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; 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 AMMO VAREJO S.A.
[Ticker do Novo Mercado]
AMMO VAREJO S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 03.494.776/0001-01
NIRE 35218126351
Avenida Paulista, nº 1754, sobreloja 2, ALA B
São Paulo – SP
CEP 01.310-920
Código ISIN das Ações: “[•]”
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.
A Ammo Varejo S.A. (“Companhia”), a Coteminas S.A. (“Acionista Vendedora”), em conjunto com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”, “Agente Estabilizador” ou
“Coordenador Líder”), o Banco ABC Brasil S.A. (“Banco ABC”) e o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB”, em conjunto com o Coordenador Líder e com o Banco ABC, os
“Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia e de titularidade da
Acionista Vendedora (“Ações” e “Oferta”, respectivamente).
A Oferta consistirá na distribuição pública: (i) primária de[, inicialmente,][•] ([•]) novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de[, inicialmente,] [•] ([•]) ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade da Acionista Vendedora, [no âmbito de eventual colocação das Ações Adicionais (conforme abaixo definido) e das Ações Suplementares (conforme abaixo definido)] (“Oferta
Secundária”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das ações no exterior, em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o Ofício-Circular nº 1/2021-CVM/SRE, de 1 de março de 2021 (“Ofício-Circular CVM/SRE”), 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”, editado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais, atualmente em vigor (“ANBIMA” e “Código ANBIMA”, respectivamente), e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições
consorciadas autorizadas a operar segmento especial de negociação de valores mobiliários no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e convidadas a participar da Oferta
para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto).
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pela XP Investments US, LLC e pelo UBS Securities LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”),
em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, a Acionista Vendedora 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, 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 Regulation S (“Regulamento S”), no âmbito
do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor e, em ambos os casos, desde que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil 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.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Ammo Varejo
S.A.” (“Anúncio de Início”), a quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares, conforme definidas abaixo) poderá, a critério da Companhia e da Acionista Vendedora, em comum acordo
com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até [•] ([•]) ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia e de titularidade da Acionista Vendedora, na proporção indicada
neste Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze
por cento) do total das Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até [•] ([•]) ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia e de titulariade da Acionista Vendedora, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar, nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia e pela Acionista Vendedora ao Agente Estabilizador, nos termos do
Contrato de Colocação (conforme definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3.
Na hipótese de o Preço por Ação (conforme abaixo definido) ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente, considerados e processados,
observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto), 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 por Ação ...................................................................
Oferta Primária ...................................................................
Oferta Secundária...............................................................
Total ...................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Preço (R$)(1)

Comissões (R$)(1)(2)(4)

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

Considerando o Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa de preços.
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 a serem recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pela Acionista Vendedora, no âmbito de eventual colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares,] e os recursos líquidos a serem recebidos por cada um, veja a seção “Informações
sobre a Oferta - Identificação da Acionista Vendedora, quantidade de ações ofertadas, montante e recursos líquidos” na página 47 deste Prospecto.

A submissão do pedido de registro como emissor de valores mobiliários categoria A junto à CVM, a submissão do pedido de listagem no Novo Mercado perante a B3, bem como a realização da Oferta, incluindo seus termos
e condições, mediante aumento de capital da Companhia referente à Oferta Primária, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social (“Estatuto Social”), com a exclusão do direito de preferência dos
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Acionistas”), nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições, foram aprovados na Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 27 de de julho de 2021, cuja ata foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em [•] de [•] de 2021, sob o nº [•], e publicada no Diário Oficial
do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Valor Econômico”, em 28 de julho de 2021.
O Preço por Ação 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
após 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 DOESP e no jornal “Valor Econômico” na data de
disponibilização do Anúncio de Início.
A aprovação da venda de Ações de titularidade da Acionista Vendedora na Oferta Secundária [, incluindo a venda das Ações Adicionais e das Ações Suplementares], será deliberada em reunião da diretoria da Acionista
Vendedora a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, a Acionista Vendedora, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizaram e nem realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais
de qualquer outro país. As Ações não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo
com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Será admitido o recebimento de reservas, a partir de [•] de [•] de 2021, para subscrição/aquisição de Ações, as quais somente serão confirmadas 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 28 de julho de 2021.
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição ou aquisição das Ações. Ao decidir adquirir e 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 E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANEXO A ESTE PROSPECTO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO
DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 20 e 84, RESPECTIVAMENTE,
DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NA PÁGINA 465, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta
[Logo dos Coordenadores]
A data deste Prospecto Preliminar é [•] de [•] de 2021.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “AMMO Varejo” ou “nós” se referem, a menos que o
contexto determine de forma diversa, à AMMO Varejo S.A., sua subsidiária e filiais na data deste
Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto,
conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” deste Prospecto.
Acionista Vendedora

A Coteminas S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 07.663.140/0001-99, com sede na Av. Lincoln Alves
dos Santos, nº 955, Distrito Industrial, Montes Claros – MG,
CEP 39.404-005.

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.

Agente Estabilizador ou
Corretora

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

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

BDO RCS Auditores Independentes S.S., para os exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019, e 2018,
bem como para o período de seis meses findo em 30 de junho
de 2021.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Banco ABC

O Banco ABC Brasil S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

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.

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.

1

Companhia ou AMMO

A AMMO Varejo S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

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

Coordenador Líder ou XP

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

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

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.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia aprovado pela Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 27 de julho de 2021.

Formulário de Referência

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

IASB

International Accounting Standard Board.

IFRS

International Financial Reporting Standards (Normas
Internacionais de Relatório Financeiro). Conjunto de normas
internacionais de contabilidade, emitidas pelo IASB.

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 527

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

IOF/Câmbio

Imposto Sobre Operações Financeiras.

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.
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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
disponibilização pública de informações adicionais em relação
ao que é exigido na legislação, previstas no Regulamento do
Novo Mercado.

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular CVM/SRE nº 01/2021, divulgado em 01 de
março de 2021.

Prospecto Definitivo

O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
AMMO Varejo S.A.”, incluindo o Formulário de Referência a ele
anexo e eventuais aditamentos e/ou suplementos, bem como
seus demais anexos.

Prospecto Preliminar

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
AMMO Varejo S.A.”, incluindo o Formulário de Referência a ele
anexo e eventuais aditamentos e/ou suplementos, bem como
seus demais anexos.

Prospectos

O Prospecto Definitivo e
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento do Novo
Mercado

Regulamento de Listagem 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.

Resolução CVM 13

Resolução da Comissão de Valores Mobiliários n° 13, de 18 de
novembro de 2020.

Resolução CVM 27

Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 27, de 08 de
abril de 2021.

Resolução CVM 30

Resolução da Comissão de Valores Mobiliários n° 30, de 11 de
maio de 2021.

Resolução CVM 35

Resolução da Comissão de Valores Mobiliários n° 35, de 26 de
maio de 2021.

SEC

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

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.

UBS Brasil Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

A UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
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este

Prospecto

Preliminar,

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

AMMO Varejo S.A., sociedade por ações, devidamente inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 03.494.776/0001-01, com seus atos
constitutivos devidamente registrados na JUCESP sob o NIRE
nº 35218126351.

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 28 de julho de 2021.

Sede

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Paulista, nº 1754, sobreloja 2, ALA B, CEP 01.310-920.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Paulista, nº 1754, sobreloja 2, ALA B, CEP 01.310-920.
O Diretor de Relações com Investidores é o Sr. Antony José Souza
Martins. O telefone da Diretoria de Relações com Investidores da
Companhia é +55 (11) 2145-4425 e o seu endereço eletrônico é
www.ammovarejo.com.br/ri.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

BDO RCS Auditores Independentes S.S., para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019, e 2018, bem como
para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

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

Jornais nos Quais Divulga
Informações

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

Website

www.ammovarejo.com.br/ri
As informações constantes no website da Companhia não são
parte integrante deste Prospecto e não estão a ele anexas e/ou
incorporadas por referência.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto.
Informações adicionais sobre a Companhia e a Oferta poderão
ser obtidas no Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto, e junto: (i) à Diretoria de Relações com Investidores;
(ii) aos Coordenadores da Oferta nos endereços e websites
indicados na seção “Informações Sobre à Oferta – Informações
Adicionais” na página 70 deste Prospecto Preliminar; (iii) à CVM,
na Rua Sete de Setembro, 511, 5.º andar, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou na Rua Cincinato Braga,
340, 2º a 4º andares, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, ou, ainda, em seu website: www.cvm.gov.br; e (iv) à B3,
na Praça Antônio Prado, 48, 7º andar, CEP 01010-901, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em seu website:
www.b3.com.br.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas, perspectivas e declarações acerca do futuro, relativas
aos planos, expectativas sobre eventos futuros, estratégias, tendências financeiras que
afetam suas atividades, bem como declarações relativas as outras infomações 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 84,
respectivamente, deste Prospecto e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do
Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência a partir das páginas
465, 529 e 632, respectivamente, deste Prospecto.
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, sua
reputação, seus negócios, sua situação financeira, o resultado de suas operações, suas margens
e/ou seu fluxo de caixa. As estimativas e declarações acerca do 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 e no Formulário de
Referência, o qual se incorpora integral a este Prospecto por referência, tais como previstos nas
estimativas e declarações acerca do futuro, podem impactar adversamente os resultados da
Companhia e/ou podem fazer com que as estimativas e as declarações acerca do futuro não se
concretizem. Dentre os diversos fatores que podem influenciar as estimativas e declarações futuras
da Companhia, podem ser citados, como exemplo, os seguintes:
•

condições gerais econômicas, políticas e comerciais no Brasil e no exterior, incluindo, no Brasil,
o desenvolvimento e a percepção dos riscos em relação a investigações relacionadas a
corrupção e outras matérias em curso, o que incentiva relações turbulentas e lutas internas
dentro da administração do Presidente Bolsonaro, bem como políticas e possíveis mudanças
para tratar dessas questões ou de outra forma, incluindo reformas econômicas e fiscais e
respostas aos efeitos contínuos da pandemia COVID-19, qualquer um dos quais pode afetar
negativamente as perspectivas de crescimento da economia brasileira como um todo;

•

efeitos e a continuidade da percepção dos efeitos da pandemia da COVID-19 inclusive
decorrentes de novas cepas ou variantes (ou outras pandemias, epidemias e crises similares),
na economia brasileira e mundial e as medidas restritivas de circulação impostas pelas
autoridades governamentais locais para combatê-la;

•

o impacto contínuo da COVID-19 sobre a demanda de clientes, cadeia de suprimentos, bem
como sobre os nossos resultados operacionais, situação financeira e fluxos de caixa;

•

a capacidade da Companhia de implementar, tempestiva e efetivamente, qualquer medida
necessária para reagir ou mitigar os efeitos da pandemia da COVID-19 nos seus negócios,
operações, fluxos de caixa, perspectivas, liquidez e condição financeira;

•

rebaixamento na classificação de crédito do Brasil;

•

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

•

alterações nas leis e nos regulamentos aplicáveis ao setor de atuação da Companhia, bem como
alterações no entendimento dos tribunais ou autoridades brasileiras em relação a essas leis e
regulamentos;

•

alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação, taxas
de juros, câmbio, nível de emprego, crescimento populacional, confiança do consumidor e
liquidez dos mercados financeiro e de capitais;
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•

impossibilidade ou dificuldade de viabilização e implantação de novos projetos e comercialização
dos produtos da Companhia;

•

condições que afetam o setor de atuação da Companhia e a condição financeira de seus
principais clientes;

•

a mudança no cenário competitivo no setor de atuação da Companhia;

•

o relacionamento com os atuais e futuros fornecedores, clientes e prestadores de serviços da
Companhia;

•

aumento de custos, incluindo, mas não se limitando aos custos: (i) de operação e manutenção;
(ii) encargos regulatórios e ambientais; e (iii) contribuições, taxas e impostos;

•

fatores negativos ou tendências que podem afetar negócios, participação no mercado, condição
financeira, liquidez ou resultados de operações da Companhia;

•

o nível de capitalização e endividamento da Companhia e a sua capacidade de contratar novos
financiamentos e executar o nosso plano de expansão; 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 84, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção “4.
Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do nosso Formulário de Referência, a partir das
páginas 465 e 508, respectivamente, deste Prospecto.

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 podem vir a não se concretizar.
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 e no Formulário de Referência. Tais estimativas referem-se apenas à
data em que foram expressas, sendo que não se pode assegurar que serão atualizadas ou em razão
da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de quaisquer outros fatores.
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 e no Formulário de
Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto a partir da página 401, podem ter sido, em alguns casos,
arredondados para números inteiros.
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O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO
A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 401, PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS
FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES
CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE
PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM
EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, A ACIONISTA VENDEDORA 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.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA EMISSORA. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE A
EMISSORA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. AS INFORMAÇÕES
APRESENTADAS NESTE SUMÁRIO SÃO CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.
Este Sumário contém um resumo das nossas atividades e das nossas informações financeiras e operacionais, não pretendendo ser
completo nem substituir o restante deste Prospecto e do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 401.
Este Sumário não contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir nas Ações. Antes de tomar sua
decisão em investir em nossas Ações, o investidor deve ler cuidadosa e atenciosamente todo este Prospecto e o Formulário de
Referência, incluindo as informações contidas na seção “Considerações Sobre Estimativas e Declarações acerca do Futuro” e 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 5, 20 e 84, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção “4. Fatores de
Risco” e “5. Riscos de Mercado” do nosso Formulário de Referência, a partir das páginas 465 e 508, respectivamente, deste
Prospecto, bem como as nossas demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto a partir
da página 213. Recomenda-se aos investidores interessados que contatem seus consultores jurídicos e financeiros antes de investir
nas Ações.
A menos que o contexto exija outra interpretação, os termos “nós”, “nossos” e “nossa Companhia” referem-se à Companhia e suas
subsidiárias.
VISÃO GERAL
Somos uma das companhias líderes em varejo especializado de produtos de cama, mesa e banho (“CAMEBA”) no Brasil,1 além de
sermos atuantes no segmento de home-wellness, que engloba conforto, bem-estar e saúde, com GMV (vendas sell-out, ou seja,
total do volume financeiro considerando o preço para o consumidor final) de R$735,7 e R$844,8 milhões em 2020 e últimos doze
meses encerrados em 30 de junho de 2021, respectivamente. Entre 2018 e 2020, a nossa GMV cresceu mais de 40%, saltando de
R$526,2 milhões para R$735,7 milhões, respectivamente. A Companhia é líder do e-commerce do varejo da categoria de CAMEBA,
com o marketshare das vendas de suas lojas online estimado em 23% em 2020, de acordo com dados da 43ª edição do
Webshoppers de março de 2021 (Ebit | Nielsen), incluindo colchões na categoria de CAMEBA, com GMV do e-commerce de R$277,0
milhões em 2020.
Além disso, o GMV das vendas digitais (e-commerce) passou de R$43,5 milhões para R$277,0 milhões em 2018 e 2020,
respectivamente, crescimento que foi resultado do investimento em transformação digital ao longo dos últimos anos, que se mostrou
essencial, em 2020, quando houve rápido e significativo aumento de vendas no e-commerce em decorrência da pandemia. Na
mesma linha, a nossa receita líquida referente às demonstrações contábeis combinada carve-out aumentou com um CAGR de 22,0%
entre 2018 e 2020, de R$289,7 milhões em 2018 para R$431,1 milhões em 2020, alcançando R$238,6 milhões nos seis meses
encerrados em 30 de junho de 2021, com crescimento de 37,2% em relação ao mesmo período de 2020.
Gráfico 1 – Receita Operacional Líquida - Sell Out

Fonte: Relatório de Auditoria e Demonstrações contábeis combinadas
Fonte: Dados gerenciais da Companhia

Centralizamos todo o nosso planejamento estratégico na experiência do nosso cliente (customer centric) e temos como objetivo a
busca da qualidade contínua e o crescimento através da criação de vínculos afetivos com os nossos clientes. Ofertamos uma grande
variedade de produtos nas categorias de CAMEBA, lar e decoração e home-wellness com nossas marcas próprias e licenciadas,
para a Companhia e/ou sua acionista Controladora, como Santista, Artex, MMartan, Casa Moysés e Persono, em mais de 233 lojas
físicas (próprias e franquias) e e-commerce.
As marcas Santista, Artex, MMartan e Casa Moysés, principais marcas dos produtos comercializados pela Companhia, são
fortemente reconhecidas no segmento de produtos de CAMEBA. Possuímos um ecossistema de vendas diversificado, o qual

1

Ranking SBVC 2018 – 300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro.
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abrange canais digitais, centros de distribuição e rede de lojas físicas (próprias e franqueadas) com ampla cobertura geográfica e
capilaridade, operando com um modelo de ominicanalidade completa, suportada por tecnologia proprietária.
Com o intuito de potencializar o alto nível de associação das marcas dos produtos que comercializamos, com produtos para o lar,
ampliamos a nossa oferta de produtos nos últimos anos, começando pela ampliação da oferta de produtos têxteis, como produtos
de decoração - cortinas, mantas e almofadas, das linhas baby e infantil, além da ampliação da linha de produtos para o sono. Em
2019, a AMMO iniciou a venda de produtos não têxteis em seus canais digitais, como objetos de decoração, produtos de cozinha e
mesa posta. Em 2020, a AMMO lançou a oferta de colchões, sob a marca Artex, e de produtos pet, sob a marca MMartan, entre
outros. Ademais, ainda em 2020, com objetivo de atender as demandas do mercado no segmento home-wellness, criamos a marca
Persono como uma solução para melhorar o sono e, consequentemente, a vida dos consumidores.
Com esta estratégia de expansão de categorias, segundo o IBOPE, a AMMO ampliou seu mercado endereçável no Brasil em
aproximadamente 7 vezes, de R$12 bilhões - produtos de cama, mesa e banho, para R$86 bilhões - produtos de casa e decoração,
a preços ao consumidor.
As marcas Santista, Artex e MMartan, possuem alta taxa de conhecimento entre consumidores e especialistas, sendo referência em
qualidade no setor. De acordo com pesquisa customizada realizada pela MC15 em 2019, as marcas Santista, Artex e MMartan são
Top of Mind para 46% consumidores brasileiros da categoria CAMEBA, com lembrança espontânea para 80% desses
consumidores.2
Além disso, as marcas Santista, Artex e MMartan possuem qualidade reconhecida e premiada, estando nos primeiros lugares da
categoria CAMEBA do Prêmio Reclame AQUI nos últimos anos, sendo que a Santista, foi vencedora com o 1º lugar nos últimos oito
anos, de 2013 a 2020. Na data deste Prospecto, as nossas principais marcas, Santista, Artex e MMartan, possuem classificação
RA1000 no ReclameAqui, a mais alta em termos de satisfação e atendimento aos clientes. Nossa qualidade é exemplificada pelo
baixo índice de devolução problemática, calculado pelo número de unidades trocadas por defeito divido pelo número de unidades
vendidas no período, que foram, por exemplo, 0,2% para as lojas físicas e 0,1% no e-commerce, nos primeiros seis meses de 2021.
Já somos referência em home-wellness no Brasil em termos de conteúdo, sendo que os blogs das nossas marcas estão entre o
primeiro e segundo lugares nos resultados do Google, em pesquisa realizada em maio de 2021, em mais de 1.000 termos
relacionados a categoria home –wellness. A recém lançada marca Persono já se encontra no bubble de respostas rápidas do Google
com termos altamente relevantes para o mundo do sono. Juntas, as referidas marcas acumulam uma comunidade de mais de 4,6
milhões de seguidores em redes sociais, ou pessoas apaixonadas pela categoria. Ademais trabalhamos diretamente com uma
comunidade de influenciadores de casa, decoração e lifestyle que, juntos, têm uma audiência de 48 milhões de pessoas.
Adicionalmente, possuímos um sistema de gestão de franquias de excelência, com as marcas MMartan e Artex validado ao longo
de nossos 15 anos de experiência com tal modelo de negócios, por meio do qual nossos franqueados se beneficiam de nossa
expertise, treinamento contínuo, da nossa tecnologia proprietária e das vendas realizadas pelas lojas digitais.
NOSSAS MARCAS
A AMMO possui licença de uso em vendas diretas ao consumidor da marca Artex, de titularidade de sua acionista controladora, e
detém as marcas MMartan e Casa Moysés, além de operar o marketplace da Santista Decora, sendo todas elas marcas tradicionais
e referências nos segmentos de CAMEBA, estrategicamente posicionadas de forma a atender eficientemente a clientes de diferentes
perfis socioeconômicos.
A pandemia do COVID-19 acelerou mudanças e criou novas tendências de comportamento dos nossos consumidores. Percebemos
a migração da preferência do nosso consumidor para compras online, principalmente em decorrência do isolamento social e
restrições de abertura do comércio e o aumento de vendas de dispositivos móveis para a geração millennials (geração da internet),
ou seja aqueles que nasceram após o início da década de 1980 até, aproximadamente, o final do século. Ademais, notamos que os
nossos consumidores aumentaram o vínculo com o lar em tempos de isolamento e home office e ampliaram o conceito do wellness,
priorizando moradias que oferecem qualidade de vida.
Essas tendências de enaltecimento do lar e wellness que se encontram em linha com os tipos de produtos que ofertamos, a nossa
tecnologia proprietária e a reputação das nossas marcas, contribuíram para o forte crescimento das nossas vendas do e-commerce,
principalmente, em 2020. Especialmente a reputação das marcas dos nossos principais produtos, construída ao longo de décadas,
deu a confiança que os clientes precisavam num momento em que foram forçados a migrar hábitos analógicos para o mundo digital,
quando houve restrições no comércio físico devido à pandemia do COVID-19.
Seguindo esta mesma lógica, em 2020, criamos a marca Persono como uma solução para melhorar o sono e, consequentemente,
a vida dos consumidores, atendendo a demanda dos nossos clientes pela cultura do wellness (bem-estar), que carrega como um
dos seus pilares a qualidade do sono.
Abaixo segue uma breve descrição das principais marcas que comercializamos:
Santista
Fundada em 1929, há mais de 90 anos, é uma marca tradicional, com grande penetração nos mercados de consumo popular, além
do institucional, ambos focados nas classes B e C (assim entendidas famílias com renda de 10 a 20 salários mínimos e 4 a 10 salários
mínimos, respectivamente) que representam 83% de seus consumidores. Seus principais valores consistem em custo-benefício,
força e tradição e família. É marca líder de recall com produtos, com consumidores que demandam produtos bons, baratos e bonitos.
2

Pesquisa realizada pelo instituto MC15 em 2019, sob encomenda da Companhia.
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Em 30 de junho de 2021, a marca possuía mais de 479.000 clientes ativos (clientes que realizaram alguma compra nos últimos 12
meses) e de 2,1 milhões de seguidores nas redes sociais (Instagram, Facebook e Pinterest), um ticket médio de cerca de R$180 e
um GMV de R$123 milhões nos últimos doze meses findos em 30 de junho de 2021. Os produtos Santista são fabricados pela
Coteminas, acionista Controladora da Companhia e licenciada desta marca, e posteriormente fornecidos para a Companhia para
distribuição. As vendas dos produtos Santista são realizadas exclusivamente online por meio do website www.santistadecora.com.br,
de propriedade da acionista controladora da Companhia, cujo marketplace é operado e gerenciado pela Companhia.
Artex
Fundada em 1936, é considerada nossa marca jovem, pois compreende produtos modernos, de qualidade e democráticos,
atualizados com as mais novas tendências da moda e focados na classe B. Os principais valores da Artex consistem em capacidade
de se reinventar, democratização como reflexo da pulverização entre os mais diversos públicos e paixão por tendências. Possui foco
em consumidoras das classes A (famílias com renda superior a 20 salários mínimos), B e C que representam, respectivamente, 37%,
28%, 26% e 9% de suas vendas. Em 30 de junho de 2021, a marca possuía mais de 556.000 clientes ativos e de 1,1 milhão de
seguidores nas redes sociais (Instagram, Facebook e Pinterest), um ticket médio de aproximadamente R$300, um GMV de R$304
milhões nos últimos doze meses findos em 30 de junho de 2021 e presença nacional através de 84 lojas, sendo 50 franquias e 34
lojas próprias, das quais 6 são outlets. A marca Artex é de titularidade da Coteminas, acionista controladora da Companhia, e
licenciada para a Companhia para uso em suas atividades.
MMartan
Fundada em 1980 e adquirida pela Companhia em 2009, é sinônimo de qualidade e de produtos sofisticados e atuais, sendo uma
importante grife no mercado CAMEBA, conhecida por estampas e produtos icônicos. Possui foco nas classes A (61% dos
consumidores) e B (39% dos consumidores), com principais valores sendo experiências que vão do aroma da loja ao toque do
produto, relacionamento que garante fidelização de longo prazo e inspiração com conteúdo. Em 30 de junho de 2021, a marca
possuía mais de 409.000 clientes ativos e de 1,4 milhão de seguidores nas redes sociais (Instagram, Facebook e Pinterest), um ticket
médio de cerca de R$500, um GMV de R$104 milhões nos últimos doze meses findos em 30 de junho de 2021 e presença nacional
através de 149 lojas, sendo 118 franquias e 31 lojas próprias, das quais 12 são outlets. A marca MMartan é uma marca própria da
Companhia.
Casa Moysés
Fundada em 1930 e adquirida pela Companhia em 2009, é uma marca de produtos de alta qualidade e referência de alto luxo no
mercado brasileiro com foco na classe A. Seus principais valores são a tradição, a atenção aos detalhes e a atemporalidade. Em 30
de junho de 2021, a marca possuía um GMV de R$104 milhões nos últimos doze meses findos em 30 de junho de 2021, presença
nacional através de 149 lojas de bandeira MMartan. Nesse mesmo ano, começamos um processo de valorização da marca,
inaugurando, recentemente, uma loja flagship localizada em endereço nobre de São Paulo, além de um site institucional e início do
projeto de e-commerce próprio, mas sem abrir mão da capilaridade oferecida pelos pontos de venda MMartan. A marca Casa Moysés
é uma marca própria da Companhia.
Persono – (marca licenciada à Companhia)
Em 2020, Companhia lançou a marca Persono com soluções voltadas ao bem-estar e à qualidade de sono, com objetivo de tornar
acessíveis produtos e serviços que permitam as pessoas conhecer melhor e disciplinar sua rotina de sono, resultando numa vida
mais saudável e produtiva. Apesar do pouco tempo de existência, a marca já é uma referência em termos de conteúdo de wellness
e já é patrocinadora do Comitê Olímpico Brasileiro nas Olimpíadas 2021. A marca Persono é de titularidade da Coteminas, acionista
controladora da Companhia, e licenciada para a Companhia para uso em suas atividades.
Para mais informações sobre as marcas acima, sua propriedade, licenças, produtos, e os contratos de licença, ver o item 7.4 e 16
do Formulário de Referência.
NOSSOS CANAIS DE VENDA – CAPILARIDADE e OMNICANALIDADE
A nossa omnicanalidade é potencializada pela capilaridade da nossa rede. Em 30 de junho de 2021, a Companhia contava com
aproximadamente 1,4 milhão de clientes ativos, apresentando crescimento de 37,5% entre o período de 30 junho de 2020 e 30 de
junho de 2021, 233 lojas físicas, sendo 65 próprias e 168 franquias, distribuídas em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal e três
centros de distribuição localizados nas principais regiões do país. A Companhia possui a visão completa dos estoques dos CDs e
das lojas físicas, tanto próprias como de franqueados, totalmente integrados em seu sistema de gestão proprietário, viabilizando a
otimização de entrega das vendas geradas nas suas plataformas de e-commerce com custos e prazos competitivos. A nossa
plataforma de e-commerce é composta por três lojas online (www.santistadecora.com.br, www.artex.com.br e
www.mmartan.com.br), cujos nomes de domínios pertencem à Companhia ou à sua controladora. Os produtos das marcas Santista
e Artex também são oferecidos nos principais marketplaces operados por terceiros, com objetivo de gerenciar a presença de nossas
marcas.
Desde 2017, a Companhia oferece um modelo de ominicanalidade completo com opções de (i) “Retire da Loja” e “Entrega a partir
da loja” para compras feitas diretamente no website da Companhia, sistema por meio do qual compra é efetuada usando o estoque
da própria loja, (ii) “Prateleira Infinita” para clientes das nossas lojas físicas que não encontrem os tamanhos ou modelos desejados,
sendo a compra efetuada usando o estoque de um dos nossos centros de distribuição, e (iii) “Atendimento Remoto” para lojas
realizadas através do aplicativo WhatsApp, serviço em que a compra é efetuada usando o estoque de um dos nossos centros de
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distribuição. Nesse sentido, a taxa de conversão da venda remota é de aproximadamente 10%, representando uma taxa de
conversão 5 vezes maior do que a taxa de conversão de vendas do e-commerce.
Devido à sua liderança, tanto no meio físico como no meio digital, a Companhia acredita ser capaz de se beneficiar das vantagens
dos dois canais de venda, como o atendimento humanizado, o contato com o produto, e uma melhor experiência com a marca nas
lojas físicas, concomitantemente com a possibilidade de grande ampliação de sortimento, oferta de conteúdo, personalização e
segmentação nas lojas virtuais.
Adicionalmente, a combinação dos dois canais de venda (físico e digital) possibilita uma melhor assertividade das ofertas de produtos
e conteúdos, através do cruzamento dos dados gerados em todos os canais e uso de inteligência artificial, e uma melhor experiência
de compra, com a possibilidade de recebimento imediato do produto, através da retirada do produto nas lojas, e também o uso das
lojas físicas como um canal de contato pessoal, com atendimento humanizado, em caso de necessidade de troca ou dúvidas sobre
o produto comprado ou a ser comprado online.
O físico e o digital também interagem via conteúdo, por isso o consideramos como um pilar estratégico, seja no Google, em parceria
com influenciadores ou junto à nossa própria audiência:
•

Conteúdo próprio: com uma equipe própria composta por 36 profissionais multidisciplinares, produzimos conteúdos
próprios e inéditos que suprem as demandas da nossa audiência

•

Social Listening: falando em audiência, seja através de monitoramento, enquetes nos perfis e buscas no Google, todo
nosso conteúdo é criado baseado nos interesses dos seguidores e usando plataformas como SEMRUSH, Buzzmonitor
e as próprias ferramentas sociais

•

Marketing de influência: influenciadores digitais servem como canais de divulgação, conversão e prova social

Em maio de 2021 fomos classificados em primeiro e segundo lugar nos resultados do Google em mais de mil termos relacionados a
categoria de home-wellness. Já estamos no bubble de respostas rápidas do Google com termos altamente relevantes acerca do
mundo do sono. Quando se trata dos influenciadores de casa, decoração e lifestyle com quem trabalhamos, soma-se uma audiência
de 48 milhões de pessoas, além da nossa comunidade de quase 5 milhões de indivíduos, considerando todas as nossas marcas.
Gráfico 2 - Pesquisa realizada no canal de CRM

Fonte: Dados gerenciais da Companhia

Tecnologia Proprietária
A partir de uma visão orientada por uma estratégia omnichannel, centrada na experiência do cliente e na integração entre as nossas
plataformas online e off-line (lojas físicas, franquias), evoluímos nossa estrutura interna de varejo para nos tornar também uma
empresa de produtos e tecnologias digitais. Em 2017, iniciamos a implantação de cultura digital na Companhia, quando, através de
pessoas, adquirimos novas expertises, formamos times de produção digital, incorporamos processo e metodologias ágeis e
desenvolvemos tecnologias proprietárias e produtos digitais, sendo a principal entrega o sistema integrado proprietário, denominado
“PIX – Point of Incredible Experience”, com funcionalidades de ponto de venda (PDV), e-commerce, prateleira infinita, venda remota
e back-office. Tal sistema, além de flexível e escalável, possui também baixo custo de implementação e manutenção, devido ao uso
de ambiente de nuvem.
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As vendas de e-commerce cresceram 137% em 2018 e 73% em 2019, demonstrando o sucesso do investimento em tecnologia e
dos benefícios da omnicanalidade. Em 2020, com o início da pandemia do Covid-19, o investimento realizado em tecnologia se
mostrou essencial, onde houve fechamento e redução das horas de funcionamento do comércio físico, o que possibilitou não
somente substituir as vendas estimadas para lojas físicas por vendas online, como ainda apresentar crescimento de 30% do nosso
GMV. Os pedidos recebidos no e-commerce em 2020 foram quase 4 vezes o valor obtido no ano de 2019.
No segundo trimestre de 2021, o número de visitas nas nossas lojas online somou 26,2 milhões, com crescimento de 79% em relação
ao primeiro trimestre de 2020, quando ocorreu o pico de vendas no e-commerce, no início da pandemia, quando as lojas físicas
estavam fechadas. No segundo trimestre de 2021, as vendas do e-commerce foram 18% superior as do primeiro trimestre de 2021
e 23% inferior ao valor do mesmo período de 2020, quando atingimos vendas trimestrais recorde de R$110 milhões, sendo quase
50% superior ao valor registrado em todo ano de 2019, de R$75 milhões.
Acreditamos que este resultado é fruto da combinação da tradição, do valor e da liderança das nossas marcas, com reconhecimento
pela qualidade dos nossos produtos e alto nível de lembrança e associação com produtos para o lar, juntamente com tecnologia
proprietária, que permite maior flexibilidade e velocidade para mudanças, tudo objetivando promover o encantamento dos nossos
clientes.
Cultura Ágil e Digital
Desde 2016 estruturamos um núcleo de tecnologia que acreditamos nos posicionar como uma empresa de home-wellness
tecnológica tanto em seus produtos e serviços, quanto na cultura interna, nos processos e nas pessoas. Para tanto, temos apostado
em equipes multidisciplinares com sentimento de dono e cliente-cêntrica, promovendo diversas e constantes iniciativas, como:
•

Hackathon 2016: criou o otimizador logístico a fim de distribuir pedidos de e-commerce para atendimento nas lojas.

•

Hackathon 2018: backoffice nascido com objetivo de simplificar a gestão de varejo e empoderar as áreas do negócio.

•

Hackathon 2020: em meio a pandemia, desenvolvemos a venda remota assistida seguindo o processo do nosso e-commerce.

•

Parcerias em tecnologia: desenvolvimento de protótipo de travesseiros para monitorar a qualidade do sono com especialistas.

O resultado disso é um ecossistema omnicanal de plataformas proprietárias escaláveis e integradas que vão desde o sistema de
frente de lojas, até o e-commerce e o back-office. Dessa forma, oferecemos uma experiência consistente para o consumidor, trazendo
o físico para o digital e o digital para o físico (“cultura phygital”).
A tecnologia proprietária também nos proporciona maior flexibilidade e velocidade para mudanças. Como exemplo, durante a
pandemia do COVID-19 nos beneficiamos do crescimento das vendas nos nossos canais online, uma vez que aceleramos a
implementação do nosso sistema proprietário de omnicanalidade em nossos diversos canais de vendas e desenvolvemos
internamente novos softwares que permitiram esta integração.
Com tal cultura ágil e digital, acreditamos dispor de vantagens competitivas na nossa operação, sendo elas principalmente: Prateleira
infinita, Entrega a partir da loja e Retire na loja, autoatendimento via Whatsapp, venda remota assistida, algoritmo de previsão de
demanda, recomendação de produtos no e-commerce, sugestão de SKUs com base em fotos de ambientes, motor para criação de
campanhas comerciais, algoritmos que segmentam a base de clientes e ferramenta para pedido de compra das lojas.
Desenvolvimento e Oferta de Produtos
Possuímos também experiência em desenvolvimentos de produtos e estruturação de coleções, com uso de habilidades criativas e
analíticas, além do conhecimento da indústria e do consumidor, viabilizando direcionamento criativo com os melhores resultados
comerciais, desenvolvimento de produtos com atributos com valor percebido pelo consumidor e precificação adequada. Apesar de
varejista, temos vasto conhecimento do processo de criação e de produção, o que possibilita comprar melhor e direcionar melhor os
esforços de criação.
O processo de desenvolvimento de coleção começa a partir das pesquisas de tendência, cartelas de cores, materiais e texturas. A
estrutura da criação é pautada no acompanhamento dessas tendências, de bureaus de estilo, feiras têxteis e de design, e na definição
da quantidade de SKUs. Na sequência, analisamos os dados históricos de vendas para determinar a variedade de ofertas por
categoria, as principais características de cada oferta e a construção de preços.
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Temos uma equipe interna de designers gráficos e de produtos que desenvolvem coleções sazonais, quatro por ano, e coleções
cápsulas, que são lançadas a cada 15 dias, aproximadamente, com prazos entre início de desenvolvimento e a sua disponibilidade
em lojas de 11 meses e 4 meses, respectivamente. As coleções cápsula permitem uma interação mais constante com os nossos
clientes através da geração de conteúdo, alinhado com a nossa estratégia de marketing digital. Ademais, os lançamentos por
módulos através das coleções cápsula e sazonais, o cliente a comprar uma maior variedade de produtos com um ticket médio maior.
Também investimos na criação de produtos ex-CAMBEBA (almofadas, mesa posta, quadros, tapetes e outros), que já resultou em
tração de vendas. Isso se justifica pelo fato de desenvolvermos a linha “core” ao mesmo tempo que planejamos os sortimentos
complementares, o que nos permite entrar em um cenário de composição de toda a casa, com storytelling por trás - algo pouco
explorado no mercado. Assim, oferecemos diversos SKUs complementares que combinam com aqueles “core”.
Como mecanismo de alavanca para todo o trabalho que fazemos dentro de casa e com objetivo de corroborar para o storytelling,
construímos colaborações e parcerias com marcas aderentes ao nosso posicionamento. Essa estratégia permite os clientes se
identificarem com as marcas, levando lifestyle a eles e elevando suas experiências de compra. Além de trabalhar do ponto de vista
de posicionamento e branding, atingimos segmentos novos de clientes com essa estratégia.
Imagem 1 – Colaborações das marcas Artex e MMartan

Fonte: Dados fornecidos pela Companhia

Modelo de Excelência de Franquias
Nosso modelo de franquias apresenta contrato de 5 anos, taxa de franquia de R$50 mil e R$40 mil (a depender da marca), royalties
de 20% em cima do sell-in e utilização de nossa tecnologia proprietária em um modelo de abastecimento semanal que permite
preservar o capital de giro dos franquiados. Além disso, realizamos entregas semanais em até 10 dias a partir da compra,
possibilitando o rápido ajuste dos estoques, e um prazo médio de pagamento de 75 dias (em linha com o prazo médio de
recebimento).
Mantemos relacionamento de longo-prazo com os franqueados, o qual é intensificado por diversas avenidas. Oferecemos uma
plataforma de treinamento aos colaboradores, com atualizações permanentes, de forma a entregar a visão da jornada multicanal
para nossa rede de franquias. Fornecemos, ainda, marketing, treinamento, análise de dados, suporte legal, consultoria comercial nas
negociações imobiliárias e ferramentas de omnicanalidade para os franqueados, permitindo que eles se concentrem apenas em
oferecer a melhor experiencia ao cliente, e tornando imperceptível que se trata de uma loja franqueada.
Nossa expertise no funcionamento desse modelo é evidenciada por um sistema de gestão validado em 15 anos de experiencia e
mais de 10 prêmios, como Selo de Excelência em Franchising e ABF concedido pela Associação Brasileira de Franchising, com
payback de 24 a 36 meses e 79% da rede em contratos de mais de 5 anos, sem concentração significante de franqueados.
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Gráfico 3 – Evolução das Marcas e Perfil dos Franqueados

Fonte: Dados gerenciais da Companhia

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
Principais Informações Operacionais e Financeiras
A tabela a seguir apresenta os principais indicadores financeiros e operacionais para os períodos de seis meses findos em 30 de
junho de 2021 e de 2020 e para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, referentes às
demonstrações financeiras combinadas carve-out:
Em Reais mil
(exceto %)
Receita Líquida de vendas
Lucro Bruto
Margem Bruta
EBITDA(3)
Lucro (prejuízo) Líquido
(1)
(2)
(3)

Período de seis
meses findo em
30/06/20211
238.618
129.913
54,4%
29.357
1.466

Período de seis
meses findo em
30/06/20202
173.914
89.680
51,6%
8.362
(14.527)

Exercício social
encerrado em
31/12/20201
431.143
219.211
50,8%
40.333
(6.700)

Exercício social
encerrado em
31/12/20191
320.882
141.665
44,1%
41.288
2.811

Exercício social
encerrado em
31/12/20181
289.729
145.000
50,0%
17.342
1.777

Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.
Valores conforme demonstrações financeiras intermediárias combinadas carve-out revisadas do respectivo período.
Calculamos o EBITDA, em consonância com a Instrução CVM n° 527, ajustando ao lucro líquido (prejuízo) o resultado financeiro líquido, o imposto
de renda e a contribuição social sobre o lucro e os custos e despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida contábil
reconhecida pelas BR GAAP” nem pelas IFRS, não representa o fluxo de caixa para os períodos/exercícios apresentados e não deve ser considerado
como substituto para o lucro líquido (prejuízo), como indicador do desempenho operacional, como substituto do fluxo de caixa, como indicador de
liquidez ou como base para a distribuição de dividendos. Não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos
semelhantes fornecidos por outras companhias.

ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO E GERAÇÃO DE VALOR
Além de uma liderança no varejo especializado de CAMEBA, visamos ser também referência em home-wellness na América
Latina. Nossa perspectiva é abraçar um ecossistema mais amplo de produtos e serviços à medida que nos apropriamos de
novos territórios.
Ampliação do Portfólio de Produtos
De forma a potencializar o alto nível de lembrança e associação das nossas marcas com produtos para o lar e ampliar o nosso
relacionamento com nossos clientes, aumentamos a variedade dos nossos produtos nos últimos anos. Inicialmente, ampliamos a
oferta de produtos têxteis, como produtos de decoração - cortinas, mantas e almofadas, das linhas baby e infantil, e, em 2019,
iniciamos a venda de produtos não têxteis nos nossos canais digitais, como objetos de decoração, produtos de cozinha e mesa
posta.
Com esta estratégia de expansão de categorias, ampliamos o nosso mercado endereçável no Brasil em aproximadamente 7 vezes,
de R$12 bilhões - produtos de cama, mesa e banho, para R$86 bilhões - produtos de casa e decoração, a preços ao consumidor,
segundo o IBOPE. Somado a esse fator, temos o aumento da demanda por produtos de casa e decoração em razão de um boom
do mercado imobiliário advindo da queda da taxa básica de juros, da ressignificação do lar e home office devido à pandemia da
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Covid-19, e da penetração do e-commerce e do uso de dispositivos eletrônicos – o contexto de coronavírus acelerou a penetração
do comércio online no país, que era defasada quando comparada aos Estados Unidos, com aumento de 41% nas vendas em 2020
e tendência de permanecer crescendo.
Gráfico 4 – Penetração do E-commerce por categoria

Fonte: https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/batalha-de-titas-o-que-esperar-do-setor-de-e-commerce-e-nossas-recomendacoes

Adicionalmente, já iniciamos o trabalho de expansão de categoria em todas as marcas e pretendemos continuar este trabalho através
da oferta de uma variedade maior de produtos de lar e decoração em nossas lojas físicas e plataformas digitais para atender uma
expectativa de nossos consumidores, qual seja, uma oferta maior de produtos e conteúdo relacionados a lar e decoração e homewellness.
Já iniciamos o ano corrente, explorando categorias de flores e plantas artificiais, puxadores, quadros, puffs, abajures, pijamas, cama box,
tapetes e capachos, etre outros. Nos últimos dois anos, dobramos o número de SKUs (Stock Keeping Unit – Unidade de Manutenção
de Estoque) de produtos não-CAMEBA nas nossas lojas online, representando atualmente cerca de 30% dos produtos disponíveis para
venda. A ampliação de oferta de novas categorias de produtos possibilita o crescimento de nossa receita e o fortalecimento das nossas
marcas, aumentado o CLTV (Customer Lifetime Value) e a frequência de compra pelos nossos consumidores. De acordo com a nossa
experiência recente, entendemos que estamos aptos a dar continuidade a esta iniciativa com sucesso.
Alguns casos que ilustram a nossa capacidade acerca da expansão de categoria, são os tapetes MMartan, que foram lançados em maio
de 2021 e obtiveram CLTV 4x maior, com 100% de crescimento de vendas mensal, e colchões ARTEX, que foram lançados em maio
de 2020 e obtiveram CLTV 9x maior, com 300% de crescimento de vendas entre segundo semestre de 2020 e segundo semestre de
2021.
Gráficos 5 – Diversificação de produtos

Nota: (1): Cama, mesa e banho; (2) # Stock Keeping Unit, indica a quantidade de itens do estoque com características distintas.
Fonte: Dados gerenciais da Companhia

Potencial de crescimento dos canais de distribuição e expansão geográfica
Temos oportunidade de ampliar de forma significativa a rede de lojas, em especial lojas da marca Artex, sendo o potencial de
expansão do número de lojas, franquias e próprias, estimado a partir de análise de dados sociodemográficos, como população, renda
per capita e número de domicílios.
Consideramos que existe potencial para abertura de loja da bandeira Artex municípios com (i) mais de 150 mil habitantes, (ii) mais
de 15 mil domicílios Classe B e (iii) renda média domiciliar acima de R$3 mil. Para loja da bandeira MMartan, consideramos
municípios com (i) mais de 250 mil habitantes, (ii) mais de 1,5 mil domicílios Classe A e (iii) renda média domiciliar acima de R$3,5
mil.
Nesse contexto, a captação de novos franqueados pode ser feita de forma passiva, via portal AMMO, ou ativa, com evento de
captação e portais especializados. Ambas as estratégias podem se beneficiar do relacionamento com shoppings e com franqueados
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ativos. Para se tornar um de nossos franqueados, nosso processo seletivo leva em consideração diversos aspectos, tais como: leads,
aspectos financeiros, perfil, aderência de omnicanalidade e termina na aprovação, quando o franqueado mostra que pode agregar
valor e que está alinhado com os princípios da Companhia.

Além disso, estamos testando novos modelos de negócios e de distribuição, como franquia digital, dark stores (pontos de vendas ou
centros de distribuição que atendem exclusivamente as compras online), door-to–door (transportes de ponta a ponta sob
responsabilidade de um operador logístico), live shopping (experiência interativa de compras em tempo real entre
influenciadores/celebridades e consumidores), que contribuirão para o aumento das vendas, a melhor experiência de compra do
cliente, ou para redução de custos e prazos de entrega.
Vale ressaltar a importância da franquia digital, que se dá pela expectativa de gerar maior presença em municípios que não
comportam uma loja física tradicional, mencionados anteriormente. Ela requer um baixo investimento inicial, rápida implantação,
baixa necessidade de capital de giro e permite alta escalabilidade (potencial para crescimento de cliente e faturamento sem aumento
dos custos) com suporte e treinamento de uma franqueadora consolidada. Ademais, as dark-stores também são de suma relevância,
dado seu potencial para aproximação com cliente e agilidade na entrega com custo reduzido de implantação e operacionalização.
Considera-se, ainda, maior eficiência no recebimento, armazenagem e picking de produtos, bem como uma oportunidade para
imersão em novos produtos que os consumidores não encontrariam na loja devido a restrições de espaço.
Ambos os temas citados acima devem ser levados em consideração ao pensar na expansão geográfica. Planejamos utilizar o ecommerce como porta de entrada, aliado ao know-how em relação ao modelo de negócios e aos hábitos e tendências do consumidor
local.
Entendemos que o posicionamento de liderança no mercado brasileiro e a qualidade de produtos, tornam a AMMO capaz de crescer
as operações para América Latina. Nesse contexto, a Argentina, é o primeiro destino-alvo da Companhia devido à: (i) a presença
relevante da controladora Coteminas S.A., com as principais marcas do mercado argentino de CAMEBA e conhecimento do mercado
local; (ii) modelo de negócios preparado para ser replicado, como a loja online da marca Santista lançada em 2018, com grande
sucesso; e (iii) tecnologia integrada e proprietária.
Foco em nossos clientes
Temos compromisso com o nosso cliente, sendo o nosso objetivo sempre encantá-lo oferecendo os melhores produtos, serviços e
excelência e um atendimento que supere suas expectativas. Neste contexto, reestruturamos a área de atendimento ao consumidor
em 2020, integrando todos os canais, com o foco em Customer Experience. Implementamos soluções de FAQ Inteligente e chat que
já representam 50% dos atendimentos, reduzindo o tempo de resposta. Adicionalmente, realizamos investimentos nos nossos
centros de distribuição, que incluem a expansão do centro de distribuição de Blumenau e a inauguração de um novo centro de
distribuição em João Pessoa, que permitiram, apesar do aumento significativa das vendas online, um nível de serviço superior a 97%
no último trimestre de 2020.
Gráfico 6 – Formas de interação com clientes

Fonte: Dados gerenciais da Companhia
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Também nos posicionamos de modo a promover a ampliação do nosso modelo de lançamento contínuo de produtos através de
coleções cápsulas lançadas quinzenalmente, que permitem design exclusivo com atributos diferenciados e únicos, além de produtos
para todos os segmentos de clientes, promovendo um maior encantamento dos nossos clientes. Tais produtos oferecem opções
complementares aos principais produtos que oferecemos, alavancando o ticket médio, aumentando a frequência de compra e
contribuindo para a percepção da marca.
Imagem 2 – Coleções cápsula da Companhia em 2021

Fonte: Dados gerenciais da Companhia

O uso de maior frequência de lançamentos implica em lotes menores de produção e, consequentemente, com menor risco de estoque
e mark down (descontos/ liquidação), e, portanto, com melhores resultados operacionais para a Companhia. Ademais, esta estratégia
permite uma maior interação com o consumidor através das nossas plataformas digitais ampliando a divulgação das nossas marcas.
Além disto, pretendemos ampliar também o número de parcerias e co-brandings com marcas aderentes ao nosso posicionamento e que
chamam a atenção do consumidor, como Big Brother Brasil, Hello Kitty, Amir Slama e Liberty Fabrics, com objetivo de reforçar o
posicionamento das nossas marcas e atingir novos consumidores, proporcionando um maior alcance de nossos produtos e nossas
marcas.
Nas lojas físicas, ferramentas digitais e o uso de inteligência artificial ajudam o vendedor a oferecer produtos de acordo com as
necessidades e estilos dos consumidores, baseadas em compras anteriores e segmentação de perfil, com maior assertividade e
personalização do processo de compra.
Lifestyle home-wellness
Nossa comunicação já está alinhada com um lifestyle de home-wellness e já somos referência em conteúdo com 1º e 2º lugares nos
resultados do Google em mais de 1.000 termos relacionados a categoria home-wellness e estamos no bubble de respostas rápidas
do Google com termos altamente relevantes para o mundo do sono.
Além disso, as nossas marcas possuem, no total, mais de 1,4 milhão de clientes ativos em 30 de junho de 2021, além de mais de
4,6 milhões de seguidores em mídias sociais e trabalhamos diretamente com uma comunidade de influenciadores de casa,
decoração e lifestyle que, juntos, têm uma audiência de 48 milhões de pessoas. Nesse sentido, acreditamos estar bem posicionados
para a expansão de nossas operações dos produtos comercializados pela Companhia a partir de base sólida e estável de clientes,
os quais já conhecem e confiam na Companhia e na qualidade dos produtos que comercializamos.
Gráfico 7 – Número de clientes ativos por trimestre
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Fonte: Dados gerenciais da Companhia

Produtos/serviço para o sono
Lançamos, em 2020, a marca Persono, com soluções voltadas ao bem-estar e à qualidade de sono, com objetivo de tornar acessíveis
produtos e serviços que permitam as pessoas conhecer melhor e disciplinar sua rotina de sono, resultando numa vida mais saudável
e produtiva. Para o desenvolvimento da tecnologia, temos realizado parcerias com renomados institutos de polissonografia, além de
investir em ciência de dados na busca de sistemas de alta precisão e eficiência para monitoramento do sono.
De acordo com a Frost & Sullivan, o mercado global do sono, que engloba sleep trackers, acessórios para sono, produtos de conforto
de ambiente, serviços para sono, suplementos e CPAP devices, entre outros, movimentou US$432 bilhões em 2019. E,
diferentemente dos demais mercados que compõem o mercado global de soluções para o bem-estar, esporte e alimentação, o
mercado do sono ainda é pouco explorado e não possui um claro líder global. Estimamos que o mercado endereçável de produtos
para o sono no Brasil, excluindo CAMEBA, foi de cerca de R$2 bilhões em 2019.
Pelo fato de ser um mercado pouco explorado, entendemos que, além de termos a oportunidade de nos posicionarmos como um
player relevante no mercado brasileiro, há oportunidade de vendas para o exterior. Para tanto focamos, recentemente, no
desenvolvimento de dispositivo de monitoramento de sono, por exemplo, o qual é desenvolvido pela Companhia, com tecnologia
proprietária, de baixo custo e sem fricção, e pode ser incluso diretamente em quaisquer travesseiros, possibilitando o monitoramento
do sono e, principalmente, fornecendo sugestões de como melhorar a qualidade do sono, através da análise dos dados coletados.
Investimento em Marketing
Em 2020, intensificamos nosso investimento em marketing digital, primeiramente, para transferir as vendas para as nossas lojas
digitais, quando as lojas físicas estavam fechadas em decorrência da pandemia e, posteriormente, para ampliar a nossa base de
clientes. A aquisição de um novo cliente gera o potencial de fidelização ao longo de sua vida como consumidor de nossos produtos.
Assim sendo, a nossa estratégia engloba a manutenção do contato com este cliente, após a sua primeira compra, através da
utilização de ferramentas de menor custo, como e-mail marketing, SMS ou WhatsApp, e o uso de inteligência artificial possibilitando
a oferta de produtos mais adequados ao perfil do cliente e, consequentemente, com uma maior probabilidade de conversão de
vendas. Adicionalmente, o marketing digital também aumenta as vendas nas lojas físicas, uma vez que a lembrança da marca e da
percepção da necessidade de compra leva também o cliente para a loja física.
De forma a viabilizar um fluxo de receita para os franqueados e, ao mesmo tempo, preservar a proximidade do seu relacionamento
com nossos clientes finais, estabelecemos plataformas de venda a distância nas lojas físicas. O conceito foi expandido também para
influenciadores digitais. Nas redes sociais, tivemos cerca de 1,5 milhão de novos seguidores em 2020, com crescimento acima de
50%, e de cerca de 0,6 milhão nos primeiros cinco meses de 2021, totalizando 4,6 milhões de seguidores, o que contribuirá para o
crescimento das nossas vendas através de canais sociais (“social selling”) e, assim, estarmos cada vez mais presentes no dia a dia
das pessoas.
Além do aumento nos investimentos em iniciativas de branding e de marketing de performance pretendemos ampliar (i) as iniciativas
de segmentação e personalização com nossa base de clientes; (ii) as ações de marketing de influência e social selling para ampliar
as vendas através de canais sociais; (iii) a produção de conteúdo customizado sobre home-wellness; e (iv) novos relacionamentos
em novos canais como, por exemplo, Twitter, Pinterest e TikTok.
ESG (GOVERNANÇA AMBIENTAL, SOCIAL E CORPORATIVA)
Temos como entre nossos valores a ética, a responsabilidade, e a atuação sustentável, que garante o equilíbrio socioeconômico e
ambiental.
No desenvolvimento de produtos, priorizamos materiais sustentáveis, como o uso de fibras naturais, como o algodão, e no
desenvolvimento de embalagens buscamos reduzir o consumo de combustível e de emissão de gases no transporte, como exemplo, os
travesseiros de rolinho e os colchões em caixa, reduzindo o volume dos produtos a serem transportados. Nos preocupamos, também,
com a diversidade acerca da nossa força de trabalho, e atualmente os colaboradores são 33,7% masculinos e 66,3% femininos.
Sendo parte do Grupo Coteminas, e controlados indiretamente da Springs Global S.A., uma companhia aberta listada no Novo Mercado,
já apresentávamos estrutura de governança alinhada às regras do Novo Mercado:
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Quando se trata do relacionamento entre a Companhia e partes relacionadas, procuramos manter as melhores práticas através de
uma política de transações entre partes relacionadas que garante que as transações sejam realizadas em condições de mercado.
Envolvemos, ainda, o Comitê de Auditoria, com reporte ou parecer técnico, com aprovação pela diretoria ou conselho de
administração, dependendo do montante e da natureza.
Os principais contratos com a Coteminas S.A., nossa controladora direta, são: (i) fornecimento de produtos (a preço de mercado com
referência da tabela de preços para Key Accounts); (ii) exclusividade do uso das marcas Artex e Santista como varejista (B2C); (iii)
locação de escritórios; e (iv) serviços compartilhados (contabilidade, jurídico, tecnologia de informação – ERP).
A relação entre a Ammo Varejo e a Coteminas S.A. é ainda vantajosa no sentido em que gera maior transparência da cadeia de
produção, prazos de entrega adequados, agilidade na comunicação e produção, maior flexibilidade de produção e excelência na
qualidade do produto.
Pontos Fracos, Obstáculos e Ameaças
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças à Companhia, seus negócios e condição financeira estão relacionados à concretização de
um ou mais cenários adversos contemplados em nossos fatores de risco, ocorrendo de maneira combinada. Vide, neste Sumário, a
seção “Principais Fatores de Riscos”, e no Formulário de Referência anexo a este Prospecto, nos itens 4.1 e 4.2.
Eventos Recentes
Em 21 de junho de 2021, a Companhia adquiriu de sua controladora Coteminas S.A., a totalidade do investimento na C7S Tecnologia
Ltda. por seu valor patrimonial contábil na respectiva data, passando a operar juntas no varejo multicanal. A C7S possui sede em
Blumenau - SC e têm como objetivo o desenvolvimento de sistemas e de promoção de vendas pela internet diretamente ao
consumidor. A C7S iniciou suas atividades em fevereiro de 2018.
Em 30 de junho de 2021, diante da perspectiva da Companhia de efetuar oferta pública de distribuição de valores mobiliários, foi
alterado o tipo societário da Companhia, passando de sociedade empresária limitada para sociedade anônima, e alterando sua
denominação social para AMMO Varejo S.A.
COVID-19
Para informações sobre os impactos da COVID-19 nas atividades da Companhia, vide seção 10.9 do Formulário de Referência
anexo a este Prospecto, nos.
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
Apresentamos abaixo nosso organograma societário:
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PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA
Abaixo se encontram descritos os principais fatores de risco relativos a nós, os quais não são os únicos fatores de risco relevantes e
devem ser analisados em conjunto com as informações constantes do Formulário de Referência (sobretudo os fatores de risco descritos
no item 4.1 e 4.2) e com a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Nossas Ações”, na página 84 deste Prospecto.
A extensão da pandemia da doença causada pelo novo coronavírus (ou COVID-19), bem como a continuidade da percepção
de seus efeitos e seu agravamento, poderão ter um efeito adverso relevante sobre os negócios, resultados operacionais,
condição financeira, fluxos de caixa e a capacidade da Companhia de operar seus negócios.
A pandemia da COVID-19 afetou negativamente a economia global, interrompeu os gastos dos consumidores e as cadeias de
suprimento globais, e criou uma significativa volatilidade e impacto nos mercados financeiros. A Companhia acredita que a pandemia da
COVID- 19 poderá continuar a ter um impacto adverso relevante sobre os seus negócios e desempenho financeiro, diante da incerteza
sobre a duração e gravidade da pandemia.
Em função da pandemia da COVID-19, e em resposta às normas ou recomendações editadas pelas autoridades governamentais
relacionadas à restrição de circulação de pessoas, bem como das decisões tomadas pela Companhia, as lojas físicas da Companhia,
que comercializam produtos da Companhia, próprias e franqueadas, localizadas em shopping centers (que representam 79% das lojas)
ou em ruas, foram temporariamente fechadas ou operadas em horário reduzido, principalmente, de março a junho de 2020 e de fevereiro
a abril de 2021, devido aos esforços para impedir ou retardar a propagação da COVID-19, o que afetou adversamente as nossas receitas.
Caso a pandemia da COVID-19 se agrave ou uma nova onda da doença se dissemine globalmente (causando potencial interrupção no
fornecimento de produtos importados em razão de desabastecimento internacional ou aumento de custos de frete) ou pelo Brasil, a
Companhia pode enfrentar por mais tempo a obrigação de fechamento temporário de lojas, em virtude das normas editadas pelas
autoridades governamentais relacionadas à quarentena, e/ou outras restrições operacionais com relação a algumas ou todas as fábricas
que produzem os produtos comercializados pela Companhia, centros de distribuição e lojas, incluindo aquelas localizadas em shopping
centers, por períodos prolongados de tempo devido a, entre outros fatores, normas governamentais, que se encontram em constante
mutação, inclusive diretivas de saúde pública, políticas de quarentena, medidas de distanciamento social ou até mesmo um lockdown.
Ademais, tendo em vista a crise de desabastecimento global durante a pandemia da Covid-19, o fornecimento de alguns dos produtos
importados vendidos pela Companhia foi interrompido e a Companhia teve que buscar alternativas no mercado nacional, afetando a
diversidade dos produtos ofertados pela Companhia. O custo do frete no Brasil também aumentou em decorrência da pandemia, o que
afetou adversamente o custo dos nossos produtos. Assim, a Companhia acredita que os seus resultados financeiros poderão ser
novamente afetados de forma adversa e relevante em decorrência da pandemia da COVID- 19.
Além disso, o receio dos consumidores de contraírem o novo coronavírus poderá persistir, o que poderá continuar afetando
adversamente o tráfego de clientes nas lojas da Companhia. O gasto dos consumidores também poderá ser afetado negativamente
pelas condições gerais macroeconômicas e pela confiança do consumidor, inclusive os impactos de qualquer recessão, resultante da
pandemia da COVID-19, bem como pela diminuição permanente na demanda de produtos da Companhia. Isso pode afetar
negativamente as vendas nas lojas e canais online da Companhia. Qualquer redução significativa no número e no gasto de consumidores
nas lojas da Companhia devido à pandemia da COVID-19, e qualquer diminuição no gasto em lojas e nos canais online da Companhia
devido à diminuição da confiança e de gastos do consumidor após a pandemia resultaria em perda de receita, afetando o lucro da
Companhia e o seu resultado financeiro. Além disso, a Companhia pode vir a tomar ações adicionais, seja de forma voluntária ou
decorrente de exigências de autoridades competentes, como restrições de horários de funcionamento e fluxo de clientes, além de novas
medidas sanitárias para evitar a propagação da COVID-19. Tais medidas implicaram e poderão implicar custos extraordinários para a
Companhia.
A pandemia da COVID-19 também pode impactar significativamente a cadeia de suprimentos da Companhia, se as fábricas que
produzem os produtos comercializados pela Companhia, os centros de distribuição da Companhia, ou as operações dos prestadores de
serviços de logística da Companhia forem interrompidas, encerradas temporariamente, enfrentarem falta de funcionários ou sofrerem os
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efeitos de uma nova onda de disseminação da COVID-19. Por exemplo, o rápido crescimento das vendas através das lojas online devido
ao redirecionamento das vendas do canal ocasionou, durante algumas semanas do ano de 2020, o aumento do prazo de entrega e a
falta de alguns produtos em estoque, prejudicando a nossa qualidade de atendimento e a percepção de nossas marcas. Interrupções ou
atrasos em entregas poderão acontecer novamente e impactos negativos na precificação de determinados componentes dos produtos
da Companhia podem acontecer, o que poderá impactar adversamente a Companhia.
Em função da pandemia da COVID-19, tendo em vista as normas e orientações governamentais, a Companhia também fechou seus
escritórios administrativos, adotando uma política de teletrabalho para seus funcionários administrativos. Essa política pode afetar
negativamente a produtividade e causar outras interrupções nos negócios da Companhia.
Se os negócios da Companhia não gerarem fluxos de caixa operacionais suficientes, ou outros recursos não estiverem disponíveis para
a Companhia por meio de empréstimos através das linhas de crédito concedidas à Companhia ou de outras fontes, a Companhia pode
não conseguir cobrir as suas despesas, investir no crescimento do seu negócio, responder aos desafios competitivos ou atender suas
outras necessidades de liquidez e capital, o que pode prejudicar os negócios da Companhia.
Além disso, o fechamento das lojas da Companhia, o fechamento de muitos shopping centers onde a Companhia possui lojas, e as
normas federais, estaduais e municipais relacionadas à pandemia da COVID-19, podem expor a Companhia a riscos jurídicos,
reputacionais e financeiros em relação a seus contratos de locação, como pagamento de multas por rescisão antecipada. A Companhia
poderá não ficar isenta de qualquer de suas obrigações nos termos dos seus contratos de locação e, após a pandemia da COVID-19, a
Companhia pode não conseguir retomar as operações em suas lojas nos atuais termos dos contratos de locação em vigor e da forma
como ocorriam antes da pandemia da COVID-19, ou se sequer conseguirá fazê- lo. Caso a Companhia não consiga arcar com os
pagamentos dos aluguéis de suas lojas, centros de distribuição, fábricas e imóveis administrativos, isso será considerado inadimplemento
contratual, capaz de ensejar a rescisão antecipada do contrato de locação, afetando, desta forma, a continuidade da ocupação pela
Companhia.
O alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre os negócios e resultados operacionais da Companhia depende dos
desdobramentos futuros, que são incertos e imprevisíveis, inclusive a duração e a disseminação da pandemia, especialmente no Brasil,
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, bem como as ações tomadas para contê-la, entre outras. No atual momento, a Companhia não pode
estimar de forma razoável o alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre os seus negócios e resultados operacionais. A
Companhia não pode garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso aconteçam, a Companhia não consegue
garantir que será capaz de tomar as providências necessárias para impedir um impacto negativo em seus negócios.
Mesmo após a eventual diminuição do surto da COVID-19, aceleração do ritmo de vacinação, 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 clientes, o que pode levar a uma redução da demanda
pelos produtos que a Companhia oferece. Qualquer surto de uma doença, assim como a COVID-19, que afete o comportamento das
pessoas ou que demande políticas públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso
nos negócios da Companhia, bem como na economia brasileira. Não é possível garantir que outros surtos regionais e/ou globais não
acontecerão, e, caso aconteçam, também não é possível garantir que a Companhia será capaz de impedir um impacto negativo em
seus negócios de dimensão igual ou superior ao impacto provocado pela pandemia da COVID-19.
A ineficiência da Companhia em antecipar e prontamente responder às novas tendências e demandas dos consumidores pode
impactar a situação financeira e os resultados operacionais da Companhia.
A performance financeira e o crescimento da Companhia dependem da sua capacidade de identificar, criar e definir tendências relevantes
e, antecipar e reagir às alterações nas demandas dos consumidores, que se desenvolvem e alteram rapidamente, sendo difíceis de
prever e variam a depender da localização geográfica. Qualquer falha em identificar e responder a tendências e preferências dos
consumidores, incluindo aquelas relativas à sustentabilidade dos produtos, padrões de beleza, tendências internacionais e padrões de
gastos, por exemplo, incluindo eventuais alterações no padrão de consumo em razão da pandemia da COVID-19, de maneira tempestiva
e eficaz, pode impactar negativamente o relacionamento da Companhia com seus clientes.
Tais eventos podem afetar negativamente a demanda pelos produtos oferecidos pela Companhia, bem como o seu market share. A
materialização desses riscos pode impactar a situação financeira e resultados operacionais da Companhia. Além disso, falhas em
antecipar, identificar e responder às mudanças de tendência de consumo pode afetar a decisão dos clientes, o que pode causar o
excesso ou falta de estoque de determinados produtos, impactando adversamente o negócio, a imagem, a rentabilidade, o resultado
operacional e a situação financeira da Companhia. Qualquer variação inesperada da demanda para tais ocasiões poderá nos sujeitar a
vender estoque excedente a preços significativamente inferiores àqueles inicialmente previstos e comumente praticados, o que reduzirá
nossas margens e nos afetará adversamente e de forma relevante.
Adicionalmente, poderá ocorrer a alteração do hábito dos nossos consumidores em razão de fatores como limitações ou restrição de
circulação de pessoas como o provocado em razão da pandemia da COVID-19. Além disso, caso haja alteração de hábito, a Companhia
pode não ser eficiente e ágil na adaptação ao atendimento desses novos hábitos.
A Companhia poderá enfrentar dificuldades em abrir novas lojas e/ou operar nossas lojas existentes, o que pode adversamente
afetar nossas vendas e resultados operacionais.
O crescimento da Companhia depende de sua capacidade de abrir e operar com êxito novas lojas e operar lojas existentes, sendo que
as lojas físicas representaram 62% e 61% da receita sell-out da Companhia, em 2020 e no período de seis meses findo em 30 de junho
de 2021, respectivamente, o que está sujeito a diversos riscos, incertezas e determinados fatores internos e externos, muitos dos quais
além do nosso controle, incluindo, mas não se limitando (i) à disponibilidade de locais desejáveis para lojas e disponibilidade e precisão
de dados demográficos e de mercado, bem como a capacidade da Companhia de determinar a demanda de seus produtos; (ii) satisfazer
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as preferências de seus clientes; (iii) obter as licenças e autorizações governamentais necessárias; (iv) negociar contratos de locação em
condições razoáveis; (v) reformar e equipar as novas lojas mediante autorização específica do proprietário das respectivas lojas e em
consonância com as normas aplicáveis; (vi) fornecer níveis suficientes de estoques para atender às necessidades das lojas; (vii) integrar
com sucesso novas lojas em seus sistemas e operações existentes; (viii) acompanhar novos e atuais concorrentes; (ix) identificar pontos
estratégicos de vendas; (x) atrair, contratar, treinar e reter pessoal qualificado; e (xi) administrar o processo de expansão em nível
gerencial de loja.
Eventual expansão da rede de lojas pode deteriorar as margens de lucro, recursos operacionais, gerenciais, administrativos e financeiros
da Companhia, até que tais investimentos atinjam a maturidade e, consequentemente, a Companhia pode não ser capaz de manter o
mesmo crescimento de vendas líquidas e lucro, o que pode afetar negativamente nossos negócios, vendas, e resultados operacionais.
Assim, a estratégia de negócio da Companhia está exposta a diversos fatores, os quais podem impactar seus negócios e resultados,
como oportunidades de locação de imóveis e eventuais atrasos e/ou restrições na execução de obras e inauguração das novas lojas,
reaberturas ou novos fechamentos temporários de lojas, incluindo, em virtude da pandemia da COVID-19, aprovação de projetos pelas
autoridades competentes, autorizações dos respectivos proprietários das lojas, variações do custo de obra, atração de franqueados,
fatores macroeconômicos favoráveis, acesso a financiamentos em condições atrativas e aumento da capacidade de consumo, dentre
outros.
Com a reabertura de alguns shopping centers e áreas de comércio proeminentes ou promissores, a Companhia verificou uma mudança
de comportamento e queda na frequência de consumidores a esses estabelecimentos, como resultado dos efeitos da pandemia da
COVID-19, impactando negativamente as vendas dessas lojas. Esses fatores estão causando e poderão continuar a causar um efeito
material e adverso nos resultados dos negócios da Companhia e na sua condição financeira.
A estratégia da Companhia poderá não ser integral e eficazmente realizada, bem como, se realizada, poderá não trazer os benefícios
esperados ou um crescimento que atenda ou exceda as nossas expectativas, o que pode prejudicar a supervisão dos negócios e a
qualidades dos produtos da Companhia. Em consequência, é possível que a Companhia não seja bem-sucedida na implementação das
suas estratégias comerciais ou no desenvolvimento da infraestrutura necessária ao desempenho de suas operações tal como planejado,
existindo o risco de não ser capaz de expandir suas atividades e replicar sua estrutura de negócios, além da sua estratégia de crescimento
orgânico. Caso a Companhia não seja bem-sucedida na abertura de novas lojas, sua condição financeira e resultados operacionais
podem ser afetados de forma negativa.
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 de seu estoque, o que poderá ter um efeito adverso relevante
sobre o seu negócio.
O negócio da Companhia depende da sua capacidade de fornecer volume e variedade de produtos a preços competitivos aos
consumidores. A Companhia pode comprar produtos em grandes quantidades e não conseguir vendê-los 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 pode não conseguir continuar a identificar adequadamente a demanda de seus consumidores e se aproveitar das
oportunidades de compra, o que pode ter um efeito adverso relevante sobre seus negócios e resultados financeiros. O manuseio
inadequado pode resultar em quebra ou avaria de seus produtos. A Companhia também está sujeita a roubos e furtos de mercadorias
em seus centros de distribuição, durante seu transporte até nossas lojas bem como dentro delas e seus investimentos em sistemas de
segurança podem não ser suficientes para evitar tais eventos. A materialização de qualquer um desses riscos pode ocasionar um efeito
adverso relevante sobre os negócios e resultados financeiros da Companhia.
As demonstrações financeiras combinadas carve-out podem não ser representativas de nossos resultados como uma
companhia independente.
Ao preparar as demonstrações financeiras combinadas carve-out, a Companhia fez estimativas, suposições e alocações para
apresentar, respectivamente, informações financeiras históricas separadamente de outros negócios operados pela Coteminas. As
demonstrações financeiras combinadas carve-out (1) podem não refletir mudanças significativas que podem ocorrer quando iniciadas as
atividades consolidadas dentro de uma única companhia, (2) podem não representar a condição financeira, os resultados operacionais
e os fluxos de caixa da Companhia como efetivamente teriam sido se esta fosse uma companhia separada e independente durante os
períodos apresentados e (3) podem não representar sua condição financeira, seus resultados operacionais ou fluxos de caixa.
Para obter mais informações sobre as informações financeiras da Companhia, consulte as seções 3 e 10 do Formulário de Referência.
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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, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia
AMMO VAREJO S.A.
Avenida Paulista, nº 1754, sobreloja 2, ALA B
São Paulo – SP
CEP 01.310-920
At.: Sr. Antony José Souza Martins
Tel.: +55 (11) 2145-4425
www.ammovarejo.com.br/ri
Acionista Vendedora
Coteminas S.A.
Av. Lincoln Alves dos Santos, nº 955, Distrito Industrial,
Montes Claros – MG
CEP 39.404-005
At.: Sr. Josué Gomes da Silva
Tel.: +55 (11) 2145-4424
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Banco ABC Brasil S.A.
Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar,
Av. Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 01453-000, São Paulo, SP
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Bilate Sbano
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel. (11) 3170-2000
Tel.: + 55 (11) 4871-4277
www.abcbrasil.com.br
www.xpi.com.br
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos
e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440,
7º andar (parte)
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. João Carlos Telles
Tel.: +55 (11) 2767-6500
www.ubs.com.br
Consultores Legais Locais da Companhia
Barbosa Müssnich Aragão Advogados
Av. Pres. Juscelino Kubitschek,
nº 1.455, 10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Camila Goldberg/Sr. Conrado Stievani
Telefone: + 55 (11) 2179-4600
www.bmalaw.com.br

Consultores Legais Externos da Companhia
Milbank LLP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 5º Andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Fabiana Sakai
Tel.: +55 (11) 3927-7781
www.milbank.com
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Consultores Legais
Locais dos Coordenadores da Oferta
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e
Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447
CEP 01403-001, São Paulo, SP
At.: Sr. Jean Arakawa/Sra. Vanessa Fiusa
Tel.: +55 (11) 3147-2834
www.mattosfilho.com.br

Consultores Legais
Externos dos Coordenadores da Oferta
Winston & Strawn LLP
200 Park Avenue,
10166, Nova Iorque, NY
At.: Sr. Rodrigo Carvalho/Sr. Sey-Hyo Lee
Tel.: +1 (212) 294-670055
www.winston.com.br

Auditores Independentes da Companhia
BDO RCS Auditores Independentes S.S.
Rua Major Quedinho, 90, Consolação
CEP 01050-030, São Paulo, SP
At.: Sr. Henrique Herbel de Melo Campos
Tel.: +55 (11) 3848-5880
E-mail: henrique.campos@bdo.com.br
Site: www.bdo.com.br
Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia, a Acionista Vendedora 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 a partir da página 151.
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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, 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 84, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do nosso
Formulário de Referência, e nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, anexas
a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta, antes de
tomar a decisão de investir nas Ações.
Ações

[•] ([•]) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia e [•] ([•]) ações de emissão da
Companhia e de titularidade da Acionista Vendedora, todas livres
e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, objeto da
Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares.

Ações Adicionais

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 ofertadas poderá, a critério da Companhia e da
Acionista Vendedora, em comum acordo com os Coordenadores
da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, em até [•] ([•]) ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade da Acionista
Vendedora, na proporção indicada na página 45 deste Prospecto,
nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas.

Ações em Circulação no
Mercado após a Oferta
(Free Float)

São as ações ordinárias de emissão da Companhia menos as de
propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros
de administração e as em tesouraria. Considerando apenas a
colocação das Ações inicialmente ofertadas, estimamos que [•]%
das ações ordinárias de emissão da Companhia estarão em
circulação após a realização da Oferta. Para mais informações,
veja seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital
Social” na página 43 deste Prospecto.

Ações Suplementares

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de
Ações inicialmente ofertadas poderá ser acrescida de um lote
suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até
[•] ([•]) ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade
da Acionista Vendedora na proporção indicada na página 45 deste
Prospecto, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada pela
Companhia e pela Acionista Vendedora ao Agente Estabilizador,
nos termos do Contrato de Distribuição.

Agente Estabilizador

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

XP Investments US, LLC e UBS Securities Inc., considerados em
conjunto.

25

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado
imediatamente após a distribuição das Ações, limitado a seis
meses, contados a partir da data de disponibilização 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 72
deste Prospecto, 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 72 deste Prospecto, informando acerca do início
do Prazo de Distribuição.

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 72 deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A submissão do pedido de registro como emissor de valores
mobiliários categoria A junto à CVM, a submissão do pedido de
listagem no Novo Mercado perante a B3, bem como a realização
da Oferta, incluindo seus termos e condições, mediante aumento
de capital da Companhia referente à Oferta Primária, dentro do
limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social
(“Estatuto Social”), com a exclusão do direito de preferência dos
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia
(“Acionistas”), nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições, foram
aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 27 de julho de 2021, cuja ata foi devidamente
registrada na JUCESP em [•] de [•] de 2021, sob o nº [•], e foi
publicada no DOESP e no jornal “Valor Econômico”, em 28 de julho
de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado em seu Estatuto Social, serão
aprovados aprovado 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
DOESP e no jornal “Valor Econômico” na data de disponibilização
do Anúncio de Início.
A aprovação da venda de Ações de titularidade da Acionista
Vendedora na Oferta Secundária [, incluindo a venda das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares], será deliberada em
reunião da diretoria da Acionista Vendedora a ser realizada após a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding.

26

Atividade de Estabilização

Agente Estabilizador, atuando também na qualidade de corretora
de títulos e valores mobiliários, 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, dentro de 30 (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 disponibilização 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 poderá 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 2021, a ser novamente divulgado
em [•] de [•] de 2021, 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 72 deste Prospecto.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$176.456.995,97 (cento e setenta e seis milhões, quatrocentos e
cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa
e sete centavos reais), totalmente subscrito e integralizado,
dividido em 143.460.972 (cento e quarenta e três milhões,
quatrocentas e sessenta mil, novecentas e setenta e duas) ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

Carta-Convite

Carta disponibilizada pelo Coordenador Líder em [•] de [•] de 2021,
para convidar a Instituições Consorciadas a participar da Oferta
exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Ações
junto a Investidores Não Institucionais.

Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de
Ações Ordinárias da AMMO Varejo S.A., a ser celebrado pela
Companhia, pela Acionista Vendedora, pelos Coordenadores da
Oferta e pela B3, na qualidade de interveniente anuente.

27

Contrato de Colocação
Internacional

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a
Companhia, a Acionista Vendedora 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 Privado de Ações Ordinárias de Emissão
da AMMO Varejo S.A., a ser celebrado entre a Acionista
Vendedora, na qualidade de doadores, e o Agente Estabilizador.

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da AMMO
Varejo S.A., a ser celebrado entre a Companhia, a Acionista
Vendedora, o Agente Estabilizador 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 na B3 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 disponibilização do Anúncio de Início.

Contrato de Prestação de
Serviços

Contrato de prestação de serviços a ser celebrado entre a
Companhia, a Acionista Vendedora e a B3.

Coordenador Líder ou XP

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

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Banco ABC e o UBS BB, considerados em
conjunto.

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma Estimado
da Oferta” na página 50 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações considerando as
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) que deverá ser realizada dentro do prazo de até 2
(dois) dias úteis, contados da data de disponibilização do Anúncio
de Início, com a entrega das Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar)
aos respectivos investidores.

Data de Liquidação das
Ações Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações Suplementares,
que ocorrerá no prazo de até 2 (dois) dias úteis contado da(s)
respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações
Suplementares.
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Destinação dos Recursos

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por
meio da Oferta Primária para: (a) expansão de categorias; (b)
desenvolvimento de tecnolodia; (c) desenvolvimento de sua
logistica; e (d) crescimento de canais de distribuição, em especial,
na expansão de rede de lojas físicas próprias. Os recursos líquidos
provenientes da Oferta Secundária serão revertidos integralmente
à Acionista Vendedora.

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 101 deste Prospecto e na seção 18 do Formulário de
Referência.

Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta,
conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM
400. Assim, caso não haja demanda para a subscrição/aquisição
da totalidade das Ações incialmente ofertadas (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares) por parte dos
Investidores da Oferta Não-Institucional 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 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 3 (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, 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 inicialmente ofertada (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares) no âmbito da Oferta”,
na página 86 deste Prospecto.
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Evento de Fixação do Preço Fixação do Preço por Ação abaixo de 20% do preço inicialmente
em Valor Inferior à Faixa
indicado, considerando um preço por Ação que seja o resultado da
Indicativa
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 fixação do Preço
por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a
desistência dos Investidores Não Institucionais, o que poderá
reduzir a capacidade da Companhia de alcançar dispersão
acionária na Oferta”, na página 87 deste Prospecto.
Faixa Indicativa

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

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 84 deste Prospecto,
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 (considerando as
Ações Adicionais e sem considerar as Ações Suplementares), 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 for concedido
o registro da Oferta pela CVM, assinados e cumpridas as
condições precedentes dispostas no Contrato de Colocação e o
Contrato de Colocação Internacional, disponibilizado o Prospecto
Definitivo e divulgado o Anúncio de Início.
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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 integralizadas e 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 disponibilização 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 previstas no item 10
abaixo não estarão sujeitas a tais limites.
Grupamento

Grupamento das ações, na proporção de 3 para 1 ação ordinária de
emissão da Companhia, sem alteração do valor do capital social,
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 27 de julho de 2021, cuja ata foi devidamente
registrada na JUCESP em [•] de [•] de 2021, sob o nº [•], e publicada
no DOESP e no jornal “Valor Econômico”, em 28 de julho de 2021.

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 aqueles relacionados às Ações, à
Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao
ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto e
no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O
investimento 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, da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da
Oferta, inadequado. Os investidores devem ler atentamente as
seções deste Prospecto e do Formulário de Referência que tratam
sobre “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”.

Instituições Consorciadas

Instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar
da Oferta por meio da adesão à carta convite disponibilizada [pelos
Coordenadores da Oferta/pelo Coordenador Líder] para efetuar,
exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Ações
junto a Investidores Não Institucionais.
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Instituições Participantes
da Oferta

Coordenadores da Oferta
considerados em conjunto.

Investidores Não
Institucionais

Investidores Private e Investidores de Varejo, considerados em
conjunto.

Investidores Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil, e clubes de investimento registrados na B3,
em todos os casos, que (i) sejam considerados investidores
qualificados nos termos da regulamentação da CVM, (ii) que não
sejam considerados Investidores de Varejo, e (iii) que realizem
pedidos de investimento durante o Período de Reserva no âmbito
da Oferta do Segmento Private.

Investidores Private
Lock-up

Investidores Private que realizarem seus investimentos, no âmbito
da Oferta do Segmento Private Lock-up, de forma direta, durante
o Período de Resera ou durante o Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas, e que concordarem, em seus respectivos
Pedidos de Reserva, com o Lock-up do Segmento Private.

Investidores Private
Sem Lock-up

Investidores Private que realizarem seus investimentos, no âmbito da
Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, de forma direta, durante o
Período de Resera ou durante o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, e que não aderirem, em seus respectivos Pedidos de
Reserva, com o Lock-up do Segmento Private.

Investidores de Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na B3,
que realizem pedidos de investimento durante o Período de
Reserva (conforme definido abaixo) no âmbito da Oferta de Varejo.

Investidores de Varejo
Lock-up

Investidores de Varejo que realizarem seus investimentos, no
âmbito da Oferta de Varejo Lock-up, de forma direta, durante o
Período de Resera ou durante o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, e que concordarem, em seus respectivos Pedidos de
Reserva, com o Lock-up da Oferta de Varejo.

Investidores de Varejo
Sem Lock-up

Investidores de Varejo que realizarem seus investimentos, no
âmbito da Oferta de Varejo Sem Lock-up, de forma direta, durante
o Período de Resera ou durante o Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas, e que não aderirem, em seus respectivos
Pedidos de Reserva, com o Lock-up da Oferta de Varejo.

Lock-up da Oferta de
Varejo

Os Investidores de Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de 15
(quinze) dias contados da data de disponibilização do Anúncio de
Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda,
Ações que subscreverem/adquirirem no âmbito da Oferta do
Segmento Private Lock-up.
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e

Instituições

Consorciadas,

Dessa forma, como condição para a participação na alocação
prioritária da Oferta de Varejo Lock-up, cada Investidor Não
Institucional da Oferta de Varejo 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 prazo
de 15 (quinze) dias de Lock-up da Oferta de Varejo. Não obstante
o Lock-up da Oferta de Varejo, as Ações subscritas/adquiridas 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/adquiridas no âmbito da Oferta
de Varejo que foram depositadas em garantia para fins de
excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3. Para
maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores de Varejo
Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da impossibilidade
da 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”,
na página 90 deste Prospecto Preliminar.
Lock-up do Segmento
Private

Os Investidores Private Lock-up não poderão, pelo prazo de 20
(vinte) dias contados da data de disponibilização do Anúncio de
Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda,
Ações que subscreverem/adquirirem no âmbito da Oferta do
Segmento Private Lock-up.
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Dessa forma, como condição para a participação na Oferta do
Segmento Private Lock-up, cada Investidor Private 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 do Segmento Private. Não obstante o
Lock-up do Segmento Private, as Ações subscritas/adquiridas no
âmbito da Oferta do Segmento Private Lock-up 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/adquiridas no
âmbito da Oferta do Segmento Private que foram depositadas em
garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos
normativos da B3. Para maiores informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os
Investidores de Varejo Lock-up ou Investidores Private 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”, na página 90 deste Prospecto Preliminar.
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.

Instituições Participantes
da Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, em
conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de Restrição à Venda de Ações ordinárias de emissão da
Companhia assinados pela Companhia, seus Administradores e
Acionista Vendedora.

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, que sejam considerados profissionais ou
qualificados, nos termos da regulamentação da CVM em vigor, em
qualquer caso, que não sejam considerados Investidores Não
Institucionais, incluindo instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, companhias seguradoras, sociedades de
capitalização, entidades abertas e fechadas de previdência
complementar, fundos de investimento, entidades administradoras
de recursos de terceiros registradas na CVM, condomínios
destinados à aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na B3, em todos os casos, residentes e
domiciliados ou com sede no Brasil e Investidores Estrangeiros.

Negociação na B3

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

Oferta

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

Oferta do Segmento
Private

Oferta aos Investidores Private, no montante máximo de [40]% das
Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), a qual compreende a Oferta do Segmento Private
Lock-up e Oferta do Segmento Private Sem Lock-up.

Oferta do Segmento
Private Lock-up

No contexto da Oferta do Segmento Private, a distribuição pública
aos Investidores Private Lock-up, sendo certo que, caso haja
demanda de Investidores Private Lock-up (i) de até 0,8% do total
das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação
garantida; e (ii) superior a 0,8% do total das Ações, a alocação,
respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será
definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, da
Acionista Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, observado
que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta do Segmento
Private Sem Lock-up

No contexto da Oferta do Segmento Private, a distribuição pública
aos Investidores Private Sem Lock-up, sendo certo que, caso haja
demanda de Investidores Private Sem Lock-up (i) de até 0,2% do
total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação
garantida; e (ii) superior a 0,2% do total das Ações, a alocação,
respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será
definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, da
Acionista Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, observado
que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta de Varejo

Oferta aos Investidores de Varejo, no montante de, no mínimo,
10% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares), a qual compreende a Oferta de Varejo
Lock-up e Oferta de Varejo Sem Lock-up.
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Oferta de Varejo Lock-up

No contexto da Oferta de Varejo, a distribuição pública aos
Investidores de Varejo Lock-up, sendo certo que, caso haja
demanda de Investidores de Varejo Lock-up de (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, da
Acionista Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, observado
que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta de Varejo Sem
Lock-up

No contexto da Oferta de Varejo, a distribuição pública aos
Investidores de Varejo Sem Lock-up, sendo certo que, caso haja
demanda de Investidores de Varejo Sem Lock-up de (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, da
Acionista Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, observado
que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta Institucional

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

Oferta Não Institucional

Oferta aos Investidores Não Institucionais, à qual será assegurado
o montante de, no mínimo, 10% e, a exclusivo critério da
Companhia, da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da
Oferta, o montante de, no máximo, [40]%, do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares),
realizada pelas Instituições Consorciadas, a qual compreende: (a)
a Oferta de Varejo; e (b) a Oferta do Segmento Private.

Oferta Primária

A distribuição pública primária das 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.

Oferta Secundária

A distribuição pública secundária no âmbito da eventual colocação
das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, 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 Memorandum

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

Opção outorgada no Contrato de Colocação pela Companhia e
pela Acionista Vendedora 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, opção essa a ser exercida em função de
prestação dos serviços de estabilização de preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia na B3.

Pedido de Reserva

Pedido de reserva de Ações pelos Investidores Não Institucionais,
no âmbito da Oferta Não Institucional, a ser realizado mediante
preenchimento de formulário específico com uma única Instituição
Consorciada.

Período de Colocação

Prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, que se iniciará em [•] de [•]
de 2021 e se encerrará em [•] de [•] de 2021, para efetuar a
colocação das Ações.

Período de Reserva

Período compreendido entre [•] de [•] de 2021, inclusive, e [•] de [•]
de 2021, inclusive, para formulação de Pedido de Reserva pelos
Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre [•] de [•] de 2021, inclusive, e [•] de [•],
inclusive, data esta que antecederá em pelo menos 7 (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.

Pessoas Vinculadas

Para os fins da presente Oferta, serão consideradas pessoas
vinculadas à Oferta os investidores que se enquadrem nos termos
do artigo 2º, inciso XII, da Resolução da CVM nº 35, de 26 de maio
de 2021, conforme alterada (“Pessoas Vinculadas”). 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 da
Instrução CVM 400.
As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou
a quaisquer dos Agentes de Colocação Internacional poderão
realizar seus respectivos Pedidos de Reserva ou ordens de
investimento, conforme o caso, somente por meio da entidade a
que estiverem vinculadas.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo
48 da Instrução CVM 400: (i) para proteção (hedge) em operações
com derivativos contratadas com terceiros, tendo as Ações como
referência (incluindo operações de total return swap), desde que
tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se
enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48,
inciso II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo
48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos
realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400.
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Plano de Distribuição

Os Coordenadores da Oferta, com a anuência expressa da
Companhia e da Acionista Vendedora elaborarão um 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 as relações da Companhia, da Acionista Vendedora e dos
Coordenadores da Oferta com clientes e outras considerações de
natureza comercial ou estratégica da Companhia, da Acionista
Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, observado que os
Coordenadores da Oferta assegurarão (i) a adequação do
investimento ao perfil de risco de seus clientes, em conformidade
com a Resolução CVM 30; (ii) o tratamento justo e equitativo a
todos os investidores, em conformidade com o artigo 21 da
Instrução CVM 400; 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.

Prazo de Distribuição

Prazo para distribuição das Ações que se encerrará (i) em até 6
(seis) meses contados da data de disponibilização do Anúncio de
Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii)
na data de disponibilização do Anúncio de Encerramento, o que
ocorrer primeiro.

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição ou
aquisição, conforme o caso, 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 que aderirem à Oferta Não
Institucional 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 da inicialmente ofertadas. Nos termos
do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso
de demanda superior a 1/3 (um terço) 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 86 deste Prospecto Preliminar. 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 da AMMO Varejo
S.A., incluindo seus anexos, elaborado nos termos da Instrução
CVM 400 e do Código ANBIMA, e quaisquer complementos,
suplementos ou erratas ao mesmo.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações de Emissão da AMMO Varejo
S.A., incluindo seus anexos, 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.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores Não Institucionais e os Investidores Institucionais.
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Rateio Oferta do Segmento
Private Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up
objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private
Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações da
Oferta do Segmento Private Lock-up, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados
por Investidores Private Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão ser destinadas, a exclusivo
critério e discricionariedade da Companhia, da Acionista
Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores
Private Sem Lock-up ou aos Investidores Institucionais, observado
os limites previstos no âmbito da Oferta do Segmento Private; ou
(b) exceda o montante de Ações destinado à Oferta do Segmento
Private Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto,
as frações de Ações.

Rateio Oferta do Segmento
Private Sem Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Sem Lockup objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores
Private Sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo
de Ações da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, não haverá
rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores Private Sem Lock-up, de
modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão ser
destinadas, a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da
Oferta, aos Investidores Private Lock-up ou aos Investidores
Institucionais, observado os limites âmbito da Oferta do Segmento
Private; ou (b) exceda o montante Ações destinados à Oferta do
Segmento Private Sem Lock-up, será realizado rateio proporcional
ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderandose, entretanto, as frações de Ações.

Rateio Oferta de Varejo
Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos
Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo 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 de Varejo Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão ser destinadas, a exclusivo
critério e discricionariedade da Companhia, da Acionista
Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores de
Varejo Sem Lock-up ou aos Investidores Institucionais, observado
os limites previstos no âmbito da Oferta de Varejo; ou (b) exceda o
montante de Ações destinados à Oferta de Varejo Lock-up, será
realizado rateio proporcional ao valor das respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.
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Rateio Oferta de Varejo
Sem Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up objeto dos
Pedidos de Reserva de Investidores de Varejo 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 de Varejo Sem Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão destinadas, a exclusivo
critério e discricionariedade da Companhia, da Acionista
Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores de
Varejo Lock-up ou aos Investidores Institucionais, observado os
limites previstos no âmbito da Oferta de Varejo; 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.

Registro da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia,
pela Acionista Vendedora e pelo Coordenador Líder perante a
CVM em 28 de julho de 2021, 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 70 deste Prospecto.

Restrição à Venda de
Ações (Lock-up)

[A Companhia, seus Administradores e a Acionista Vendedora se
comprometeram, perante os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional, observadas as exceções
previstas no Contrato de Colocação Internacional e/ou nos
respectivos Instrumentos de Lock-up, a 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 (cento e oitenta) 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.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação das
Ações. Para mais informações sobre os riscos relacionados à
venda de volume substancial de Ações, veja o fator de risco “A
venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades
significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia,
após a conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar
negativamente o preço de mercado das Ações no mercado
secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia “,
na página 85 deste Prospecto Preliminar.]
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Termo de Adesão

Termo de Adesão ao “Instrumento Particular de Contrato de
Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de
Ações Ordinárias de Emissão da Ammo Varejo S.A.”, a ser
celebrado pelos Coordenadores da Oferta e pelas Instituições
Consorciadas, representadas pela B3.

Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 por
Investidor da Oferta de Varejo.

Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

O valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 por
Investidor da Oferta de Varejo.

Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta do
Segmento Private

O valor mínimo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 por
Investidor Private.

Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta do
Segmento Private

O valor máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00
por Investidor Private.

Valor Total da Oferta
Primária

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, o capital social da Companhia é de R$176.456.995,97 (cento e setenta e
seis milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e
sete centavos reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 143.460.972 (cento e quarenta
e três milhões, quatrocentas e sessenta mil, novecentas e setenta e duas) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames. Nos termos do Estatuto Social, a Companhia está autorizada a aumentar seu capital
social mediante deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma
estatutária, por meio da emissão de ações ordinárias, até o limite de [•] ([•]) ações ordinárias,
mediante emissão de novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os
efeitos da eventual subscrição.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Suplementares e sem
considerar as Ações Adicionais:

Espécie e Classe de Ações
Ordinárias ....................................
Total ............................................
(1)

Subscrito/Integralizado
Composição Atual
Composição Após Oferta
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor(1)
(R$)
(R$)
143.460.972
143.460.972

176.456.995,97
176.456.995,97

[•]
[•]

[•]
[•]

Considerando o Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa indicativa e sem dedução de comissões e despesas. Valores
estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Suplementares e sem considerar
as Ações Adicionais:

Espécie e Classe de Ações
Ordinárias ....................................
Total ............................................
(1)

Subscrito/Integralizado
Composição Atual
Composição Após Oferta
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor(1)
(R$)
(R$)
143.460.972
143.460.972

176.456.995,97
176.456.995,97

[•]
[•]

[•]
[•]

Considerando o Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa indicativa e sem dedução de comissões e despesas. Valores
estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Suplementares e considerando
as Ações Adicionais:

Espécie e Classe de Ações

Subscrito/Integralizado
Composição Atual
Composição Após Oferta
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor(1)
(R$)
(R$)

Ordinárias .....................................

143.460.972

176.456.995,97

[•]

[•]

Total .............................................

143.460.972

176.456.995,97

[•]

[•]

(1)

Considerando o Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa indicativa e sem dedução de comissões e despesas. Valores
estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Suplementares e considerando
as Ações Adicionais:

Acionista

Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%

Coteminas S.A. ..................................................................................
Ações em Tesouraria ........................................................................
Outros ................................................................................................
Ações em Circulação .........................................................................
Total ..................................................................................................

143.460.972
143.460.972

(1)

Após a Oferta
Ações
Ordinárias
%

100%
0%
0%
0%
100%

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

Considerando o Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa indicativa e sem dedução de comissões e despesas. Valores
estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Principais acionistas, Administradores e Acionista Vendedora
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, pela Acionista
Vendedora e pelos membros Administração, na data deste Prospecto e a previsão para após a
conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Suplementares e sem
considerar as Ações Adicionais:

Acionista

Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%

Coteminas S.A. ..............................................
Ações em Tesouraria ....................................
Outros ............................................................
Ações em Circulação .....................................
Total ..............................................................

143.460.972
143.460.972

100%
0%
0%
0%
100%

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

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Suplementares e considerando
as Ações Adicionais:

Acionista
Coteminas S.A. ..............................................
Ações em Tesouraria ....................................
Outros ............................................................
Ações em Circulação .....................................
Total ..............................................................

Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
143.460.972

143.460.972

100%
0%
0%
0%
100%

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

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Suplementares e considerando
as Ações Adicionais:

Acionista
Coteminas S.A. ..............................................
Ações em Tesouraria ....................................
Outros ............................................................
Ações em Circulação .....................................
Total ..............................................................

Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
100%
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Após a Oferta
Ações
Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá (i) na distribuição primária de, inicialmente] [•] ([•]) novas ações ordinárias de
emissão da Companhia; e (ii) na distribuição secundária de, inicialmente [•] ([•]) ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade da Acionista Vendedora, no âmbito de eventual colocação
das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, 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, no âmbito da Oferta, serão também realizados esforços de colocação das Ações no
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação
Internacional (i) nos Estados Unidos, exclusivamente para 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, 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 e, em ambos os casos, desde que invistam no Brasil em conformidade
com os mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco
Central do Brasil 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.
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 ofertadas poderá, a critério da Companhia e
da Acionista Vendedora, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até
20% (vinte por cento), ou seja, em até [•] ([•]) ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade da Acionista Vendedora, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar (conforme
definido abaixo)], nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialment ofertadas.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertadas poderá
ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) de
Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até [•] ([•]) ações ordinárias de emissão da Companhia e
de titulariade da Acionista Vendedora, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar, nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção
outorgada pela Acionista Vendedora ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação,
as quais serão destinadas exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das
ações ordinárias de emissão da Companhia na B3. O Agente Estabilizador terá o direito, a partir da
data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 (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 seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais
Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação.
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 adquiridas e liquidadas no
Brasil, em reais, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Lei do Mercado de Capitais.
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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, a Acionista Vendedora 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.
Aprovações societárias
A submissão do pedido de registro como emissor de valores mobiliários categoria A junto à CVM, a
submissão do pedido de listagem no Novo Mercado perante a B3, bem como a realização da Oferta,
incluindo seus termos e condições, mediante aumento de capital da Companhia referente à Oferta
Primária, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do
direito de preferência dos atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia
(“Acionistas”), nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus
termos e condições, foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada
em 27 de julho de 2021, cuja ata foi devidamente registrada na JUCESP em [•] de [•] de 2021, sob
o nº [•], e publicada no DOESP e no jornal “Valor Econômico”, em 28 de julho de 2021.
O Preço por Ação 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 após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, cuja ata será devidamente
registrada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Valor Econômico” na data de
disponibilização do Anúncio de Início.
A aprovação da venda de Ações de titularidade da Acionista Vendedora na Oferta Secundária [,
incluindo a venda das Ações Adicionais e das Ações Suplementares], será deliberada em reunião
da diretoria da Acionista Vendedora a ser realizada após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding.
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, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço no Valor Inferior à Faixa
Indicativa, (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares), nos
termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE)
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.
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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 que aderirem à Oferta Não
Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do
processo de determinação do Preço por Ação.
Reserva de Capital
Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da faixa de preço indicada na capa
deste Prospecto, R$[•] serão destinados à conta de capital social, e o valor remanescente será
destinado à nossa reserva de capital.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
A Companhia e a B3 celebrarão oportunamente o Contrato de Participação no Novo Mercado.
As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente
à disponibilização do Anúncio de Início sob o código “[•]”. A adesão ao Novo Mercado está sujeita à
conclusão da Oferta.
Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares), um montante de [•] Ações, representativas de, aproximadamente, [•]% do capital
social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (considerando a colocação integral das Ações Adicionais e sem
considerar as Ações Suplementares, um montante de até [•] Ações, representativas de,
aproximadamente, [•]% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e
considerando as Ações Suplementares, um montante de até [•] Ações, representativas de,
aproximadamente, [•]% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado. Após a
realização da Oferta (considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares, um montante de até [•] Ações, representativas de, aproximadamente, [•]% do capital
social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Para maiores informações, ver seção “Informações Sobre a Oferta – Composição do Capital Social”,
na página 43 deste Prospecto.
Quantidade, montante e recursos líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações a serem emitidas pela Companhia e as Ações a
serem alienadas pela Acionista Vendedora, o Preço por Ação, o valor total das comissões a serem
pagas pela Companhia e Acionista Vendedora aos Coordenadores da Oferta, bem como os recursos
líquidos das comissões oriundos da Oferta (sem considerar as demais despesas e tributos relativos
à Oferta).
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e
Suplementares.
Oferta
Oferta Primária ............................
Oferta Secundária .......................
Total ............................................
(1)
(2)

Quantidade

Preço por
Ação(1)

Montante

Comissão

Recursos
Líquidos(2)

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões, sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e
considerando as Ações Suplementares.
Oferta
Oferta Primária ............................
Oferta Secundária .......................
Total ............................................
(1)
(2)

Quantidade

Preço por
Ação(1)

Montante

Comissão

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

Recursos
Líquidos(2)
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões, sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando as Ações Adicionais e sem
considerar as Ações Suplementares.
Oferta
Oferta Primária ............................
Oferta Secundária .......................
Total ............................................
(1)
(2)

Quantidade

Preço por
Ação(1)

Montante

Comissão

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

Recursos
Líquidos(2)
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões, sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando as Ações Adicionais e Ações
Suplementares.
Oferta
Oferta Primária ............................
Oferta Secundária .......................
Total ............................................
(1)
(2)

Quantidade

Preço por
Ação(1)

Montante

Comissão

Recursos
Líquidos(2)

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões, sem considerar a dedução das despesas e tributos 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. Não obstante, as comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões
serão pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pela Acionista Vendedora na
proporção das Ações ofertadas por cada um deles. Para mais detalhadas sobre as despesas, veja
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A Companhia arcará com todos os
custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar adversamente seus resultados no período
subsequente à realização da Oferta” constante na página 90 deste Prospecto.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações, considerando 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 ................................
Total de Despesas com Taxas ............................
Despesas com Auditores ........................................
Despesas com Advogados e Consultores(6) ...........
Outras despesas da Oferta(7)(8) ...............................
Total de Outras Despesas ...................................
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(5)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

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.
Comissão de Coordenação composta de [•]% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da quantidade
total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
Comissão de Colocação composta de [•]% da Remuneração Base.
Comissão de Garantia Firme composta de [•]% da Remuneração Base.
Comissão de Incentivo composta de [•]% da Remuneração Base. A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação,
constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e da
Acionista Vendedora. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária
pela Companhia e para a Acionista Vendedora 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, da Acionista Vendedora 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.
Considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.

Não há outra remuneração devida pela Companhia ou pela Acionista Vendedora 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 Consorciadas
As Instituições Consorciadas serão convidadas pelos Coordenadores da Oferta, em nome da
Companhia e da Acionista Vendedora, para participar da colocação das Ações exclusivamente junto
a Investidores Não Institucionais.
Público Alvo
O público alvo da Oferta consiste em Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais.
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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:
#

Data(1)

Eventos

1.

Protocolo do pedido de registro da Oferta

2.

Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições
Consorciadas)
Disponibilização deste Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding

28 de julho de 2021

[•] de [•] de 2021

3.

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

[•] de [•] de 2021

4.

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

[•] de [•] de 2021

5.

Encerramento do Período de Reserva

[•] de [•] de 2021
(roadshow)(2)

6.

Encerramento das apresentações para potenciais investidores
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e
dos demais contratos relacionados à Oferta

[•] de [•] de 2021

7.

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

[•] de [•] de 2021

8.

Início de negociação das Ações no Novo Mercado
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

[•] de [•] de 2021

9.

Data de Liquidação

[•] de [•] de 2021

10. Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo
11. Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private

[•] de [•] de 2021

12. Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
13. Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

[•] de [•] de 2021

14. Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

[•] de [•] de 2022

(1)

(2)

[•] de [•] de 2021
[•] de [•] de 2021

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a
critério da Companhia, da Acionista Vendedora 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, a Acionista Vendedora e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (roadshow), no Brasil e no
exterior, no período compreendido entre a data em que o Prospecto Preliminar for divulgado e a data em que for determinado o Preço por
Ação.

Será admitido o recebimento de reservas para subscrição das Ações a partir da data da nova
disponibilização do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Instituições Consorciadas), as quais
somente serão confirmadas pelo subscritor por meio do pagamento do valor informado pela
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva e serão formalizadas,
nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações, por meio do sistema de
registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação do boletim de subscrição, conforme o
caso, após o início do Prazo de Distribuição, nos termos da Resolução CVM 27.
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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 disponibilização de Aviso ao Mercado nas páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, da Acionista Vendedora, dos Coordenadores da Oferta, das
Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre prazos, termos,
condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Ações, nos
casos de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, consulte as seções
“Procedimento de Distribuição na Oferta”, “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação
da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Inadequação da Oferta” na página 51, 64, 64
e 64 deste Prospecto.
Para mais informações sobre os prazos, condições e preço de revenda no caso de alienação das
Ações liquidadas pelos Coordenadores da Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de
Liquidação, nos termos descritos no Contrato de Colocação, veja a seção “Informações Sobre a
Oferta – Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 66 deste Prospecto
Preliminar.
A Companhia e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (roadshow),
no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que este Prospecto Preliminar for
disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação.
Procedimento de distribuição da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, com a anuência expressa da Companhia e da Acionista Vendedora
elaborarão o Plano de Distribuição das Ações. Nos termos do Ofício-Circular CVM/SRE, relações
com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da
Oferta da Companhia e da Acionista Vendedora não poderão, em nenhuma hipótese, ser
consideradas no plano de distribuição para fins da alocação dos Investidores Não Institucionais.
O público alvo da Oferta consiste em Investidores Não Institucionais (Investidores de Varejo e
Investidores Private) e os Investidores Institucionais.
Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, serão
consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores que se enquadrem nos termos do artigo
2º, inciso XII, da Resolução da CVM nº 35, de 26 de maio de 2021, conforme alterada. 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 da
Instrução CVM 400.
As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes de
Colocação Internacional poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva ou ordens de
investimento, conforme o caso, somente por meio da entidade a que estiverem vinculadas.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400: (i)
para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as Ações
como referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam
Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48,
inciso II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não
serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400.
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Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações”, deste Prospecto Preliminar.
Oferta Não Institucional
A Oferta Não Institucional 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
Não Institucional junto a uma única Instituição Consorciada, durante o período compreendido entre
[•] de [•] de 2021, inclusive, e [•] de [•] de 2021, inclusive, ou, no caso de Investidores Não
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, durante o período compreendido entre [•] de [•] de
2021, inclusive, e [•] de [•] de 2021, inclusive, terminando em data que antecederá em pelo menos 7
(sete) dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, e, ambos os casos, observados os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Oferta de Varejo e os Valores Mínimo
e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento Private, conforme o caso.
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 1/3 (um terço) à
quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as 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 1/3 (um terço) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
No contexto da Oferta Não Institucional, e considerando que a Companhia deve envidar melhores
esforços para atingir a dispersão acionária prevista no Regulamento do Novo Mercado, o montante
de, no mínimo, 10% (dez por cento) e, no máximo, [40%] [(quarenta por cento)] da totalidade das
Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a critério da Companhia, da
Acionista Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, será destinado à colocação pública junto a
Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido de Reserva, nos termos do artigo 12 do
Regulamento do Novo Mercado, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento indicado
neste item:
I.

o montante de, no mínimo, 10% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares), será destinado à colocação pública para Investidores de Varejo, sendo
certo que:

(a) caso haja demanda de Investidores de Varejo Lock-up de (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, da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio; e
(b) caso haja demanda de Investidores de Varejo Sem Lock-up de (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, da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.
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II. No contexto da Oferta do Segmento Private:
(a) caso haja demanda de Investidores Private Lock-up (i) de até 0,8% do total das Ações, tais
pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 0,8% do total das Ações, a
alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será definida a exclusivo
critério e discricionariedade da Companhia, da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio; e
(b) caso haja demanda de Investidores Private Sem Lock-up (i) de até 0,2% do total das Ações, tais
pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 0,2% do total das Ações, a
alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será definida a exclusivo
critério e discricionariedade da Companhia, da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.
No contexto da Oferta Não Institucional, observados (i) o valor mínimo de pedido de investimento de
R$3.000,00 (três mil reais) por Investidor de Varejo (ii) o valor máximo de pedido de investimento de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por Investidor de Varejo, (iii) o valor mínimo de pedido de
investimento superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por Investidor Private e (iv) o valor
máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) por Investidor Private,
os Investidores Não Institucionais, a seu exclusivo critério, poderão aderir simultaneamente a mais
de uma das modalidades da Oferta Não Institucional 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 Não Institucional desejada, com uma única Instituição
Consorciada.
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização/liquidação das Ações mediante
o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de
acordo com o procedimento descritos nos itens 5.1.1 e 5.1.2 abaixo, conforme o caso. As Instituições
Consorciadas somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais
titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Resolução CVM 27, o
Pedido de Reserva será o documento de aceitação por meio do qual o Investidor Não Institucional
aceitará participar da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a ele
alocadas. Dessa forma, a subscrição/aquisição das Ações por Investidores Não Institucionais será
formalizada por meio do Pedido de Reserva e do sistema de registro da B3, sendo, portanto,
dispensada a apresentação de boletim de subscrição e de contrato de compra e venda. 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 CMN 4.373, na Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131.
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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”,
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 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.
Oferta de Varejo
Observado o disposto neste Prospecto, os Investidores de Varejo que desejarem subscrever/adquirir
Ações no âmbito da Oferta de Varejo poderão preencher seu respectivo Pedido de Reserva com
uma única Instituição Consorciada, observados o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta
de Varejo e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo por Investidor de Varejo.
OS INVESTIDORES DE VAREJO QUE ADERIREM À OFERTA NÃO INSTITUCIONAL NÃO
PARTICIPARÃO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, E, PORTANTO, NÃO
PARTICIPARÃO DA FIXAÇÃO DO PREÇO POR AÇÃO.
Procedimento da Oferta de Varejo.
Os Investidores de Varejo 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 de Varejo 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) abaixo e na seção “Violações das
Normas de Conduta” na página 68 deste Prospecto;
(ii) os Investidores de Varejo 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, sob pena de ser considerado um Investidor de Varejo Sem Lockup e não participar da Oferta de Varejo Lock-up;
(iii) os Investidores de Varejo 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 de Varejo, o respectivo
Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;
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(iv) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
Recomenda-se aos Investidores de Varejo interessados na realização de Pedidos de Reserva
que (a) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva
especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes
deste Prospecto; (b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de
realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de
recursos em conta aberta e/ou mantida junto a ela, 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 de Varejo deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva,
sendo que os Investidores de Varejo 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 de Varejo que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo 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 de Varejo 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 de Varejo Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão ser destinados, a exclusivo critério e descricionariedade da
Companhia, da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores de Varejo
Sem Lock-up ou aos Investidores Institucionais, observado os limites previstos acima; ou (b)
exceda o montante de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, será realizado rateio
proporcional ao valor das respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações. 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 de 3 (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 de Varejo 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 de Varejo Sem Lock-up, de modo que
as Ações remanescentes, se houver, poderão ser destinadas, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, aos
Investidores de Varejo Lock-up ou aos Investidores Institucionais, observado os limites previstos
acima; ou (b) exceda o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up, será realizado rateio
proporcional ao valor das respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações. Caso haja Rateio da 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 de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação;
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(ix) até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início, serão
informados a cada Investidor de Varejo 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 as 10h da Data de Liquidação, cada Investidor de Varejo 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 de Varejo não tenha estipulado
um preço máximo por Ação como condição de eficácia, do Preço por Ação multiplicado pelo
número de Ações a eles 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 de Varejo;
(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 da Oferta de
Varejo que tenha realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos no
Contrato de Colocação da Oferta, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso (x)
acima;
(xii) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores de Varejo ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º,
da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM
400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o
Investidor de Varejo 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 as 12h do quinto dia útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto
Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data em
que o Investidor de Varejo for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre a
suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente,
os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de
retificação, nos mesmos veículos utilizados para disponibilização 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 disponibilização 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 de Varejo está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que
tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor de Varejo não informe sua decisão
de desistência do Pedido de Reserva, nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva, será
considerado válido e o Investidor da Oferta de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor do
investimento. Caso o Investidor de Varejo 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 de 3 (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 de Varejo o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante disponibilização de comunicado ao mercado. Caso o Investidor de Varejo 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 de 3 (três) dias
úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta.
Lock-up da Oferta de Varejo
Os Investidores de Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de 15 (quinze) dias contados da data de
disponibilização 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, tais Ações. Dessa forma, como
condição para a participação na Oferta de Varejo Lock-up, cada Investidor de Varejo 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 Lockup da Oferta de Varejo, as Ações subscritas/adquiridas 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/adquiridas 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 de Varejo 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 maiores informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores de Varejo Lock-up ou
Investidores Private Lock-up, diante da impossibilidade da 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.
Oferta do Segmento Private
Observado o disposto neste item, os Investidores Private que desejarem subscrever/adquirir Ações
no âmbito da Oferta do Segmento Private poderão preencher seu respectivo Pedido de Reserva com
uma única Instituição Consorciada, observado o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta
do Segmento Private e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private
por Investidor Private.
Os Investidores Private que aderirem à Oferta do Segmento Private não participarão do
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
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Procedimento da Oferta do Segmento Private
Os Investidores Private 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 Private interessados em participar da Oferta deverá realizar
Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos incisos (iii), (v), (vii), (viii),
(ix), (x) e (xii) abaixo e na seção “Violações das Normas de Conduta” na página 68 deste
Prospecto;

(ii)

os Investidores Não Institucionais que tenham interesse em participar diretamente da Oferta do
Segmento Private Lock-up, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão
de acordo com o Lock-up do Segmento Private, sob pena de ser considerado um Investidor da
Oferta Private Sem Lock-up e não participar da Oferta do Segmento Private Lock-up;

(iii) os Investidores Private que realizarem Pedido de Reserva poderão estipular, no Pedido de
Reserva, um preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva,
sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em
valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor Private, o respectivo Pedido de Reserva
será automaticamente cancelado;
(iv) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
Recomenda-se aos Investidores Private interessados na realização de Pedidos de Reserva que
(a) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva,
especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes
deste Prospecto 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 aberta e/ou mantida junto a ela, 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 Private deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva,
sendo que os Investidores Private 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 do Segmento Private e o Valor Máximo de Pedido de Investimento
na Oferta do Segmento Private;
(vi) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações da
inicialmente ofertadas, será vedada a colocação de Ações aos Investidores Private que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private que
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que
tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;

58

(vii) caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores Private Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de
Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private Lock-up de modo
que as Ações remanescentes, se houver, poderão ser destinadas, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, aos
Investidores Private Sem Lock-up ou aos Investidores Institucionais, observado os limites
previstos acima; ou (b) exceda o montante de Ações destinado Oferta do Segmento Private
Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio Oferta Segmento
Private 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 de 3 (três) dias úteis contados
da Data de Liquidação;
(viii) caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up objeto dos Pedidos de
Reserva realizados por Investidores Private Sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante
mínimo de Ações da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private Sem
Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão ser destinadas, exclusivo
critério e discricionariedade da Companhia, da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da
Oferta, aos Investidores Private Lock-up ou aos Investidores Institucionais, observados os
limites estabelecidos acima; ou (b) exceda o montante de Ações destinadas à Oferta do
Segmento Private Sem Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio
Oferta do Segmento Private 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 de 3 (três) dias
úteis contados da Data de Liquidação;
(ix) até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início,
serão informados a cada Investidor Private 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 as 10h da Data de Liquidação, cada Investidor Private 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 Private não tenha estipulado
um praço máximo por Ação como condição de eficácia, do Preço por Ação multiplicado pelo
número de Ações a eles 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 Private;
(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 Private que
tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de
Colocação da Oferta, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso (x) acima;
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(xii) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores Private ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º,
da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM
400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o
Investidor Private 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 as 12h do quinto dia útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto
Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data
em que o Investidor Private for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre a
suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente,
os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de
retificação, nos mesmos veículos utilizados para disponibilização 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 disponibilização 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 Private está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições. Caso o Investidor Private não informe sua decisão de
desistência do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor Private deverá efetuar o pagamento do valor do investimento.
Caso o Investidor Private 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
de 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e
(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 Private o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante disponibilização de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Private 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 de 3 (três) dias
úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta.
Lock-up da Oferta do Segmento Private
Os Investidores Private Lock-up não poderão, pelo prazo de 20 (vinte) dias contados da data de
disponibilização 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, tais Ações. Dessa forma, como
condição para a participação na Oferta do Segmento Private Lock-up, cada Investidor Private
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 prazo de 90 (noventa) dias de Lock-up
do Segmento Private. Não obstante o Lock-up do Segmento Private, as Ações subscritas/adquiridas
no âmbito da Oferta do Segmento Private Lock-up 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/adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private Lock-up
que foram depositadas em garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos
da B3.
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Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores Private Lock-up por
quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up do Segmento
Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta do Segmento Private
Lock-up serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de
forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os
Investidores de Varejo Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da impossibilidade da
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”, na página 90
deste 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, as Ações remanescentes da Oferta serão destinadas
à colocação 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, e não sendo estipulados valores mínimos ou máximo de investimento. Cada Investidor
Institucional interessado em participar da Oferta Institucional deverá assumir a obrigação de verificar
se está cumprindo com os requisitos para participar da Oferta Institucional, para então apresentar
suas intenções de investimento, em valor financeiro, durante o Procedimento de Bookbuilding.
a) Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 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, da
Acionista Vendedora, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional,
levando em consideração o disposto no Plano de Distribuição, nos termos do artigo 33, parágrafo
3º, da Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, melhor atendam ao objetivo da
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.
b) Até as 16h00 do dia útil imediatamente seguinte à data de disponibilização do Anúncio de Início,
os Investidores Institucionais serão informados, por meio do seu respectivo endereço eletrônico
ou, na sua ausência, por telefone ou fax, sobre a Data de Liquidação, a quantidade de Ações
alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das Ações (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares) deverá ser realizada na Data de Liquidação, mediante
pagamento à vista em moeda corrente nacional e em recursos imediatamente disponíveis, do
valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocada ao Investidor
Institucional, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação.
c) Caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou do
Contrato de Colocação Internacional ou de cancelamento ou revogação da Oferta, todos as
intenções de investimento serão canceladas e o Coordenador da Oferta e/ou o Agente de
Colocação Internacional que tenha recebido a respectiva intenção de investimento comunicará
ao respectivo Investidor Institucional o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante disponibilização de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Institucional já tenha
efetuado o pagamento nos termos 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 de até 3 (três) dias úteis
contados da comunicação do cancelamento da Oferta.
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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 um terço 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 ordens ou intenções de investimento realizadas por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
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 REDUZIR A LIQUIDEZ DAS
AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA COMPANHIA NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA
MAIS INFORMAÇÕES, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E
ÀS AÇÕES”, NO PROSPECTO PRELIMINAR.
A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às eventuais
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 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. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de hedge
podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, do Prospecto Preliminar.
A subscrição das Ações por Investidores Institucionais será formalizada, nos termos do parágrafo 2º
do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações, por meio do sistema de registro da B3, sendo,
portanto, dispensada a apresentação de boletim de subscrição e/ou documento de aceitação da
Oferta, nos termos do artigo 2º, parágrafo primeiro, da Resolução CVM 27. No caso de Investidores
Institucionais que não estejam contemplados pela dispensa da apresentação de documento de
aceitação da Oferta, nos termos da Resolução CVM 27, a subscrição das Ações deverá ser
formalizada mediante ato de aceitação da Oferta pelo Investidor Institucional, o qual deverá ser
realizado junto ao Coordenador da Oferta com o qual tiver efetuado sua ordem de investimento,
devendo, no mínimo, (i) conter as condições de subscrição e de integralização das Ações, (ii)
esclarecer que não será admitida a distribuição parcial da Oferta, (iii) conter esclarecimento sobre a
condição de Pessoa Vinculada (ou não) à Oferta, e (iv) conter declaração de que obteve cópia dos
Prospectos, observado que tal formalização poderá ocorrer, inclusive, mediante o preenchimento e
entrega, ao Coordenador da Oferta com o qual tiver efetuado sua ordem de investimento, de termo
de aceitação.
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 CMN 4.373 e na Resolução CVM 13,
ou na Lei 4.131.
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Distribuição Parcial
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos
30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a subscrição/aquisição da
totalidade das Ações incialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) por parte dos Investidores da Oferta Não-Institucional 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 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 3 (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 que não será admitida a
distribuição parcial no âmbito da Oferta, 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 inicialmente ofertada (sem considerar
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) no âmbito da Oferta”, na página 86 deste Prospecto.
Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de disponibilização do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2021,
nos termos do artigo 52 e 54-A da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de disponibilização
do Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo máximo de 6 (seis) meses, contado a partir da data
de disponibilização do Anúncio de Início, com data máxima estimada para ocorrer em [•] de [•] de
2021, em conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de
disponibilização 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 anunciada mediante a disponibilização do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 52 e 54-Ada Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado
serão anunciados mediante a disponibilização do Anúncio de Encerramento, com data máxima para
ocorrer em [•] de [•] de 2021, 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, pela Acionista Vendedora 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 (considerando as
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares), 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.
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Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 66 deste Prospecto.
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 na Acionista Vendedora 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 da Acionista
Vendedora, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a Companhia
e a Acionista Vendedora 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 nos obriga, bem como obriga a Acionista Vendedora, 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 Memorandum. 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 a Acionista Vendedora 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 Memorandum, 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 87 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 físicos dos Coordenadores da Oferta indicados
na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 72 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 4°, 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% (vinte por cento) 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% (vinte por cento) deverá ser
descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código
ANBIMA e do Ofício-Circular CVM/SRE, de 1º de março de 2021, poderão os Investidores Não
Institucionais desistir de seus respectivos Pedidos de Reserva sem quaisquer ônus, nos termos
abaixo descritos.
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A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será 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 70 deste Prospecto, mesmos meios utilizados
para disponibilização do Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução
CVM 400.
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. Em tais casos, o Investidor Não Institucional poderá desistir do
seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as 16:00 horas do 5° (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 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 3 (três)
dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
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. Em tais casos, o Investidor Não Institucional poderá desistir do
seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as 16h00 horas do 5º (quinto) dia útil
subsequente à data de recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta 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.
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Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a disponibilização do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova disponibilização (com os
logotipos das Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, 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 do Contrato de Colocação e do Contrato de
Colocação Internacional, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a disponibilização do
Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta
realizarão a colocação das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas 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
Coordenador Líder ....................................................................................
Banco ABC ...............................................................................................
UBS BB .....................................................................................................
Total ..........................................................................................................
(1)

Percentual (%)

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
100,00%

Quantidade(1)

Percentual (%)

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
100,00%

Sem considerar as Ações Adicionais.

Coordenador da Oferta
Coordenador Líder ....................................................................................
Banco ABC ...............................................................................................
UBS BB .....................................................................................................
Total ..........................................................................................................
(1)

Quantidade(1)

Considerando as Ações Adicionais.

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/liquidar financeiramente
as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) 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.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares),
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 e
subscreverá/liquidará, 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 (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto da
Garantia Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação e multiplicado pelo Preço por Ação; e (ii) o número de Ações objeto da Garantia Firme de
Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas,conforme o caso, no Brasil, por investidores e por
esses integralizadas/liquidadas no mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
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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 disponibilização
do Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das Ações,
limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as operações realizadas em decorrência
das Atividades de Estabilização não estarão sujeitas a tais limites.
Estabilização dos Preços das Ações
O Agente Estabilizador, atuando também na qualidade de corretora de títulos e valores mobiliários,
após notificação aos demais Coordenadores da Oferta/ atuando também na qualidade de correta de
títulos e valores mobiliários], 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,
dentro de até 30 (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 disponibilização 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 poderá escolher
livremente as datas em que realizarão as operações de compra e Ações 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.
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram
à Companhia e a Acionista Vendedora 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, para a
realização de operações destinadas a fomentar a liquidez das ações ordinárias emitidas pela
Companhia no mercado secundário. No entanto, não houve contratação de formador de mercado.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início nos endereços
indicados na seção “Informações Adicionais” a partir da página 70 deste Prospecto.

67

Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, pelas 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 e no Código ANBIMA,
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com Ações
(considerando as Ações Adicionais), 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 3
(três) dias úteis contados da data de disponibilização 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, perdas, incluindo lucros cessantes, danos 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, e (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 6
(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 11
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 e/ou Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento da Instituição
Consorciada.
Direitos, vantagens e restrições das Ações
As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) 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, inclusive o 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, e
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 do Formulário de Referência.
Negociação das Ações na B3
A partir do dia útil seguinte à data de disponibilização do Anúncio de Início, as ações ordinárias de
emissão da Companhia serão negociadas no segmento Novo Mercado da B3.
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A Companhia e a B3 celebrarão, oportunamente, o “Contrato de Participação no Novo Mercado”, por
meio do qual a Companhia aderirá às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo
Mercado, segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3, disciplinado pelo
Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras diferenciadas de governança corporativa e
disponibilização 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 disponibilização do Anúncio de Início.
As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à disponibilização
do Anúncio de Início sob o código “[•]”.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no
Formulário de Referência da Companhia. Para informações adicionais sobre a negociação das
Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a operar na B3.
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.
Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)
[Nota MF: termos a serem atualizados conforme o PFA.]
[A Companhia, seus Administradores e a Acionista Vendedora 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 (cento e oitenta) 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.]
[As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses de transferências das Ações: (i)
decorrentes da venda de Ações decorrentes do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação
Internacional (incluindo Ações Suplementares); (ii) decorrentes de doações, desde que
anteriormente a referida doação, o beneficiário da doação concorde por escrito a estar sujeito pelos
termos dos Instrumentos de Lock-up e confirme estar de acordo com seus termos; (iii) para qualquer
Afiliadas da Companhia, conforme definido no Prospecto Preliminar, desde que o beneficiário da
transferência confirme estar de acordo com os termos aqui estabelecidos; (iv) ao empréstimo a
qualquer dos Coordenadores da Oferta ou a entidade indicada por tais Coordenadores da Oferta
para fins de estabilização das Ações; e (v) decorrentes de operações em mercado, desde que em
tais operações não precisem ser reportadas, nos termos do Contrato de Colocação e/ou do Contrato
de Colocação Internacional].
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das Ações poderá
prejudicar o valor de negociação das Ações. Para mais informações sobre os riscos
relacionados à venda de volume substancial de Ações, veja o fator de risco “A venda, ou a
percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações ordinárias de emissão
da Companhia, após a conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar
negativamente o preço de mercado das Ações no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia”, na página 85 deste Prospecto Preliminar.Instituição
financeira responsável pela escrituração das Ações.
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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 Itaú Corretora de Valores S.A.
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 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 e/ou ao mercado de varejo de moda. 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, da Acionista Vendedora 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 84 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 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 e páginas da rede mundial de computadores da
Companhia e/ou dos Coordenadores da Oferta indicados abaixo ou junto à CVM e B3.
Companhia
Ammo Varejo S.A.
Avenida Paulista, nº 1754, sobreloja 2, ALA B
São Paulo – SP
CEP 01.310-920
At.: Sr. Antony José Souza Martins
Tel.: +55 (11) 2145-4425
http:// www.ammovarejo.com.br/ri (neste website, clicar em “Divulgações e Documentos” e, a seguir,
e, a seguir, clicar no documento correspondente).
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Acionista Vendedora
Av. Lincoln Alves dos Santos, nº 955, Distrito Industrial,
Montes Claros – MG,
CEP 39.404-005
At.: Sr. Josué Gomes da Silva
Tel.: +55 (11) 2145-4424
Coordenadores da Oferta
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: + 55 (11) 4871-4277
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da Ammo Varejo S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco ABC Brasil S.A.
Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar,
CEP 01453-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Bilate Sbano
Tel. (11) 3170-2000
https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-ecm/
website, localizar “Ammo Varejo S.A.” e, a seguir, clicar no documento correspondente).

(neste

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 7º andar (parte)
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. João Carlos Telles
Tel.: +55 (11) 2767-6500
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, clicar em
“Prospecto Preliminar” no subitem “Ammo Varejo S.A.”).
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.gov.br/cvm - neste
website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida,
na tabela de “Primárias/Secundárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a
“Ofertas Primárias/Secundárias em Análise”, na coluna “Oferta Inicial (IPO)” clicar na linha abaixo
de “Volume em R$”, ato contínuo na coluna “Processo” acessar o link referente à linha “Ammo
Varejo S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e
(ii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/
ofertas-em-andamento/, clicar em clicar em “Ammo Varejo S.A.” e, posteriormente, acessar
“Prospecto Preliminar ”).
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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, a Acionista Vendedora 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
AMMO Varejo S.A.
http:// www.ammovarejo.com.br/ri (neste website, clicar em “Divulgações e Documentos” e, a seguir,
e, a seguir, clicar no documento correspondente).
Acionista Vendedora
[•] (neste website, na aba “[•]”e, então, clicar no título do documento correspondente).
Coordenadores da Oferta
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da AMMO Varejo S.A.” e, então, clicar no documento correspondente).
Banco ABC Brasil S.A.
https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-ecm/
website, localizar “Ammo Varejo S.A.” e, a seguir, clicar no documento correspondente).

(neste

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, clicar em
“Prospecto Preliminar” no subitem “Ammo Varejo S.A.”).
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 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, a Acionista Vendedora 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” NAS PÁGINAS 20 E 84 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 28 de julho de 2021.
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 Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e serviços financeiros, que tem por
missão transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida das pessoas.
A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como
um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de
valores e em oferecer educação financeira para os investidores, tornando-se uma corretora de
valores no ano de 2007.
Com o propósito de oferecer educação financeira e de melhorar a vida das pessoas através de
investimentos desvinculados dos grandes bancos, a XP vivenciou uma rápida expansão.
Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária no Grupo XP, de 49,9%, reafirmando o
sucesso de seu modelo de negócios.
Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta inicial de
ações na Nasdaq, sendo avaliada, à época, em mais de R$78 bilhões.
O Grupo XP possui as seguintes áreas de atuação: (i) corretora de valores, que inclui serviços de
corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e jurídica, coordenação e
estruturação de ofertas públicas e, além disso, uma plataforma de distribuição de fundos
independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores; (ii) asset management, com mais de R$40
bilhões de reais sob gestão, e que via XP Asset Management oferece fundos de investimentos em
renda fixa, renda variável e fundos de investimentos imobiliários; e (iii) mercado de capitais, que
engloba um portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura de capital e
assessoria financeira.
Além da marca “XP” (www.xpi.com.br), o Grupo XP ainda detém as marcas “Rico” (www.rico.com.vc)
e “Clear” (www.clear.com.br).
Em 31 de dezembro de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.777.000 (dois milhões, setecentos
e setenta e sete mil) clientes ativos e mais de 7.000 (sete mil) agentes autônomos em sua rede,
totalizando R$660 bilhões de ativos sob custódia, e com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro,
Miami, Nova Iorque, Londres e Genebra.
Atividade de Mercado de Capitais da XP
A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente experiente
e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de Infraestrutura, CRI,
CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity Capital Markets, M&A,
Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance.
No segmento de renda fixa e híbridos, a XP apresenta posição de destaque ocupando o primeiro
lugar no Ranking ANBIMA de Distribuição de Fundo de Investimento Imobiliário, tendo coordenado
11 ofertas que totalizaram R$3,7 bilhões em volume distribuído, representando 55,5% de
participação nesse segmento até junho de 2020. Ainda, no Ranking ANBIMA de Distribuição de
Renda Fixa, a XP detém a 1ª colocação nas emissões de CRA e 2ª colocação nas emissões de CRI.
Na visão consolidada, que engloba debêntures, notas promissórias e securitização, a XP está
classificada em 4º lugar, tendo distribuído R$1,8 bilhões em 16 operações.
Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de uma
equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma equipe de
equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores.
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Em 2019, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando como assessora
do Grupo CB na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que alterou a estrutura societária da
Via Varejo; follow-on da Petrobras no valor de R$7,3 bilhões; follow-on da Light no valor de R$2,5
bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões; follow-on da Movida no valor de R$832 milhões;
follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões; IPO da Vivara no valor de R$2,0 bilhões;
follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5,8 bilhões; follow-on de LOG Commercial Properties no
valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de R$1,6 bilhão; IPO do Banco BMG no valor de R$1,3
bilhão; follow-on de Cyrela Commercial Properties no valor de R$760 milhões; IPO da XP Inc. no
valor de R$9,2 bilhões; e no follow-on de Unidas no valor de R$1,8 bilhão.
Em 2020, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando no follow-on
da Ânima no valor de R$1,1 bilhão; follow-on da Petrobras no valor de R$22 bilhões; follow-on da
Positivo Tecnologia no valor de R$353 milhões; IPO da Locaweb no valor de R$1,3 bilhões; IPO da
Priner no valor de R$173 milhões; follow-on da Via Varejo no valor de R$4,5 bilhões; IPO da Aura
Minerals no valor de R$785 milhões; follow-on da IMC no valor de R$384 milhões; follow-on de Irani
no valor de R$405 milhões; follow-on da JHSF no valor de R$400 milhões; IPO do Grupo Soma no
valor de R$1,8 bilhões; IPO da D1000 no valor de R$400 milhões; IPO da Pague Menos no valor de
R$747 milhões; IPO da Lavvi no valor de R$1,0 bilhão; Re-IPO da JSL no valor de R$694 milhões;
IPO da Melnick Even no valor de R$621 milhões, follow-on da Suzano no valor de R$6,9 bilhões;
IPO do Grupo Mateus no valor de R$4,0 bilhões; IPO da Enjoei no valor de R$987 milhões; IPO da
Méliuz no valor de R$584 milhões; IPO da Aura Minerals no valor de R$87 milhões; IPO da Aeris no
valor de R$982 milhões; IPO da 3R Petroleum no valor de R$600 milhões; IPO da Alphaville no valor
de R$306 milhões; e IPO da Rede D'Or São Luiz no valor de R$10,1 bilhões.
E em 2021, a XP atuou no follow-on da Locaweb no valor de R$2,4 bilhões; follow-on da Light no
valor de R$1,7 bilhão; IPO da Mosaico no valor de R$1,1 bilhão; IPO da Jalles Machado no valor de
R$651,5 milhões; IPO da Bemobi no valor de R$1,1 bilhão; IPO da Westwing no valor de R$1,0
bilhão; IPO da Orizon no valor de R$486,9 milhões; IPO da CSN Mineração no valor de R$4,6
bilhões; follow-on da 3R Petroleum no valor de R$822,8 milhões; IPO da Allied no valor de R$197,4
milhões; IPO da Blau no valor de R$1,3 bilhão; IPO da Boa Safra no valor de R$460,0 milhões; IPO
da G2D no valor de R$281,1 milhões; IPO da BR Partners no valor de R$400,4 milhões; e follow-on
da Petrobras Distribuidora no valor de R$11,4 bilhões.
Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder em alocação de varejo em ofertas de renda
variável, responsável por alocar o equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%, respectivamente, do total
de ativos de renda variável alocados nos referidos anos.
Adicionalmente, a XP possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições,
oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e
negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
Banco ABC Brasil S.A.
Banco ABC Brasil S.A. O Banco ABC, controlado pelo Arab Banking Corporation, é um banco
múltiplo de capital aberto listado na B3 que está presente no Brasil há mais de 30 anos, atuando na
concessão de crédito e serviços financeiros para empresas de grande e médio porte.
Reconhecido pela sua solidez e agilidade, o Banco ABC possui amplo portfólio de produtos bancários
e produtos estruturados como Mercado de Capitais Renda Fixa, Equity Capital Markets, Fusões e
Aquisições, Treasury e Trade Finance. Com 15 escritórios espalhados pelo território nacional, o ABC
possui uma base de 2.788 clientes ativos, carteira expandida (inclui empréstimos, garantias
prestadas e títulos privados) de crédito de R$35,5 bilhões, patrimônio líquido de R$4,4 bilhões e
Índice de Basiléia de 15,9% (em mar/21).
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O acionista controlador, Arab Banking Corporation, é um banco internacional com sede em Manama,
Reino do Bahrein. O suporte operacional e financeiro do acionista controlador, em conjunto com o
conhecimento do mercado brasileiro garante ao ABC boa classificação entre as 3 principais agências
de risco (AAA pela Fitch, Aa2.br pela Moody’s e brAAA pela S&P, em escala local).
Em 2021, dentre as principais transações concluídas pelo Banco ABC Brasil se destacam a atuação
como Coordenador na Oferta Subsequente de Ações da Sequoia Logística S.A., e a assessoria à
Sterlite na venda da Vineyards Transmissão de Energia para a Vinci Partners.
Em 2020, as principais transações realizadas pelo Banco ABC foram: (i) Coordenação da Oferta
Pública Inicial de Ações da Sequoia Logística S.A., (ii) Assessor da JMalucelli na venda de seu
complexo eólico para a AES Tietê, (iii) Assessor da Taesa na compra dos ativos de transmissão da
Ambbar Energia’SJT e SPT, (iv) Assessor da Roadis Brasil na aquisição de participação na Infravix
VIABAHIA.
Em 2019, o Banco ABC assessorou seus clientes no total de 67 operações em todos os segmentos
de Investment Banking em um montante superior a R$27 bilhões.
•

Com importantes transações realizadas, o Banco ABC terminou 2019 com grande destaque em
renda fixa. Participou de 56 operações no mercado doméstico, em ofertas que totalizaram mais
de R$14 bilhões originados.

•

No final de 2019, o Banco ABC teve 11 transações de M&A anunciadas com mais de R$13
bilhões de valor. As principais transações realizadas foram: (i) assessoria à Dasa na
incorporação da Rede Ímpar, (ii e iii) assessoria à Sterlite nas vendas das ações da Sterlite Novo
Estado Energia para a Engie e na venda da Arcoverde Transmissão de Energia para o fundo
Vinci Energia FIP, (iv) assessoria ao Grupo Santa Isabel na venda de participação no Shopping
Leblon para a Alliansce Shopping Centers, (v) co-assessor da Aena no leilão de concessão dos
aeroportos do bloco Nordeste.

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O UBS BB foi constituído em 2020 através da combinação das operações de banco de investimentos
do UBS e do Banco do Brasil, incluindo, entre outras, atividades de mercado de capitais de renda
fixa e variáveis, fusões e aquisições, além de corretagem de títulos e valores mobiliários no segmento
institucional. Essa parceria abrange o Brasil, assim como em outros países da América Latina,
incluindo Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.
Essa combinação de forças cria uma plataforma única de banco de investimentos, oferecendo para
nossos cliente o melhor da plataforma do UBS, como presença e conhecimento global, research de
primeira linha, plataforma de análise de dados exclusiva, rede de distribuição com alcance em todos
os principais mercados mundiais e uma das maiores corretoras do Brasil, e o melhor da plataforma
do Banco do Brasil, com seu forte relacionamento com clientes e conhecimento local sem paralelo
dos clientes locais, principalmente em Corporate Banking. O Banco do Brasil também traz uma
posição de liderança em mercados de capital de dívida e histórico comprovado de operações de
ECM, project finance e M&A no país, além de uma incrível capacidade de distribuição de varejo.
O UBS, acionista com 50,01% das ações, é um banco sediado em Zurique, na Suíça, e conta com
escritórios espalhados nos maiores centros financeiros globais onde emprega mais de 68.000
funcionários. O sucesso do UBS baseia-se em seu modelo de negócio diversificado, composto pelas
áreas de: Wealth Management, Investment Bank, Personal & Corporate Banking e Asset
Management, e detém mais de US$2,6 trilhões em ativos sob gestão e uma cadeia de
relacionamento em mais de 50 países.
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Esse modelo que vem sendo consistentemente reconhecido em todos seus segmentos, o UBS tendo
recebido inúmeros prêmios de prestígio ao longo dos anos, tendo sido reconhecido em 2017, pelo
terceiro ano consecutivo, “Best Global Investment Bank” e em 2019, pelo quarto ano consecutivo,
“Best M&A Bank” pela Global Finance. O UBS também foi nomeado “Most innovative Investment
Bank for IPOs and equity raisings” nos anos de 2019 e 2018 e, em 2016, “Most Innovative Bank for
M&A” pela The Banker. Ainda, em 2019, o UBS foi nomeado como “Best Bank for Swiss Francs”,
“Best Equity Bank for Western Europe” e “Best Investment Bank in China, Hong Kong and
Singapore”. Além disso, recebeu o primeiro lugar na categoria “Bank of the Year” como parte dos
Prêmios IFR em 2015, considerado um dos prêmios mais prestigiados da indústria global de
mercados de capitais. Outras plataformas do UBS também têm se destacado, como a de Private
Banking que foi reconhecida como “Best Global Private Bank” pela Euromoney em 2019.
O Banco do Brasil, acionista com 49,99% das ações, em seus mais de 210 anos de existência,
acumulou experiências e pioneirismos, promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil e
tornando-se parte integrante da cultura e história brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas
no país, ocupando pela 28ª vez consecutiva a primeira colocação na categoria “Bancos” do Prêmio
Top of Mind 2018, do Instituto Data Folha, sendo reconhecido como Melhor Banco no Brasil em 2020
pela Euromoney, Banco do Ano na América Latina em 2019 pela The Banker e Banco mais Inovador
da América Latina em 2019 e 2020 pela Global Finance.
Ao final do 2º trimestre de 2020, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$1,7 trilhão de
ativos totais e presença em 99% dos municípios brasileiros, resultado do envolvimento de 92 mil
funcionários, distribuídos entre 4.367 agências, 15 países e mais de 60.200 pontos de atendimento.
No Brasil e América Latina, a parceria estratégica, por meio de seus acionistas, teve forte atuação
em fusões e aquisições, tendo participado em importantes transações como: a aquisição do Éxito
pelo Grupo Pão de Açúcar, a aquisição da Avon pela Natura &Co, a aquisição da The Body Shop
pela Natura, a incorporação do Grupo Reserva pela Arezzo &Co, aquisição da Vale Fertilizantes pela
Mosaic, fusão entre a BM&Fbovespa e Cetip, aquisição de participação pela Salic na Minerva Foods
e fechamento de capital da Souza Cruz.
Também desempenhou também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em
diversas ofertas públicas de ações na região, incluindo as ofertas da Telefônica, Terrafina, Senior
Solution, Bioserv, Smiles, Tupy, CPFL Renováveis, BB Seguridade, Fibra Uno, Avianca Holdings,
Volaris, Grupo Financiero Inbursa, Oi, Ourofino Saúde Animal, OHL México, Santander México,
Volaris, Via Varejo, Unifin Financiera, Grupo Financiero Galicia, Gerdau, Rumo Logística, Azul Linhas
Aéreas, CCR, Lojas Americanas, Magazine Luiza, BR Distribuidora, Grupo NotreDame Intermedica,
Arco Platform, Banco BTG Pactual, Petrobras, IRB Brasil Resseguros, Centauro, Neoenergia, Banco
Inter, Movida, Afya, XP Inc., Vasta Platform, Quero, D1000, Estapar, Moura Dubeux, Minerva Foods,
Marfrig, Marisa, JSL, Pague Menos, Grupo Mateus, Enjoei, entre outras.
Além disso, no mercado doméstico de renda fixa coordenou, em 2019, 81 emissões que totalizaram
o valor de R$25,1 bilhões e 10,9% de market share, encerrando o período em 4º lugar no Ranking
ANBIMA de Originação por Valor de Renda Fixa Consolidado Acumulado de 2019. No mesmo
período, foram estruturadas 16 operações de securitização, sendo 3 CRIs, 12 CRAs e 1 FIDC, com
volume total de R$6,4 bilhões. No mercado externo, participou da emissão de US$7,9 bilhões, lhe
conferindo o 6º lugar no Ranking ANBIMA de Emissões Externas – Totais Público & Privado, em
2019.
A parceria estratégica também conta com a maior corretora do país em volume de transações na B3
em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, e a segunda maior em 2019.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, exceto no que se refere à Oferta, a XP e demais sociedades do seu grupo
econômico não possuem qualquer relacionamento com a Companhia e/ou sociedades integrantes
do seu grupo econômico.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, a XP e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, 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
atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos
ou administrados pela XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, a XP e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem títulos e
valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela 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. Todavia, a participação acionária da XP e/ou sociedades
integrantes do seu grupo econômico não atinge, e não atingiu, nos últimos 12 meses, mais que 5%
do capital social da Companhia.
A XP 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, a XP 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; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação da XP 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.
A XP 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 (operação com total
return swap). A XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão adquirir ações
ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. Tais
operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias da Companhia, sem,
contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de total
return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações” na página 88 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 remuneração a ser paga pela Companhia à XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico no contexto da Oferta. Para mais informações veja seção “Informações Sobre a Oferta –
Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, a XP poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de
estabilização de preço das Ações.
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A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação da XP como
instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e a XP ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Banco ABC
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu grupo econômico não mantêm relacionamento comercial relevante com o Banco ABC e/ou
sociedades de seu conglomerado financeiro.
A Companhia contratou e poderá, no futuro, contratar o Banco ABC e/ou sociedades do 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,
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 Banco ABC e/ou qualquer sociedade do 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 Banco ABC 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; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
do Banco ABC 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 Banco ABC e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações 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 de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou
flutuantes (operações com total return swap). O Banco ABC e/ou sociedades de seu conglomerado
financeiro poderão adquirir ações de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das Ações, sem,
contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para maiores informações leia 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 88 deste
Prospecto.
Nos últimos 12 meses, exceto pela Oferta, o Banco ABC e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro não participou de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários
realizada pela Companhia ou por suas controladas e coligadas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Banco ABC
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Banco
ABC ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
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Relacionamento entre a Companhia e o UBS BB
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu grupo econômico não mantêm relacionamento comercial relevante com o UBS BB e/ou
sociedades de seu conglomerado financeiro.
A Companhia contratou e poderá, no futuro, contratar o UBS BB e/ou sociedades do 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,
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 UBS BB e/ou qualquer sociedade do 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 UBS BB 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; e (iii)
realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do UBS BB 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 UBS BB e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a pedido
de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações 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 de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operações com total return swap). O UBS BB e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro
poderão adquirir ações de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas
operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das Ações, sem, contudo,
gerar demanda artificial durante a Oferta. Para maiores informações leia 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 88 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, exceto pela Oferta, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro não participou de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários realizada pela
Companhia ou por suas controladas e coligadas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do UBS BB
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o UBS BB
ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
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RELACIONAMENTO ENTRE A ACIONISTA VENDEDORA E OS COORDENADORES DA
OFERTA
Relacionamento entre a Acionista Vendedora e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Acionista
Vendedora não possuí qualquer outro relacionamento relevante com a XP e seu respectivo grupo
econômico.
A Acionista Vendedora poderá, no futuro, vir a contratar a XP e/ou sociedades pertencentes ao seu
grupo econômico para celebrar acordos, 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 relacionadas com a Acionista Vendedora ou sociedades controladas pela
Acionista Vendedora.
A XP e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de valores
mobiliários de titularidade da Acionista Vendedora nos 12 meses que antecederam o pedido de
registro da presente Oferta e não foram realizadas aquisições e vendas, pela XP e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários de titularidade da Acionista
Vendedora.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Acionista Vendedora à XP cujo cálculo esteja relacionado ao
Preço por Ação.
A Acionista Vendedora declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação da XP
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Acionista Vendedora declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Acionista
Vendedora e a XP e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Acionista Vendedora e o Banco ABC
Na data deste Prospecto, além das relações referentes à Oferta, o Banco ABC e a Acionista
Vendedora possuem os seguintes relacionamentos comerciais:
•

Operação de cédula de crédito à exportação, em nome da Acionista Vendedora, celebrado em
15 de abril de 2021, com vencimento em 15 de abril de 2024, no valor atualizado de
R$11.759.997,11 com taxa de 4,9% a.a. A presente operação conta com R$11.736.134,52 de
cessão fiduciária. Duplicatas escriturais e aval/interveniente garantidor como garantia outorgada
pela Companhia;

•

Operação de cédula de crédito à exportação, em nome da Acionista Vendedora, celebrado em
15 de abril de 2021, com vencimento em 15 de abril de 2024, no valor atualizado de
R$6.495.032,94 com taxa de 4,9% a.a. A presente operação conta com R$6.481.853,65 de
cessão fiduciária. Duplicatas escriturais e aval/interveniente garantidor como garantia outorgada
pela Companhia;

•

Operação de cédula de crédito à exportação, em nome da Acionista Vendedora, celebrado em
15 de abril de 2021, com vencimento em 15 de abril de 2024, no valor atualizado de
R$6.495.032,94 com taxa de 4,9% a.a. A presente operação conta com R$6.481.853,65 de
cessão fiduciária. Duplicatas escriturais e aval/interveniente garantidor como garantia outorgada
pela Companhia;
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•

Operação de cédula de crédito à exportação, em nome da Acionista Vendedora, celebrado em
15 de abril de 2021, com vencimento em 15 de abril de 2024, no valor atualizado de
R$6.495.032,94 com taxa de 4,9% a.a. A presente operação conta com R$6.481.853,65 de
cessão fiduciária. Duplicatas escriturais e aval/interveniente garantidor como garantia outorgada
pela Companhia;

•

Operação de capital de giro, em nome da Acionista Vendedora, celebrado em 28 de maio de
2021, com vencimento em 13 de maio de 2024, no valor atualizado de R$10.057.390,45 com
taxa de 3,9% a.a. A presente operação conta com R$10.057.390,45 de cessão Fiduciária.
Duplicatas escriturais e aval/interveniente garantidor e PEAC (Seguro de crédito) como garantia
outorgada pela Companhia;

•

Operação de cheque empresa pré-mensal, em nome da Acionista Vendedora, celebrado em 04
de fevereiro de 2021, com vencimento em 20 de outubro de 2021, no valor atualizado de
R$2.031.250,22, com taxa de 3% a. m. A presente operação conta com R$2.031.250,22 de
Aval/Interveniente Garantidor como garantia outorgada pela Companhia;

Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, exceto pelo
relacionamento acima, o Banco ABC e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Acionista
Vendedora ou de operações de financiamento ou reestruturações societárias da Acionista Vendedora
e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. O Banco ABC e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico não adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão da Acionista
Vendedora nos 12 (doze) meses que antecederam o pedido de registro da presente Oferta. A Acionista
Vendedora e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro, o
Banco ABC e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a 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 investimento, formador de mercado, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
O Banco ABC e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado 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 e de titularidade da
Acionista Vendedora. Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Banco ABC 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 e de titularidade
da Acionista Vendedora, 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 em ações ordinárias
de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas
antes da contratação do Banco ABC 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 Banco ABC e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade da Acionista Vendedora como ativo de referência, de acordo com as
quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão
da Companhia de titularidade da Acionista Vendedora, contra o recebimento de taxas de juros fixas
ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O Banco ABC e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade da Acionista Vendedora na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia
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 88 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 Acionista Vendedora ao Banco ABC e/ou às sociedades
de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
A Acionista Vendedora declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
Banco ABC como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Acionista Vendedora declara que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Acionista Vendedora e o Banco ABC e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Acionista Vendedora e o UBS BB
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Acionista
Vendedora não possuí qualquer relacionamento com o UBS BB e/ou sociedades do seu grupo
econômico.
A Acionista Vendedora poderá, no futuro, vir a contratar o UBS BB e/ou sociedades pertencentes ao
seu grupo econômico para celebrar acordos, 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 relacionadas com a Acionista Vendedora ou sociedades
controladas pela Acionista Vendedora.
O UBS BB e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de valores
mobiliários de titularidade da Acionista Vendedora nos 12 meses que antecederam o pedido de
registro da presente Oferta e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo UBS BB e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários de titularidade da Acionista
Vendedora.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Acionista Vendedora ao UBS BB cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
A Acionista Vendedora declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
UBS BB como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Acionista Vendedora declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Acionista
Vendedora e o UBS BB e/ou qualquer sociedade de 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, potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos constantes
da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” na página 20 deste
Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na página 465 deste
Prospecto, e as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas anexas
a este Prospecto.
As atividades, situação financeira, reputação, 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 a Acionista Vendedora
acreditam que poderão afetar a Companhia de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas
atualmente não conhecidas pela Companhia ou pela Acionista Vendedora, 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 465 deste Prospecto.
A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações emitidas pela
Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza
mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos,
tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que
possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus
investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e 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 e os europeus. Essas
características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade dos
investidores de vender as ações de emissão da Companhia, de que sejam titulares, pelo preço e na
ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso no preço das ações de emissão
da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido e mantido, o
preço de negociação das ações de emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.
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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. Como exemplo, em 31
de dezembro de 2019, a B3 apresentou uma capitalização bursátil de, aproximadamente,
R$4,8 trilhões, com um volume diário de negociação de R$11,5 bilhões bilhões durante o ano de
2018. O mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma que as dez
principais ações negociadas na B3 representam, aproximadamente, 47% da capitalização de
mercado da B3 em 31 de dezembro de 2019, enquanto que a New York Stock Exchange teve uma
capitalização de mercado de aproximadamente US$20,7 trilhões em 31 de dezembro de 2018 e um
volume diário médio de negociação de US$74,1 bilhões durante o ano de 2018.
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 emissão, a venda, ou a percepção de potencial emissão ou venda, de quantidades
significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia, após a conclusão da Oferta
e/ou apoís o período de Lock-up, poderá afetar adversamente o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia.
Após o término das Restrições à Negociação das Ações (Lock-up), as ações ordinárias de emissão
da Companhia sujeitas ao Lock-up 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. Para informações adicionais, ler seção “Informações Sobre a Oferta –
Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)”, na página 69 deste Prospecto.
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 da Oferta e contratos de compra e venda feitos perante tais Instituições
Consorciadas.
Caso haja o descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo 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 à Oferta, 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, a(s) Instituição(ões)
Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de Reserva e contratos de compra
e venda 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, eventualmente
depositados, serão devolvidos sem reembolso e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos
aplicáveis, existentes ou que venham a ser instituídos, bem como aqueles cuja alíquota atual
equivalente a zero venha a ser majorada. Para maiores informações, ler seção “Informações Sobre a
Oferta – Violações de Norma de Conduta” na página 68 deste Prospecto.
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A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da emissão
de valores mobiliários, o que pode resultar na diluição da participação dos detentores das
ações ordinárias de sua emissão.
A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e poderá optar por obtê-los no
mercado de capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores
mobiliários conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que
devidamente aprovada, por meio de distribuição pública de ações e/ou valores mobiliários
conversíveis em ações, inclusive em oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada com
exclusão do direito de preferência de seus atuais acionistas e acarretar na diluição da participação
acionária de seus acionistas no capital social da Companhia, bem como diminuir o preço de mercado
de suas ações, sendo que o grau de diluição econômica dependerá do preço e da quantidade dos
valores mobiliários emitidos.
A participação de Investidores Institucionais no Procedimento de Bookbuilding em, no
mínimo, 50% do total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares), dos quais Investidores Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas poderão participar em até, no máximo, 10% das Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) de Bookbuilding
poderá impactar adversamente a fixação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá reduzir a
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Investidores
Institucionais participarão no Procedimento de Bookbuilding em, no mínimo, 50% das Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
Adicionalmente, 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 10% do total das Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares). Nos termos
do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço
à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), não será permitida a colocação de Ações junto aos Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de investimento automaticamente
canceladas.
A participação de Investidores Institucionais no Procedimento de Bookbuilding em, no mínimo, 50%
do total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), dos quais Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas
poderão participar em até, no máximo, 10% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares) 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.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que
a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) não sejam 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 contratos de compra e venda e intenções de investimentos
automaticamente cancelados, sendo que os valores, eventualmente depositados, serão devolvidos
sem reembolso e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos aplicáveis, existentes ou que
venham a ser instituídos, bem como aqueles cuja alíquota atual equivalente a zero venha a ser
majorada. Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, leia a seção “Informações
Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, na página 64 deste Prospecto.
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Como resultado do Processo de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor
inferior à Faixa Indicativa e, nesta hipótese, investidores de varejo poderão exercer a opção
de desistir de seus pedidos de reserva.
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% (vinte por cento) do valor máximo da Faixa Indicativa,
ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa que possibilitará ao
Investidor Não Institucional desistir de seu Pedido de Reserva, conforme o caso. A Companhia
alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso uma quantidade
significativa de investidores decida por desistir da Oferta na ocorrência de um Evento de Fixação do
Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
Investidores que adquirirem Ações sofrerão 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 adquirirem Ações por meio da Oferta receberão um
valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao adquirir as Ações na Oferta. Para
mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 94
deste Prospecto.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de venda no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior.
A Oferta compreenderá a distribuição secundária das Ações no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, incluindo esforços de colocação das Ações junto 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
Memorandum.
Adicionalmente, a Companhia e a Acionista Vendedora 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 a Acionista Vendedora os indenizem, caso estes venham a
sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memorandum.
A Companhia e a Acionista Vendedora também emitem 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 a Acionista Vendedora 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 Memorandum, se envolver valores
elevados, poderá afetar negativamente a Companhia.
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Eventos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países, sobretudo
de economias emergentes, podem afetar adversamente a economia brasileira, os negócios
da Companhia e o valor de mercado de seus valores mobiliários.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado pelas
condições econômicas e de mercado do Brasil e, em determinado grau, de outros países da América
Latina e de outras economias emergentes. Ainda que as condições econômicas sejam diferentes em
cada país, a reação dos investidores aos acontecimentos em um país pode levar o mercado de
capitais de outros países a sofrer flutuações, de forma a impactar, mesmo que indiretamente, a
Companhia.
Acontecimentos ou uma conjuntura econômica adversa em outros países emergentes e da América
Latina por vezes acarretam saída significativa de recursos do Brasil e a diminuição do volume de
moeda estrangeira investida no País. Por exemplo, em 2001, após uma recessão prolongada,
seguida por instabilidade política, a Argentina anunciou que deixaria de proceder ao pagamento de
sua dívida pública. A crise econômica na Argentina afetou negativamente a percepção dos
investidores em valores mobiliários brasileiros por vários anos. Crises econômicas ou políticas na
América Latina ou em outros mercados emergentes podem afetar de maneira significativa a
percepção dos riscos inerentes ao investimento na região, inclusive no Brasil.
A economia brasileira também é afetada pela conjuntura econômica e condições de mercados
internacionais em geral, especialmente pela conjuntura econômica e condições de mercado existentes
nos Estados Unidos. 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, assim como ocorrido em 2008, quando o mercado nacional foi
fortemente afetado pelo desempenho do mercado de capitais norte-americano. Acontecimentos em
outros países e mercados de capitais poderão prejudicar o valor de mercado das ações de emissão da
Companhia, podendo, ademais, dificultar ou impedir totalmente o acesso da Companhia aos mercados
de capitais e ao financiamento de suas operações no futuro em termos aceitáveis.
A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão adquirir
ações da Companhia nesta Oferta como forma de proteção (hedge) de operações com derivativos
contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swap), conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução CVM 400.
Desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas, tais operações não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. A
realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá influenciar
a demanda e, consequentemente, o preço e a liquidez das Ações.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, a Acionista Vendedora e/ou os Coordenadores da Oferta poderão gerar
questionamentos por parte da CVM, B3, ANBIMA e/ou de potenciais investidores da Oferta, o
que poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo este Prospecto, passarão a ser de conhecimento público após
a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste momento e até a
disponibilização do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, a Acionista Vendedora e/ou
os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos
e/ou do Formulário de Referência.
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Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, da Acionista Vendedora ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta até a
disponibilização 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, das
Acionistas Vendedoras ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta, a Companhia ou a Acionista Vendedora
em outros meios que não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, 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 disponibilização, suspender a Oferta, com a consequente alteração
de seu cronograma, podendo também arquivar o pedido de registro da Oferta.
Os titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia poderão não receber dividendos
ou juros sobre o capital próprio.
O lucro líquido para o exercício social corrente da Companhia poderá ser capitalizado, utilizado para
absorver prejuízos ou, de outra forma, retido, conforme disposto na Lei de Sociedades por Ações, e
poderá não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Além disso, a Lei de Sociedades por Ações faculta às companhias a possibilidade de suspender a
distribuição dos dividendos obrigatórios em qualquer exercício social específico, caso o Conselho de
Administração informe aos acionistas que tal distribuição seria desaconselhável, tendo em vista as
condições econômico-financeiras. Caso isto ocorra, os titulares das nossas ações ordinárias poderão
não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio, impactando negativamente o valor e a
liquidez de nossas ações.
Adicionalmente, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação
atualmente incidente sob o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual
poderá ser revista e tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos pela Companhia poderão
passar a ser tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada no
futuro, impactando o valor líquido a ser recebido pelos acionistas a título de participação nos
resultados da Companhia.
Adicionalmente, os dividendos podem, ainda, ser significativamente reduzidos a depender do
comportamento de variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de juros no mercado doméstico.
Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelos acionistas controladores,
cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas titulares das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
Imediatamente após a conclusão da Oferta (sem considerar as Ações Suplementares), os acionistas
controladores serão titulares de, ao menos, 50% mais 1 das ações ordinárias de emissão da
Companhia. Dessa forma, os atuais acionistas controladores, por meio de seu poder de voto nas
assembleias gerais, conforme vinculados por acordo de acionistas, continuarão capazes de
influenciar fortemente ou efetivamente exercer o poder de controle sobre as decisões da Companhia,
o que pode se dar de maneira divergente em relação aos interesses dos demais acionistas titulares
das ações ordinárias de emissão da Companhia.
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A Companhia arcará com todos os custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta.
A Companhia acará com todos os custos e das despesas da Oferta, incluindo os custos e das
despesas da Oferta Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará os
valores líquidos a serem recebidos em decorrência da Oferta Primária e, por consequência, os
valores creditados ao patrimônio líquido da Companhia, o que poderá impactar negativamente os
resultados da Companhia no período de apuração subsequente à realização da Oferta. Para
informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto.
Os Investidores de Varejo Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da impossibilidade
da 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.
Os Investidores de Varejo Lock-up e os Investidores Private Lock-up se comprometeram, durante o
período de 15 (quinze) e 20 (vinte) dias, conforme o caso, 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.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo Lockup e Investidores Private Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o
período de Lock-up da Oferta de Varejo e do Segmento Private aplicável e tendo em vista a
impossibilidade das Ações da Oferta de Varejo e do Segmento Private Lock-up serem transferidas,
emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais
restrições poderão causar-lhes perdas.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
A Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta, após a dedução das
comissões e despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, serão de,
aproximadamente R$[•], com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e Suplementares; e (ii) R$[•],
com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa, considerando a
colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Para informações detalhadas acerca das comissões e despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto Preliminar.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária para: (a)
expansão de categorias; (b) desenvolvimento de tecnologia; (c) desenvolvimento de sua logistica; e
(d) crescimento de canais de distribuição, em especial, na expansão de rede de lojas físicas próprias.
A Companhia está constantemente analisando oportunidades de investimento em negócios
complementares às suas atividades atualmente desenvolvidas e não há, até a presente data, qualquer
negociação em andamento que vincule a Companhia à aquisição de qualquer potencial ativo.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados da destinação que a Companhia
pretende dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta, sem considerar a colocação integral das
Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Destinação
Expansão de categorias ................................................................
Tecnologia .....................................................................................
Logística ........................................................................................
Crescimento de canais de distribuição. .........................................
Total ..............................................................................................
(1)
(2)
(3)

Percentual Estimado
dos Recursos Líquidos

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)
(em R$)

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
100%

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

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

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta depende de diversos fatores que a
Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de mercado
então vigentes, e se baseia em suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos
futuros e tendências, além de outros fatores que não se pode antecipar (e.g., como resultado da
pandemia COVID-19). Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a rever a
destinação dos recursos líquidos da Oferta quando de sua efetiva utilização. Enquanto os recursos
líquidos decorrentes da Oferta não forem efetivamente utilizados, no curso regular dos nossos
negócios, eles poderão ser investidos em aplicações financeiras que acreditamos estar dentro de
nossa política de investimento, visando à preservação do nosso capital e investimentos com perfil
de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações financeiras de renda fixa contratados
ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha. Os valores efetivamente utilizados e a
escolha do momento da utilização do capital arrecadado, dependerão de uma série de fatores,
incluindo os fatores de risco, descritos na seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relativos à Companhia” na página 20 deste Prospecto e da seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a
rever a destinação dos recursos líquidos quando de sua efetiva utilização.
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Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta sejam inferiores às suas
estimativas, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos da Companhia 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, ou mesmo mediante a realização de outra oferta pública de ações ordinárias de emissão
da Companhia. A forma de obtenção desses recursos será definida pela Companhia à época da
respectiva captação, dependendo inclusive das condições de mercado.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, após a dedução das comissões e despesas
estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta aumentaria (reduziria) o valor dos recursos
líquidos a serem captados na Oferta em R$[•] milhões, sem considerar a colocação integral das Ações
Adicionais e Suplementares.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos auferidos pela Companhia em
decorrência da Oferta Primária na situação patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização”
na página 93 deste Prospecto Preliminar.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, correspondente por empréstimos e
passivo de arrendamento (circulante e não circulante) e o patrimônio líquido da Companhia, em 30
de junho de 2021, indicando (i) a posição histórica naquela data e a posição ajustada para considerar
os recursos líquidos a serem obtidos pela Companhia provenientes da Oferta Primária, estimados
em R$[•] mil, após a dedução das comissões e das despesas, em R$[•] mil, com base no Preço por
Ação de R$[•].
As informações descritas abaixo na coluna denominada “Histórica” foram extraídas do Formulário de
Informações Trimestrais – ITR relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2021. Os
investidores devem ler a tabela abaixo em conjunto com as seções “3. Informações Financeiras
Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia, anexo
a este Prospecto, bem como com as Informações Trimestrais da Companhia, as quais se encontram
anexas a este Prospecto, a partir da página 167.
Em 30 de junho de 2021
Ajustado
Ajustado
Histórico
Pós-Oferta(2)
Pós-oferta(3)
Empréstimos e financiamentos (circulante) ...................................
Empréstimos e financiamentos (não circulante)............................
Patrimônio líquido ..........................................................................
Capitalização Total(4) ...................................................................
(1)

(2)

(3)

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos da Oferta Primária (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), estimados em R$[•] milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da
Oferta no montante de R$[•] milhões, calculado com base no Preço por Ação de R$[•], conforme descrito na seção “Custos de Distribuição”
que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos da Oferta Primária (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações Suplementares), estimados em R$[•] milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito
da Oferta no montante de R$[•] milhões, calculado com base no Preço por Ação de R$[•], conforme descrito na seção “Custos de
Distribuição” que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Capitalização total corresponde ao total dos empréstimos e financiamentos, passivos de arrendamentos e o total do patrimônio líquido
consolidado da Companhia.

A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária por se tratar
exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Dessa forma, nossa
capitalização não será afetada pela Oferta Secundária.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, após a dedução das comissões e despesas
estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, sem considerar a colocação integral das
Ações Adicionais e Suplementares, aumentaria (reduziria) o patrimônio líquido da Companhia e a
capitalização total em R$[•] milhões.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta e ajustes decorrentes 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 junho de 2021.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, calculada
pela diferença entre o Preço por Ação e a soma do valor patrimonial contábil das ações de emissão
da Companhia subjacentes a cada Ação imediatamente após a Oferta.
Em 30 de junho de 2021, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$[•] e o
valor patrimonial contábil por ação ordinária de emissão da Companhia, na mesma data, era de R$[•].
O referido valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia representa o valor do
patrimônio líquido consolidado da Companhia, dividido pelo número total de ações de emissão da
Companhia em 30 de junho de 2021.
Considerando a subscrição da totalidade das Ações no âmbito da Oferta e após a dedução das
comissões e despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação
que é o ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais
e Suplementares, o patrimônio líquido ajustado da Companhia em 30 de junho de 2021 seria de
R$[•], representando um valor de R$[•] por ação ordinária de emissão da Companhia. Isso
representaria (i) um aumento imediato do valor patrimonial contábil por ação ordinária de emissão
da Companhia correspondente a R$[•] para os acionistas existentes; e (ii) uma diluição imediata do
valor patrimonial contábil por ação ordinária de R$[•] para os novos investidores, adquirentes de
Ações no contexto da Oferta.
Considerando o Grupamento, o valor patrimonial por ação ajustado após a Oferta (sem considerar
as Ações Suplementares e as Ações Adicionais e após a dedução das comissões e despesas) é de
R$[•],00 por ação de emissão da Companhia. Isso representa um aumento imediato do valor
patrimonial por Ação correspondente a R$[•] por ação para os acionistas existentes, e uma diluição
imediata do valor patrimonial por ação de R$[•] para os novos investidores, adquirentes de Ações no
contexto da Oferta.
Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o
valor patrimonial contábil por ação ordinária imediatamente após a Oferta. Para informações
detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja a Seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, página 48 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 30 de junho de 2020, Grupamento e os impactos da realização da Oferta
Primária:
Após a Oferta Primária
(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação ......................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação ordinária em 30 de junho de 2021 .................................
Valor patrimonial contábil por ação ordinária em 30 de junho de 2021
ajustado considerando o Grupamento(1) ............................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2021 ajustado
para refletir a Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares)
considerando o Grupamento .....................................................................................................
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação ordinária
em 30 de junho de 2021 atribuído aos atuais acionistas ...................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação ordinária para os novos investidores(2) .......
Percentual de diluição dos novos investidores(3) ............................................................
(1)
(2)

(3)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Considera o número total das Ações da Companhia considerando o Aumento de Capital e o Grupamento.
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.
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O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial contábil das Ações e será fixado tendo como parâmetro as intenções de
investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando a qualidade da demanda
(por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para maiores informações sobre
o Procedimento de Bookbuilding, veja a seção “Informações Sobre à Oferta – Preço por Ação”, na
página 46 deste Prospecto.
A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de
emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recurso
recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues aos Acionistas Vendedores.
Um acréscimo (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, após a dedução das comissões e das
despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta acarretaria um acréscimo
(diminuição), após a conclusão da Oferta, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e
Suplementares: (i) de R$[•] milhões no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; (ii) de R$[•]
no valor do patrimônio líquido contábil por ação ordinária de emissão da Companhia; e (iii) na diluição
do valor patrimonial contábil por ação ordinária de emissão da Companhia aos investidores desta
Oferta em R$[•] por ação ordinária de emissão da Companhia.
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.
Para informações detalhadas acerca das comissões e despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto Preliminar.
Histórico do preço pago por administradores e acionistas controladores em subscrições de
ações da Companhia
O quadro abaixo apresenta informações sobre o preço pago pelos administradores e acionistas
controladores da Companhia em subscrições de ações de emissão da Companhia nos últimos
cinco anos.
Data

Natureza da
operação

Quantidade de
ações/quotas

Tipo

Valor
(R$)

Valor por ação
(R$)

02/01/2019
31/12/2019
30/11/2020

Aumento de Capital
Aumento de Capital
Aumento de Capital

212.599.905
59.966.408
71.408.191

quotas
quotas
quotas

87.165.961,05
24.586.227,28
29.277.358,31

0,41
0,41
0,41

Para informações adicionais referentes aos últimos aumentos do capital social da Companhia, veja
o item “17.2. Aumentos do Capital Social” do Formulário de Referência.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, REALIZADA EM 27 DE
JULHO DE 2021, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE
APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DA ACIONISTA VENDEDORA, 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
AUDITADAS,
INDIVIDUAIS
E
CONSOLIDADAS, DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM
30 DE JUNHO DE 2021
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS DA COMPANHIA REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS CARVE-OUT DA AMMO VAREJO
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020,
2019 E 2018
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS CARVE-OUT DA AMMO VAREJO
REFERENTES AO PERÍODO DE SEIS MESES ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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AMMO VAREJO S.A.
CNPJ Nº 03.494.776/0001-01
NIRE Nº 35218126351
Companhia de Capital Autorizado
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1º. A AMMO Varejo S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital
autorizado, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto neste Estatuto
Social (“Estatuto”), pelas disposições legais aplicáveis.
§ 1º. Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas
controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às
disposições do Regulamento do Novo Mercado (“Regulamento do Novo Mercado”).
§ 2º. Em caso de conflito entre as regras deste Estatuto e as regras do Regulamento
do Novo Mercado, prevalecerão as disposições do Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 2º. A Companhia tem por objeto (i) o comércio varejista de móveis e artigos
domésticos em geral, (ii) os serviços de montagem relacionados à atividade acima, (iii)
o comércio varejista de alimentos e bebidas, (iv) o comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene pessoal, (v) o comércio varejista de artigos de
vestuário e acessórios, (vi) o comércio varejista de eletrodomésticos, (vii) o comércio
varejista de eletroeletrônicos, (viii) o comércio varejista de livros e revistas, (ix) o
comércio varejista de cama, mesa e banho, (x) o comércio varejista de artigos de
tapeçaria, tapetes, carpetes, persianas e outros, (xi) a importação, a exportação e o
comércio varejista de produtos de uso doméstico e pessoal, artigos para decoração e
outros, (xii) a intermediação, a representação, o agenciamento, a corretagem de
serviços e de negócios em geral, inclusive o agenciamento de publicidades e de
propagandas, (xiii) o comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, (xiv) o
comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, (xv) o comércio atacadista de
artigos de tapeçaria, persianas e cortinas, (xvi) o comércio atacadista de móveis e
artigos de colchoaria, (xvii) o comércio de produtos em lojas de variedade na internet,
(xviii) as atividades de design de interiores, (xix) a realização de serviços de arquitetura,
(xx) as atividades de produção e edição de vídeos para divulgação na internet, (xxi) as
atividades de representação comercial, (xxii) o comércio varejista de calçados em geral,
(xxiii) promoção e intermediação da oferta de serviços financeiros e de pagamentos
sempre relacionados, direta ou indiretamente, às atividades principais da Companhia,
(xxiv) armazenamento, guarda e conservação de produtos comercializados pela
Companhia, bem como a emissão de títulos especiais que os representem, e (xxv)
transporte rodoviário de cargas.
§ 1º. A Companhia poderá desenvolver diretamente outras atividades afins ou
complementares ao objeto expresso no caput deste Artigo.
Artigo 3º. A Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
podendo, por deliberação da Diretoria Executiva, criar, transferir ou extinguir filiais,
escritórios, depósitos ou quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do
território nacional ou no exterior.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
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Artigo 4º. O capital social da Companhia é de R$ 176.456.995,97 (cento e setenta e
seis milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e
noventa e sete centavos) totalmente subscrito e integralizado, dividido em 143.460.972
(cento e quarenta e três milhões e quatrocentas e sessenta mil e novecentas e setenta
e duas) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
§ 1º. O capital social será sempre dividido exclusivamente em ações ordinárias, sendo
vedada a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias.
§ 2º. As ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito em
nome de seus titulares, junto a instituição financeira autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários, designada pela Diretoria Executiva, sem a emissão de certificados,
correndo por conta dos acionistas o custo dos serviços de transferência de ações que
for cobrado pela instituição financeira depositária, observados os limites
eventualmente fixados na legislação vigente.
§ 3º. Cada ação ordinária conferirá a seu titular direito a um voto nas deliberações
da Assembleia Geral.
Artigo 5º. O capital social poderá ser aumentado independentemente de deliberação
da Assembleia Geral e de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de
Administração, até atingir o limite de 250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões) de
ações ordinárias (“Capital Autorizado”).
§ 1º. Dentro do limite do Capital Autorizado, competirá ao Conselho de Administração
fixar o preço de emissão e o número de ações a serem emitidas, bem como o prazo e as
condições de integralização, sendo certo, no entanto, que a integralização de ações em
bens dependerá da aprovação do respectivo laudo de avaliação pela Assembleia Geral,
na forma da lei. O limite do Capital Autorizado deverá ser automaticamente ajustado
em caso de grupamento ou desdobramentos de ações.
§ 2º. Dentro do limite do Capital Autorizado, o Conselho de Administração poderá,
ainda:
(a)

deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição;

(b)
de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra
de ações de sua emissão a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais
que prestem serviços à Companhia ou a sociedade sob seu controle, sem que os
acionistas tenham direito de preferência na outorga da opção de compra ou na
subscrição das ações; e
(c)
aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou
reservas, com ou sem bonificação de ações.
Artigo 6º. A emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição
pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos
estabelecidos em lei, poderá se dar sem que aos acionistas seja concedido direito de
preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu
exercício, a critério do Conselho de Administração.
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Artigo 7º. Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá
adquirir ações de sua própria emissão para fins de cancelamento ou manutenção em
tesouraria, determinar sua revenda ou recolocação no mercado, observadas as normas
legais e demais disposições aplicáveis, inclusive aquelas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 8º. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos quatro primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, e extraordinariamente sempre que os
interesses sociais ou a lei assim exigirem.
§ 1º. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração na forma e
nos prazos previstos em lei.
§ 2º. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração, ou, na sua ausência, por outro conselheiro, ou, ainda, na ausência dos
conselheiros da Companhia, por um Diretor. O presidente da Assembleia Geral
escolherá um dos presentes para secretariá-lo.
Artigo 9o. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em
lei e neste Estatuto, serão tomadas por maioria de votos dos acionistas presentes.
Artigo 10. Sem prejuízo das demais competências fixadas em lei e neste Estatuto,
competirá privativamente à Assembleia Geral:
(a)
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
(b)
deliberar, de acordo com proposta apresentada pelo Conselho de Administração,
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos;
(c)
eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, se instalado;
(d)
fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração,
da Diretoria e do Conselho Fiscal, se e quando instalado;
(e)
deliberar sobre operações de fusão, incorporação, cisão ou transformação em
que a Companhia seja parte, bem como sobre sua dissolução ou liquidação;
(f)
aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações ou
quaisquer planos de remuneração baseado em ações aos seus administradores,
empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que
sejam direta ou indiretamente coligadas ou controladas pela Companhia;
(g)
deliberar sobre falência ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial da
Companhia, ressalvado o disposto no Parágrafo Único do Art. 122 da Lei nº 6.404/76;
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(h)
eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período
de liquidação;
(i)

aprovar a saída do Novo Mercado;

(j)
dispensar a realização de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”), como
requisito para a saída da Companhia do Novo Mercado;
(k)
aprovar o fechamento de capital e cancelamento do registro de companhia
aberta perante a CVM; e
(m)
deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de
Administração.
§ 1º. Ressalvadas as exceções previstas em lei, as deliberações da Assembleia Geral
serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se computando os votos em
branco.
§ 2º. A deliberação a que se refere a alínea (j) deste Artigo deverá ser instalada em
primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3
(dois terços) do total das ações em circulação, não se computando os votos em branco.
Caso referido quórum não seja atingido, a Assembleia Geral poderá ser instalada em
segunda convocação com a presença de qualquer número de acionistas titulares de
ações em circulação. A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer
pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na
Assembleia Geral, conforme disposto no Regulamento do Novo Mercado.
CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO
Artigo 11. A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e a
Diretoria Executiva.
Artigo 12. 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 referida no Artigo 42 e sua anuência ao
Regulamento do Novo Mercado.
§ 1º. Os administradores da Companhia deverão aderir às políticas internas em vigor
da Companhia, incluindo, entre outras, o Código de Ética e Conduta da Companhia, à
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e à Política de Negociação de Valores
Mobiliários.
§ 2º. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva
permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos administradores eleitos.
§ 3º. Os cargos de presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente
ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
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Artigo 13. A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos
administradores e sua distribuição competirá ao Conselho de Administração, que
levará em conta as responsabilidades, tempo dedicado às funções, competência,
reputação profissional e o valor dos respectivos serviços no mercado.
Artigo 14. 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.
CAPÍTULO V
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 15. O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 5 (cinco)
membros e, no máximo, 7 (sete) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia
Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
§ 1º. O período de gestão de cada membro do Conselho de Administração encerrarse-á na data da primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a eleição dos
mesmos.
§ 2º. O Conselho de Administração adotará um Regimento Interno que disporá,
dentre outras matérias que forem julgadas convenientes, sobre o funcionamento do
órgão e dos comitês de assessoramento a ele subordinados, direitos e deveres dos
membros do Conselho de Administração e relacionamento do Conselho de
Administração com a Diretoria Executiva e demais órgãos sociais.
§ 3º. Após o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3, 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.
§ 4º. 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.
§ 5º. O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada, não
podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que:
(a)
ocupar função ou cargo, em especial na administração ou em conselhos
consultivo e fiscal, em outras pessoas jurídicas que possam ser consideradas
concorrentes da Companhia no mercado; ou
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(b) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia.
Artigo 16. A Assembleia Geral que realizar a eleição do Conselho de Administração
elegerá dentre os conselheiros, o Presidente do Conselho de Administração. Ocorrendo
impedimento ou ausência permanente do Presidente, o cargo em questão será
assumido por um conselheiro eleito pelos demais membros do Conselho de
Administração. No caso de vacância de qualquer dos conselheiros, os demais membros
do Conselho de Administração nomearão substituto para preencher o cargo vago pelo
prazo de gestão do Conselheiro substituído, observados os critérios previstos no § 3º
do Artigo 15, caso se trate de vacância de cargo de Conselheiro Independente.
Artigo 17. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada
trimestre e extraordinariamente sempre que necessário.
Artigo 18. As reuniões do Conselho de Administração instalam-se, em primeira
convocação, com a presença da maioria de seus membros e, em segunda convocação,
com qualquer número de conselheiros.
§ 1º. Os conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração
por intermédio de conferência telefônica, vídeo-conferência ou por qualquer outro meio
de comunicação que permita a identificação do conselheiro e a comunicação
simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, serão
considerados presentes à reunião e deverão assinar a respectiva ata de reunião.
§ 2º. Nenhum membro do Conselho de Administração poderá ter acesso a
informações, participar de deliberações e discussões do Conselho de Administração ou
de quaisquer órgãos da administração, exercer o voto ou de qualquer forma intervir
nos assuntos em que esteja, direta ou indiretamente, em situação de interesse
conflitante com os interesses da Companhia, nos termos da Lei.
Artigo 19. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria
de votos dos presentes, cabendo a cada conselheiro um voto.
Artigo 20. Sem prejuízo de outras atribuições fixadas por lei ou neste Estatuto Social,
compete exclusivamente ao Conselho de Administração deliberar a respeito das
seguintes matérias:
(a)
regulamentação das atividades da Companhia, podendo examinar e discutir
qualquer matéria que não seja de competência exclusiva da Assembleia Geral ou da
Diretoria Executiva;
(b)

fixação da orientação geral dos negócios da Companhia;

(c)

eleição e destituição dos Diretores da Companhia;

(d)
determinação das atribuições dos Diretores da Companhia, incluindo a
nomeação do Diretor de Relação com Investidores, quando aplicável;
(e)
convocação da Assembleia Geral quando julgar conveniente ou nas hipóteses
previstas em lei;
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(f)
fiscalização da atividade dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros
e documentos da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou
em via de celebração, bem como sobre quaisquer outros atos;
(g)

exame dos resultados trimestrais da Companhia;

(h)

nomeação e destituição dos auditores independentes da Companhia;

(i)
convocação dos auditores da Companhia para prestar as explicações julgadas
necessárias;
(j)
manifestação sobre relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre a sua
submissão à Assembleia Geral;
(k)
constituição ou dissolução de subsidiárias e a aquisição pela Companhia de
participações em outras sociedades;
(l)
realização de inspeções, auditoria ou prestação de contas nas subsidiárias,
controladas ou afiliadas da Companhia, bem como nas fundações patrocinadas pela
Companhia;
(m)
manifestação sobre qualquer assunto antes da respectiva submissão à
Assembleia Geral;
(n)
manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer OPA que tenha
por objeto as ações de emissão da Companhia por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15 dias da publicação do edital da oferta pública de
aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade
da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em
relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de
sua titularidade, (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à
Companhia, (iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado;
e (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como
as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM;
(o)
deliberação sobre a (i) emissão de debêntures não conversíveis em ações, bem
como de debêntures conversíveis em ações dentro dos limites do Capital Autorizado; e
(ii) a emissão de notas promissórias comerciais privadas e/ou para oferta pública de
distribuição;
(p)

aprovação e alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração;

(q)
aquisição de ações de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria,
cancelamento ou posterior venda;
(r)

autorizar:

i.
a aquisição, a alienação, o compromisso, a cessão, a permuta, a dação em
pagamento, o arrendamento e a transmissão de posse ou domínio de bens imóveis;
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ii.
a hipoteca, o penhor, os ônus e gravames de bens imóveis, semoventes e móveis,
títulos, apólices e todo e qualquer pertence;
iii. a contratação de empréstimos e financiamentos, a transmissão de direitos e
ações, e a confissão de dívidas; refinanciamento ou reestruturação de caráter material
de endividamento pela Companhia (exceto pelas linhas de créditos rotativo
previamente aprovadas); e
iv. a aquisição, subscrição ou alienação de ações ou quotas representativas de
capital de outras empresas de que participe;
(s) a celebração, alteração ou rescisão, pela Companhia ou por quaisquer de suas
subsidiárias, de qualquer contrato, compromisso ou acordo entre, de um lado, a
Companhia ou uma de suas subsidiárias e, de outro lado, qualquer acionista
controlador ou parte relacionada a qualquer acionista controlador da Companhia, ou,
ainda, a renúncia a qualquer direito da Companhia ou de suas subsidiárias decorrente
ou relacionado a tais contratos, compromissos ou acordos;
(t) aprovar os regimentos internos ou atos regimentais da Companhia e sua estrutura
administrativa, incluindo, mas não se limitando ao: (i) Código de Ética e Conduta;
(ii) Política de Remuneração; (iii) Política de Indicação de Administradores; (iv) Política
de Gerenciamento de Riscos; (v) Política de Transações com Partes Relacionadas;
(vi) Política de Negociação de Valores Mobiliários; e (vii) Política de Divulgação de Ato
ou Fato Relevante; e
(u)
rever periodicamente o sistema de governança corporativa da Companhia,
visando a aprimorá-lo.
Artigo 21. O Conselho de Administração da Companhia poderá ter comitês de
assessoramento, permanentes ou não, para auxílio, assessoramento e suporte. A
instalação de tais comitês, a eleição de seus membros e a definição das regras
referentes à sua competência e ao seu funcionamento serão definidas pelo Conselho
de Administração.
CAPÍTULO VI
DIRETORIA EXECUTIVA
Artigo 22. A Diretoria Executiva é o órgão de representação da Companhia,
competindo-lhe praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais.
Artigo 23. A Diretoria Executiva será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 4
(quatro) membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos e destituíveis a
qualquer tempo pelo Conselho de Administração com mandato unificado de 1 (um)
ano, podendo ser reeleitos, sendo, um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com
Investidores, e os demais Diretores sem designação específica.
§ 1º. Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de um terço, poderão
ser eleitos Diretores.
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§ 2º. No caso de ficar incompleto o quadro da Diretoria Executiva as funções serão
acumuladas por qualquer um dos Diretores, sob a indicação do Conselho de
Administração.
Artigo 24. No exercício de suas funções, os Diretores, observadas as disposições
definidas em Lei e neste Estatuto, agirão em perfeita harmonia, competindo ao Diretor
Presidente:
a) Convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
b) Executar as estratégia e diretrizes operacionais da Companhia deliberadas pelo
Conselho de Administração, bem como estabelecer os critérios para a execução de
referidas estratégias e diretrizes operacionais;
c) Preparar e fazer executar o orçamento e o plano de negócios anual da sociedade; e
d) Manter ligação permanente entre a Diretoria Executiva e o Conselho de
Administração;
Aos demais Diretores:
a) Exercer as atribuições fixadas pelo Conselho de Administração ou fixadas pelo
Diretor Presidente, no limite de suas atribuições.
Parágrafo Único. Competira aos Diretores, na forma do Artigo 25 abaixo, a prestação
de garantias a obrigações de terceiros, não sendo necessária a autorização prévia do
Conselho de Administração.
Artigo 25. Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a representação
da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e
repartições públicas federais, estaduais ou municipais, compete a todos os Diretores
Executivos, para os quais será necessária a assinatura em conjunto de 2 (dois)
Diretores no exercício de suas funções; 1 (um) Diretor agindo em conjunto com 1 (um)
procurador, devidamente constituído na forma prevista neste Estatuto Social; ou 2
(dois) procuradores, devidamente constituídos na forma prevista neste Estatuto.
Artigo 26. É exigida a assinatura de 2 (dois) Diretores, em conjunto, na constituição
de procurador ou procuradores da sociedade, na delegação de poderes para representála ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.
CAPÍTULO VII
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 27. A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente,
composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos
pela Assembleia Geral. As atribuições e deveres do Conselho Fiscal são os definidos em
lei e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger.
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CAPÍTULO VIII
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS
Artigo 28. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro
de cada ano. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações
financeiras previstas em lei.
Artigo 29. Em cada exercício, os acionistas terão direito a um dividendo obrigatório
correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma abaixo:
(a)

o lucro líquido do exercício será diminuído ou acrescido dos seguintes valores:

i.

a importância destinada à constituição da reserva legal; e

ii.
a importância destinada à formação de reserva para contingência e a reversão
desta reserva formada em exercícios anteriores;
(b)
o pagamento de dividendo determinado nos termos do caput deste Artigo poderá
ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde
que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar; e
(c)
os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não
tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, serão acrescidos ao
primeiro dividendo declarado após a realização.
§ 1º. O dividendo previsto neste Artigo não será obrigatório no exercício social em que
o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele
incompatível com a situação financeira da Companhia; o Conselho Fiscal, se instalado,
deverá dar parecer sobre essa informação e os administradores da Companhia
encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da realização
da Assembleia Geral, exposição justificativa da informação transmitida à Assembleia.
§ 2º. Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 1º acima serão
registrados como reserva especial e, se não forem absorvidos por prejuízos em
exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a
situação financeira da Companhia.
Artigo 30. A Companhia manterá Reserva para Investimentos a cuja constituição
poderá ser destinada, por proposta do Conselho de Administração, parcela de até 63%
do lucro líquido ajustado de cada exercício, com a finalidade de: (i) assegurar recursos
para o desenvolvimento das atividades de suas controladas, sem prejuízo de retenção
de lucros nos termos do Art. 196 da Lei 6.404/76; podendo ainda (ii) ser utilizada em
operações de resgate, reembolso ou aquisição de ações do capital da Companhia.
§ 1º. A Reserva para Investimentos não excederá 80% do capital social e sua
constituição respeitará, em qualquer caso, o dividendo mínimo obrigatório previsto no
caput do Artigo 29.
§ 2º. A Assembleia Geral, por proposta do Conselho de Administração, poderá a
qualquer tempo distribuir dividendos à conta de Reserva de Investimentos ou destinar
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seu saldo, no todo ou em parte, a aumento do capital social, inclusive com bonificação
em novas ações.
Artigo 31. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá
levantar balanços semestrais, trimestrais ou mensais, bem como declarar dividendos
à conta de lucros apurados nesses balanços. A Companhia, por deliberação do
Conselho de Administração, poderá ainda declarar dividendos intermediários à conta
de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral.
Artigo 32. O Conselho de Administração poderá pagar ou creditar, em cada exercício
social, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício, juros sobre capital próprio, nos termos da legislação
do imposto de renda.
Artigo 33. Os dividendos distribuídos e os juros sobre capital próprio creditados nos
termos do Artigo 31 e do Artigo 32 serão imputados ao dividendo obrigatório.
Artigo 34. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de três
anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e
reverterão em favor da Companhia.
Artigo 35. A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores da Companhia
participação nos lucros, observado o limite legal.
CAPÍTULO IX
ALIENAÇÃO DE CONTROLE, CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA
ABERTA, SAÍDA DO NOVO MERCADO E PROTEÇÃO DA DISPERSÃO DA BASE
ACIONÁRIA
Alienação de Controle
Artigo 36. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada
sob a condição de que o adquirente se obrigue a realizar OPA 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 tratamento igualitário
àquele dado ao alienante.
Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e Saída do Novo Mercado
Artigo 37. Salvo na hipótese de dispensa prevista no Regulamento do Novo Mercado,
caso, em Assembleia Geral, seja aprovado o cancelamento do registro de companhia
aberta da Companhia, o Acionista Controlador ou a Companhia deverá efetivar OPA
pertencentes aos demais acionistas Companhia, sendo que o preço mínimo a ser
ofertado deverá corresponder ao preço justo apurado em laudo de avaliação, elaborado
de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo único. A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente
da realização de oferta pública mencionada neste Artigo, na hipótese de dispensa
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aprovada em Assembleia Geral, nos termos do Regulamento do Novo Mercado e deste
Estatuto Social.
Proteção da Dispersão da Base Acionária
Artigo 38. Qualquer Acionista Comprador (conforme definição abaixo), que adquira ou
se torne titular de ações de emissão da Companhia, inclusive por força de usufruto
que lhe assegure direitos políticos de sócio, em quantidade igual ou superior a 25% do
total de ações de emissão da Companhia, excluídas para os fins deste cômputo as
ações em tesouraria, deverá, no prazo de 60 dias a contar da data de aquisição ou do
evento que resultou na titularidade de ações nessa quantidade, realizar ou solicitar o
registro de uma oferta pública para aquisição da totalidade das ações de emissão da
Companhia (“OPA de Proteção”), observando-se o disposto na regulamentação aplicável
da Comissão de Valores Mobiliários, os regulamentos da B3 e os termos deste Capítulo.
§ 1º. O preço a ser ofertado pelas ações de emissão da Companhia objeto da OPA de
Proteção (“Preço da Oferta”) deverá ser o maior valor entre:
(a)
o preço justo, entendido como o valor de avaliação da Companhia, apurado
mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que
venha a ser definido pela Comissão de Valores Mobiliários, conforme laudo de avaliação
preparado por instituição de reputação internacional, experiência comprovada na
avaliação econômico-financeira de companhias abertas, assegurada a revisão do valor
da oferta na forma do § 3º deste Artigo;
(b)
125% do preço de emissão das ações em qualquer aumento de capital realizado
mediante distribuição pública ocorrido no período de 12 meses que anteceder a data
em que se tornar obrigatória a realização da OPA de Proteção nos termos deste Artigo,
devidamente atualizado pelo IGP-M ou por índice de base equivalente que o venha a
substituir, até o momento do pagamento; e
(c)
125% da cotação unitária média ponderada das ações de emissão da Companhia
durante o período de 90 dias anterior à publicação do edital da OPA de Proteção.
§ 2º. A OPA de Proteção deverá observar obrigatoriamente os seguintes princípios e
procedimentos, além de, no que couber, outros expressamente previstos no artigo 4º
da Instrução CVM nº 361/02 ou norma que venha a substitui-la:
(a)

ser dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia;

(b)

ser efetivada em leilão a ser realizado na B3;

(c)
ser realizada de maneira a assegurar tratamento equitativo aos destinatários,
permitir-lhes a adequada informação quanto à Companhia e ao ofertante, e dotá-los
dos elementos necessários à tomada de uma decisão refletida e independente quanto
à aceitação da oferta pública;
(d)
ser imutável e irrevogável após a publicação no edital de oferta, nos termos da
Instrução CVM nº 361/02, ressalvado o disposto no § 5º deste Artigo;
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(e)
ser lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto neste Artigo e paga
à vista, em moeda corrente nacional; e
(f)
ser instruída com laudo de avaliação da Companhia, elaborado mediante a
utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser
definido pela CVM, preparado por instituição de reputação internacional, experiência
comprovada na avaliação econômico-financeira de companhias abertas, e que não
tenha conflito de interesses que lhe diminua a independência necessária ao
desempenho de suas funções.
§ 3º. Os acionistas titulares de, no mínimo, 10% das ações da Companhia,
excetuadas neste cômputo as ações de titularidade do Acionista Comprador, poderão
requerer aos administradores da Companhia que convoquem Assembleia especial dos
acionistas titulares das ações para deliberar sobre a realização de nova avaliação da
Companhia para fins de revisão do Preço da Oferta, cujo laudo deverá ser preparado
nos mesmos moldes do laudo de avaliação referido na alínea (f) do § 2º deste Artigo, de
acordo com os procedimentos previstos no artigo 4º-A da Lei nº 6.404/76 e com
observância ao disposto na regulamentação aplicável da CVM, nos regulamentos da
B3 e nos termos deste Capítulo.
§ 4º. Na Assembleia especial referida no § 3º acima somente poderão votar todos os
titulares de ações da Companhia, com exceção do Acionista Comprador.
§ 5º. Caso a Assembleia especial referida no § 3º acima delibere pela realização de
nova avaliação e o laudo de avaliação venha a apurar valor superior ao valor inicial da
OPA de Proteção, poderá o Acionista Comprador dela desistir, obrigando-se neste caso,
a observar, no que couber, o procedimento previsto nos Arts. 24 e 28 da Instrução CVM
nº 361/02, e a alienar o excesso de participação no prazo de três meses contados da
data da mesma Assembleia especial.
§ 6º. A exigência de OPA de Proteção prevista no caput deste Artigo não excluirá a
possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, de a própria
Companhia, formular outra oferta pública concorrente ou isolada, nos termos da
regulamentação aplicável.
§ 7º. As obrigações constantes do Art. 254-A da Lei nº 6.404/76, e nos Artigos 36 e
37 deste Estatuto não excluem o cumprimento pelo Acionista Comprador das
obrigações constantes deste Artigo.
§ 8º. O disposto neste Artigo não se aplica na hipótese de uma pessoa se tornar titular
de ações de emissão da Companhia em quantidade superior a 25% do total das ações
de sua emissão, em decorrência:
(a)
da incorporação de uma outra sociedade pela Companhia ou da Companhia por
uma outra sociedade;
(b)
da incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia ou da
incorporação de ações da Companhia por uma outra sociedade;
(c)
da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão
primária, que tenha sido aprovada em Assembleia Geral, convocada pelo Conselho de
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Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha determinado a fixação do
preço de emissão das ações com base em Valor Econômico obtido a partir de um laudo
de avaliação da Companhia realizada por instituição especializada que atenda aos
requisitos deste estatuto; ou
(d)

de OPA de Proteção que atenda ao disposto neste Artigo.

§ 9º. O disposto neste Artigo não se aplica, ainda, aos acionistas da Companhia que
forem titulares de 25% ou mais do total de ações de emissão da Companhia na data
do seu registro como companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários e
respectivos sucessores, inclusive e em especial os acionistas controladores da
Companhia, bem como aos sócios/acionistas dos referidos acionistas controladores
que vierem a sucedê-los na participação direta na Companhia por força de
reorganizações societárias, aplicando-se, portanto, exclusivamente àqueles
investidores que adquirirem ações e se tornarem acionistas da Companhia após a
obtenção do seu registro de companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários
e o início da negociação das ações de emissão da Companhia na B3.
§ 10º. Publicado qualquer edital de OPA de Proteção, formulado nos termos deste
Artigo, incluindo a determinação do Preço da Oferta, ou formulado nos termos da
regulamentação vigente, o Conselho de Administração deverá reunir-se, no prazo de
10 dias, a fim de apreciar os termos e condições da OPA de Proteção, obedecendo aos
seguintes princípios:
(a)
o Conselho de Administração poderá contratar assessoria externa especializada,
que atenda ao disposto na alínea (e) do § 2º supra, com o objetivo de analisar a
conveniência e oportunidade da oferta, no interesse geral dos acionistas e do segmento
econômico em que atuam as controladas da Companhia; e
(b)
caberá ao Conselho de Administração divulgar, justificadamente, aos acionistas
o seu entendimento acerca da conveniência e oportunidade da OPA de Proteção.
§ 11º. Para fins do cálculo do percentual de 25% do total de ações de emissão da
Companhia descrito no caput deste Artigo, não serão computados os acréscimos
involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações em
tesouraria, resgate de ações ou de redução do capital social da Companhia com o
cancelamento de ações.
§ 12º. As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo dos direitos dos destinatários das
ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.
§ 13º. Na hipótese de o Acionista Comprador não cumprir as obrigações impostas por
este Artigo, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos (i) para a realização
ou solicitação do registro da OPA de Proteção; ou (ii) para atendimento das eventuais
solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da Companhia
convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Acionista Comprador não
poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do Acionista
Comprador, conforme disposto no Art. 120 da Lei n.º 6.404/76.
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Artigo 39. Para fins deste Estatuto Social, os seguintes termos com iniciais maiúsculas
terão os seguintes significados:
(a)
“Acionista
Comprador”
significa
qualquer
pessoa
(incluindo,
exemplificativamente, qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento,
condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, ou outra forma de
organização, residente, com domicílio ou com sede no Brasil ou no exterior), ou grupo
de pessoas vinculadas por acordo de voto com o Acionista Comprador e/ou que atue
representando o mesmo interesse do Acionista Comprador, que venha a subscrever
e/ou adquirir ações da Companhia. Incluem-se, dentre os exemplos de uma pessoa
que atue representando o mesmo interesse do Acionista Comprador, qualquer pessoa
(i) que seja, direta ou indiretamente, controlada ou administrada por tal Acionista
Comprador; (ii) que controle ou administre, sob qualquer forma, o Acionista
Comprador; (iii) que seja, direta ou indiretamente, controlada ou administrada por
qualquer pessoa que controle ou administre, direta ou indiretamente, tal Acionista
Comprador; (iv) na qual o controlador de tal Acionista Comprador tenha, direta ou
indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 30% do capital social;
(v) na qual tal Acionista Comprador tenha, direta ou indiretamente, uma participação
societária igual ou superior a 30% do capital social; ou (vi) que tenha, direta ou
indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 30% do capital social
do Acionista Comprador.
(b)
“Acionista Controlador” significa o acionista ou o Grupo de Acionistas que exerça
o Poder de Controle da Companhia.
(c)
“Poder de Controle” ou “Controle” significa o poder efetivamente utilizado para
dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de
forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação
acionária detida. Há presunção relativa de titularidade do Controle em relação à pessoa
ou ao Grupo de Acionistas que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a
maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas Assembleias
Gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a
maioria absoluta do capital votante.
(d)
“Grupo de Acionistas” o grupo de duas ou mais pessoas (i) vinculadas por
contratos ou acordos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou
escritos, seja diretamente ou por meio de sociedades Controladas, Controladoras ou
sob Controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de Controle, seja direta ou
indiretamente; ou (iii) sob Controle Comum; ou (iv) que atuem representando um
interesse comum. Incluem-se dentre os exemplos de pessoas representando um
interesse comum (a) uma pessoa titular, direta ou indiretamente, de participação
societária igual ou superior a 15% do capital social da outra pessoa; e (b) duas pessoas
que tenham um terceiro investidor em comum que seja titular, direta ou indiretamente,
de participação societária igual ou superior a 15% do capital de cada uma das duas
pessoas. Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes de investimento, fundações,
associações, trusts, condomínios, cooperativas, carteiras de títulos, universalidades de
direitos, ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento, constituídos
no Brasil ou no exterior, serão considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas,
sempre que duas ou mais entre tais entidades forem (x) administradas ou geridas pela
mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma mesma pessoa jurídica; ou
(y) tenham em comum a maioria de seus administradores.
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CAPÍTULO X
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Artigo 40. Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base
acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo
Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a
referida reorganização.
Parágrafo Único. Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não
pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das Ações em
Circulação da Companhia presentes na Assembleia Geral que deliberará sobre a
referida reorganização deverão dar anuência a essa estrutura.
CAPÍTULO XI
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 41. A Companhia será dissolvida, liquidada ou extinta nos casos previstos em
lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar o modo de
liquidação e indicar o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período
de liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações,
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.
CAPÍTULO XII
RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
Artigo 42. A Companhia, seus acionistas, Administradores e os 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 nº 6.404, no estatuto
social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo
Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, 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 XIII
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 43. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral, com base na
legislação aplicável à espécie, respeitado o Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 44. As disposições contidas no §§1˚ e 2˚ do Artigo 1˚, itens (i) e (j) e §2˚ do Artigo
10, Artigo 12, §3˚ do Artigo 15, Artigo 36, Artigo 37, Artigo 40 e Artigo 42 deste Estatuto
Social somente terão eficácia com a entrada em vigor do Contrato de Participação no
Novo Mercado, a ser assinado entre a Companhia e a B3.
** ** **
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AMMO VARE.JO S.A.
CNPJ/ME nº 03.494.776/0001-01
NIRE 3521812635-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2021
1.
Data, Hora e Local: No dia 27 de julho de 2021, às 8h, na sede da AMMO Varejo S.A.
(''Companhia"), na Avenida Paulista, nº 1.754, 2ª sobreloja, Ala B, Cerqueira César, CEPO1310920, na Cidade e Estado do São Paulo.
2.
Convocação: Convocação dispensada em virtude da presença de acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4°, da Lei nº 6.404/1976
("Lei das S.A.") e conforme verificado pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.
3.
Presença: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme
assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.
4.
Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a abertura de capital da Companhia e submissão, pela
Companhia, do pedido de registro de companhia aberta, como emissor 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 e em vigor ("Instrução CVM 480"); (ii) a submissão do
pedido de registro de emissor da Companhia na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e a adesão
da Companhia ao segmento de listagem especial da B3 designado Novo Mercado ("Novo
Mercado"), com a consequente celebração, com a B3, do Contrato de Participação do Novo
Mercado; (i ii) a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia no Brasil, com a
consequente submissão do pedido de registro na CVM em conformidade com a Instrução da CVM
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada e em vigor ("Instrução CVM 400"), e com
esforços de colocação de ações ordinárias no exterior; (iv) a proposta de grupamento das ações
de emissão da Companhia; (v) ampla reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia,
adequando-o às regras do segmento de listagem do Novo Mercado da B3; (vi) a eleição de novos
membros do Conselho de Administração da Companhia; (vii) a alteração da remuneração global
anual dos Administradores da Companhia; (viii) a aprovação das demonstrações financeiras
intermediárias relativas ao período findo em 30 de junho de 2021; (ix) a aprovação das
demonstrações financeiras e o relatório anual da administração, referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2019, 2020 e ao período de seis meses encerrados em 30
de junho de 2021; (x) a aprovação das demonstrações financeiras combinadas carve-out,
,·cfe,entes aos emddos soe;,;, cncc,.ados em 31 de dezembrn de 2018, 2019, 2020 e ao
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de seis meses encerrados em e 30 junho de 2021; e (xi) a autorização aos membros da
administração da Companhia para tomarem todas as providências e praticarem todos os atos
necessários para a implementação das deliberações acima e a ratificação dos atos já realizados.

5.

Mesa: Presidente: Josué Christiano Gomes da Silva; Secretário: Carlos Alberto Arikawa.

6.

Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas

presentes, sem quaisquer ressalvas ou reservas:
6.1 .

Preliminarmente, autorizar a lavratura da ata que se refere a esta Assembleia Geral

Extraordinária na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A., bem
como a publicação da ata desta Assembleia Geral Extraordinária com a omissão das assinaturas
dos acionistas presentes, na forma do artigo 130, § 2°, da Lei das S.A.
6.2 .

Observado o disposto no item 6.4 abaixo, aprovar e autorizar a submissão, pela

Companhia, do pedido de registro de companhia aberta, como emissor categoria "A", perante a
CVM, nos termos da Instrução CVM 480.
6 .3 .

Observado o disposto no item 6.4 abaixo, aprovar e autorizar a submissão do pedido de

registro e listagem da Companhia como emissor na I33, bem como sua adesão ao segmento
especial de listagem designado Novo Mercado para a negociação de suas ações, com a
consequente celebração, com a B3, do Contrato de Participação do Novo Mercado, ficando a
Diretoria da Companhia autorizada a tomar as medidas necessárias junto à B3 com vistas à
formalização da adesão e listagem da Companhia no Novo Mercado e a admissão de valores
mobiliários de sua emissão à negociação.
6.4 .

Aprovar a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações

ordinárias de emissão da Companhia no Brasil (''Ofe11a"), a qual deverá ser realizada segundo os
termos e condições abaixo, sendo certo que (a) as condições do aumento de capital da Companhia
no âmbito da Ofe11a, (b) o intervalo de preço por ação e (c) a autorização para que o Conselho de
Administração da Companhia adote todas as medidas e pratique todos os atos necessários para a
efetiva implementação da Oferta, incluindo (i) fixar o preço de emissão das ações ordinárias
objeto da Oferta; (ii) aprovar o aumento do capital social da Companhia a ser realizado no
contexto da Ofe11a, inclusive em relação às Ações Adicionais e às Ações do Lote Suplementar; e
(iii) aprovar a celebração de todos os documentos da Oferta, deverão ser objeto de deliberação

pelo Conselho de Administração antes do lançamento da Ofe11a:
a.

A Oferta será realizada, no Brasil, em conformidade com a Instrução CVM 400 e demais

J,'
Banco ABC ...t./J(,lJ,____

normativos aplicáveis, sob a coordenação da XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S .A. (" Coordenador Líder" ou " XP"), do

Brasil S.A. í'.B•""º-ABC"), do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Titulos e

V
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Mobiliários S.A. (''l)[}S

61:r' e, em

conjunto com o Coordenador Líder, o Banco ABC e

o UBS BB, (''Coordenadores da Ofe11a"), e com a pat1icipação de determinadas
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobi Iiários, com
esforços de colocação das ações ordinárias no exterior (''Oferta Internacional"), sendo (i)
nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais
qualificados (qua/ified i11s1i1111innal h1~vers), residentes e domiciliados nos Estados
Unidos da América, conforme definidos na Rule 144A do U.S. Securities Act de 1933,
conforme alterado ("Securities Act"), editada pela U.S. Sernrilies anel Exchcmge

Co111111issin11 dos Estados Unidos da América (''SEÇ"), em operações isentas de registro,
previstas no Sec11rilies Acl e nos regulamentos editados ao amparo do Securilies Acl, bem
como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da
América sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, exceto 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 dos Estados Unidos da América (11011-U.S. persom), nos termos do Reg11/atio11 S
("Regulamento S"), editado pela SEC, no âmbito do Sec11rities Act, e observada a
legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos nas
alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, "Investidores Estran eiros", em ambos os casos,
desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução do Conselho Monetário
Nacional nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada ("Resolu ão CMN
4.373"), e pela Resolução da CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020, conforme alterada
("Resolução CVM 13"), ou pela Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme
alterada ("Lei 4.13 1"), 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 que não o Brasil, inclusive perante a SEC.
b.

Nos termos do artigo 14, §2º da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do anúncio
de início da Oferta, a quantidade de ações ordinárias inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme a seguir definidas) poderá, a critério
da Companhia e/ou do acionista vendedor no âmbito da Oferta ("Acionista Vendedor"),
em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por
cento), nas mesmas condições e no mesmo preço das ações ordinárias inicialmente
ofertadas ("Ações Adicionais").

c.

Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de ações
ordinárias inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá seJ
acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento),
nas mesmas condições e ao mesmo preço das ações ordinárias inicialmente ofF
e rtadas
("Ações do Lote Suplementar").
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d.

As demais características da Oferta constarão dos prospectas a serem arquivados na
CVM, bem como no ''/nstrnmento f'artic11lar de Contrato de Coordenaçào, Colocaçcio e

Garantia Firme e Liquidação de Oferta f'úhlica de Distrihuiçào de Ações Ordinárias de
Emisscio da AMMO Varejo S.A." e demais documentos e anúncios da Oferta aplicáveis.
e.

Nos termos do artigo 172, inciso 1, da Lei das S.A., não será observado o direito de
preferência dos acionistas da Companhia no aumento de capital decorrente da Oferta.

6.5.

Aprovar, nos termos do artigo 12 da Lei das S.A., o grupamento da total idade das

430 .382.917 (quatrocentos e trinta milhões, trezentas e oitenta e duas mil, novecentas e dezessete)
ações de emissão da Companhia, à proporção de 3 (três) ações para 1 (uma) ação após o
grupamento, sem alteração do valor do capital social, consolidando o número de ações cm que se
divide o capital social da Companhia em 143.460.972 (cento e quarenta e três milhões e
quatrocentas e sessenta mil e novecentas e setenta e duas) ações ordinárias, sem valor nominal,
desconsideradas quaisquer frações.
6.6.

Aprovar a ampla reforma do Estatuto Social da Companhia, adequando-o às regras

necessárias para atender às exigências legais e regulamentares aplicáveis a companhias abertas e
às exigências do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3.
6.7.

Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia com as alterações referidas nos

itens anteriores, passando a vigorar com a redação constante do Anexo I à esta ata.
6.8.

Fixar a quantidade de membros do Conselho de Administração da Companhia em 5

(cinco) membros, com o prazo de gestão unificado de 1 (um) ano.
6.9.

Consignar a renúncia dos Srs. (i) João Batista da Cunha Bomfim, brasileiro, casado,

advogado e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.197 - OAB/MG, inscrito no
CPF/ME sob nº 006.498.306-44, com endereço comercial na Avenida Paulista, 1.754, Segunda
Sobreloja, bairro Cerqueira César, CEP 01310-200, São Paulo-SP; (ii) Josué Christiano Gomes
da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, poriador da Carteira de Identidade nº MG-1.246.178,
expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/ME sob o nº 493.795.776-72, residente e domiciliado
na cidade de São Paulo-SP, com escritório na Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, parte, Cerqueira
César, CEP: O1310-920; e (iii) João Gustavo Rcbcl lo de Paula, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Carteira de Identidade nº M-3.686.935, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/ME
sob o nº 692.239.806-82, residente e domiciliado na cidade de Montes Claros, Estado de Minas
Gerais, com escritório na Rua Dr. Santos, 223 - conj. 308, Centro, aos cargos de membros do

r /

Conselho de Administração da Companhia, outorgando os membros renunciantes e a Companhia,
mutuamente, a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais
reclamar ou exigir, em juízo ou fora dele, s~ja a que título for, exceto em caso de dolo, fraude,

má-fé, negJ;gênda oo v;oJação ã Je; oo a Estatoto Soda] da Companh;a, cm celação ao
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em que cada um ocupou o cargo na administração da Companhia, bem como em relação aos atos
praticados até a presente data, mediante assinatura dos termos de renúncia cuja cópia, rubricada
pela Mesa, fica arquivada na sede da Companhia.
6.1 O.

Aprovar a eleição dos seguintes candidatos para integrar o Conselho de
Administração da Companhia: (i) Josué Christiano Gomes da Silva, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº MG-1.246.178, expedida
pela SSP/MG, e inscrito no CPF/ME sob o nº 493.795.776-72, residente e domiciliado
na cidade de São Paulo-SP, com escritório na Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, parte,
Cerqueira César, CEP: O1310-920, para o cargo de Presidente do Conselho de
Administração; (ii) João Gustavo Rebello de Paula, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Carteira de Identidade nº M-3.686.935, expedida pela SSP/MG, e inscrito
no CPF/ME sob o nº 692.239.806-82, residente e domiciliado na cidade de Montes
Claros, Estado de Minas Gerais, com escritório na Rua Dr. Santos, 223 - conj. 308,
Centro, para o cargo de membro efetivo; (iii) Jorge Manuel Seabra de Freitas,
português, economista, portador do Passaporte português nº P412689, inscrito no
CPF/ME sob o nº 235.617.088-03, residente e domiciliado na cidade do Porto, 4200289, Portugal, na Rua Faria Guimarães, 742 4 Esq., para o cargo de membro
independente do Conselho de Administração; (iv) Walter Roberto de Oliveira

Longo, brasileiro, viúvo, administrador, portador da cédula de identidade RG nº
4933524 - SSP/SP-, inscrito no e CPF/ME sob o nº 563.380.748-00, com endereço
profissional em Barueri, SP, com na Alameda Tocantins, nº 75, 11 º andar, Alphaville,
para o cargo de membro independente do Conselho de Administração; e, (v) Germán

Pasquale Quiroga Vilardo, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador de
Cédula de Identidade RG nº 07.354.705-1, inscrito no CPF/ME sob o nº 009.943.22771, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,

Estado de SP, na Rua das

Açucenas, nº 206, Cidade Jardim, 05673-040, para o cargo de membro independente
do Conselho de Administração.
6.10.1. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos terão mandatos unificados
de 1 (um) ano até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das
demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021
e, tomarão posse dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados desta Assembleia Geral
Extraordinária, declarando nos respectivos termos de posse, consoante o disposto no
artigo 147 da Lei das S.A. e nas regras constantes da Instrução da CVM nº 367, de 29 de
maio de 2002, e no Estatuto Social, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei,
que (i) não estão impedidos de assumir os cargos para o qual foram eleitos, nos termos
do artigo 37, inciso li, da Lei nº 8.934/1994, bem corno não foram condenados por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não estão condenados a penas de _

suspensão ou inab;J;tação tempnní,ia, aplicada pela CVM, que os tomem inelegi,c~
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cargo de administração de companhia aberta; (iii) atendem ao requisito de reputação
ilibada estabelecido pelo artigo 147, *3º, da Lei das S .A. ; e (iv) não ocupam cargos em
sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não têm, nem
representam, interesse conflitante com o da Companhia. Os membros do Conselho de
Administração assumirão, ainda, o compromisso de sujeitar-se à cláusula com promissória
prevista no Artigo 42 do Estatuto Social da Companhia.
6. 10.2. Foi registrado e anuído entre os acionistas presentes que, conforme declaração
fornecida pelos membros do Conselho de Administração ora eleitos, os Srs. Walter
Roberto de Oliveira Longo e Germán Pasquale Quiroga Vilardo se enquadram na
qualidade de conselheiros independentes conforme o Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da 83 e o Estatuto Social da Companhia.
6.1 1.

Aprovar a alteração da remuneração global anual dos Administradores da Companhia para

o exercício social de 2021, no valor de até R$ 4 .600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil
reais), ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante
individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer
natureza, conforme artigo 152 da Lei das S.A.
6.12.

Aprovar as demonstrações financeiras intermediárias relativas ao período encerrado em

30 de junho de 2021, cuja cópia, rubricada pela Mesa, fica arquivada na sede da Companhia.
6.13 .

Aprovar as Demonstrações Financeiras e o relatório anual da administração, referentes

aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 e ao período de seis meses
encerrados em 30 junho de 2021, cuja cópia, rubricada pela mesa, fica arquivada na sede da
Companhia.
6.14.

Aprovar as demonstrações financeiras combinadas curve-mil, referentes aos exercícios

findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 e ao período de seis meses encerrados em 30
junho de 2021, cuja cópia, rubricada pela Mesa, fica arquivada na sede da Companhia.
6.15.

Autorizar, para todos os fins e efeitos legais, a administração da Companhia a praticar

todos os atos necessários e/ou convenientes à implementação das deliberações tomadas e
aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, incluindo a celebração de todos os contratos e
documentos necessários para a conclusão da Oferta e a aprovação do prospecto definitivo e do

finul o.ffering 111e111oru11durn a serem utilizados na Oferta, e ratificar todos os atos já realizados
pelos administradores da Companhia com relação às deliberações ora aprovadas.
7.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada

esta ata, a qual , depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

6
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8.

Assinaturas: Mesa: Josué Christiano Gomes da Silva (presidente) e Carlos Alberto

Arikawa (secretário). Acionistas Presentes: Coteminas S.A.

Cert(fico que a presente é cópia.fiel da ata lavrada em livro pró

Secretário
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ANEXO 1- ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
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AMMO VAREJO S.A.
CNPJ Nº 03.494.776/0001-01
NIRE Nº 35218126351

Companhia de Capital Autorizado
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1 º. A AMMO Varejo S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações de capital
autorizado, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto neste Estatuto
Social ("Estatuto"), pelas disposições legais aplicáveis.
§ 1°.

Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado, da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão ("83"), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas
controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às
disposições do Regulamento do Novo Mercado ("Regulamento do Novo Mercado").
§ 2°. Em caso de conflito entre as regras deste Estatuto e as regras do Regulamento
do Novo Mercado, prevalecerão as disposições do Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 2°. A Companhia tem por objeto (i) o comércio varejista de móveis e artigos
domésticos em geral, (ii) os serviços de montagem relacionados à atividade acima, (iii)
o comércio varejista de alimentos e bebidas, (iv) o comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene pessoal, (v) o comércio varejista de artigos de
vestuário e acessórios, (vi) o comércio varejista de eletrodomésticos, (vii) o comércio
varejista de eletroeletrônicos, (viii) o comércio varejista de livros e revistas, (ix) o
comércio varejista de cama, mesa e banho, (x) o comércio varejista de artigos de
tapeçaria, tapetes, carpetes, persianas e outros, (xi) a importação, a exportação e o
comércio varejista de produtos de uso doméstico e pessoal, artigos para decoração e
outros, (xii) a intermediação, a representação, o agenciamento, a corretagem de
serviços e de negócios em geral, inclusive o agenciamento de publicidades e de
propagandas, (xiii) o comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, (xiv) o
comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, (xv) o comércio atacadista de
artigos de tapeçaria, persianas e cortinas, (xvi) o comércio atacadista de móveis e
artigos de colchoaria, (xvii) o comércio de produtos em lojas de variedade na internet,
(xviii) as atividades de design de interiores, (xix) a realização de serviços de arquitetura,
(xx) as atividades de produção e edição de videos para divulgação na internet, (xxi) as
atividades de representação comercial, (xxii) o comércio varejista de calçados em geral,
(xxiii) promoção e intermediação da oferta de serviços financeiros e de pagamentos
sempre relacionados, direta ou indiretamente, às atividades principais da Companhia,
(xxiv) armazenamento, guarda e conservação de produtos comercializados pela
Companhia, bem como a emissão de titulas especiais que os representem, e (xxv)
transporte rodoviário de cargas.
§ 1 º. A Companhia poderá desenvolver diretamente outras atividades afins ou
complementares ao objeto expresso no caput deste Artigo.

Artigo 3°. A Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
podendo, por deliberação da Diretoria Executiva, criar, transferir ou extinguir filiais,
escritórios, depósitos ou quaisquer outros estabelecimentos em qualquer pa~ do

território nacional ou no exte::ITi~~i!f !IAÇÕES
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Artigo 4°. O capital social da Companhia é de R$ 176.456.995,97 (cento e setenta e
seis milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e
noventa e sete centavos) totalmente subscrito e integralizado, dividido em 143.460.972
(cento e quarenta e três milhões e quatrocentas e sessenta mil e novecentas e setenta
e duas) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
§ 1 º. O capital social será sempre dividido exclusivamente em ações ordinárias, sendo
vedada a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias.

§ 2°. As ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito em
nome de seus titulares, junto a instituição financeira autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários, designada pela Diretoria Executiva, sem a emissão de certificados,
correndo por conta dos acionistas o custo dos serviços de transferência de ações que
for cobrado pela instituição financeira depositária, observados os limites
eventualmente fixados na legislação vigente.
§ 3°. Cada ação ordinária conferirá a seu titular direito a um voto nas deliberações
da Assembleia Geral.

Artigo 5°. O capital social poderá ser aumentado independentemente de deliberação
da Assembleia Geral e de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de
Administração, até atingir o limite de 250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões) de
ações ordinárias ("Capital Autorizado").
§ 1 º. Dentro do limite do Capital Autorizado, competirá ao Conselho de Administração
fixar o preço de emissão e o número de ações a serem emitidas, bem como o prazo e as
condições de integralização, sendo certo, no entanto, que a integralização de ações em
bens dependerá da aprovação do respectivo laudo de avaliação pela Assembleia Geral,
na forma da lei. O limite do Capital Autorizado deverá ser automaticamente ajustado
em caso de grupamento ou desdobramentos de ações.
§ 2°. Dentro do limite do Capital Autorizado, o Conselho de Administração poderá,
ainda:

(a)

deliberar sobre a emissão de bónus de subscrição;

(b)
de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra
de ações de sua emissão a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais
que prestem serviços à Companhia ou a sociedade sob seu controle, sem que os
acionistas tenham direito de preferência na outorga da opção de compra ou na
subscrição das ações; e
(c)
aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou
reservas, com ou sem bonificação de ações.
Artigo 6°. A emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bónus de
subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição
pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos
estabelecidos em lei, poderá se dar sem que aos acionistas seja concedido direito de
preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei p? ra o se
/
exercício, a critério do Conselho de Administração.
•
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Artigo 7°. Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá
adquirir ações de sua própria emissão para fins de cancelamento ou manutenção em
tesouraria, determinar sua revenda ou recolocação no mercado, observadas as normas
legais e demais disposições aplicáveis, inclusive aquelas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 8°. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos quatro primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, e extraordinariamente sempre que os
interesses sociais ou a lei assim exigirem.
A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração na forma e
nos prazos previstos em lei.

§ 1°.

§ 2°. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração, ou, na sua ausência, por outro conselheiro, ou, ainda, na ausência dos
conselheiros da Companhia, por um Diretor. O presidente da Assembleia Geral
escolherá um dos presentes para secretariá-lo.

Artigo 9°. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em
lei e neste Estatuto, serão tomadas por maioria de votos dos acionistas presentes.
Artigo 10. Sem prejuízo das demais competências fixadas em lei e neste Estatuto,
competirá privativamente à Assembleia Geral:
(a)
tomar as contas dos
demonstrações financeiras;

administradores,

examinar,

discutir e

votar

as

(b)
deliberar, de acordo com proposta apresentada pelo Conselho de Administração,
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos;
(c)
eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, se instalado;
(d)
fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração,
da Diretoria e do Conselho Fiscal, se e quando instalado;
(e)
deliberar sobre operações de fusão, incorporação, c1sao ou transformação em
que a Companhia seja parte, bem como sobre sua dissolução ou liquidação;
(f)
aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações ou
quaisquer planos de remuneração baseado em ações aos seus administradores,
empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que
sejam direta ou indiretamente coligadas ou controladas pela Companhia;
(g)
deliberar sobre falência ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial da
Companhia, ressalvado o disposto no Parágrafo Único do Art. 122 da Lei nº 6.404/76-,
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(h)
eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período
de liquidação;
(i)

aprovar a saída do Novo Mercado;

ü)
dispensar a realização de oferta pública de aquisição de ações ("OPA"), como
requisito para a saída da Companhia do Novo Mercado;

(k)
aprovar o fechamento de capital e cancelamento do registro de companhia
aberta perante a CVM; e
(m)
deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de
Administração.
§ 1 °.

Ressalvadas as exceções previstas em lei, as deliberações da Assembleia Geral
serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se computando os votos em
branco.

§ 2°.

A deliberação a que se refere a alínea ü) deste Artigo deverá ser instalada em
primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3
(dois terços) do total das ações em circulação, não se computando os votos em branco.
Caso referido quórum não seja atingido, a Assembleia Geral poderá ser instalada em
segunda convocação com a presença de qualquer número de acionistas titulares de
ações em circulação. A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer
pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na
Assembleia Geral, conforme disposto no Regulamento do Novo Mercado.

CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO

Artigo 11. A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e a
Diretoria Executiva.
Artigo 12. 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 compromissária referida no Artigo 42 e sua anuência ao
Regulamento do Novo Mercado.
§ 1 °. Os administradores da Companhia deverão aderir às políticas internas em vigor
da Companhia, incluindo, entre outras, o Código de Ética e Conduta da Companhia, à
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e à Política de Negociação de Valores
Mobiliários.
§ 2°.

Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva
permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos administradores eleitos.

§ 3°. Os cargos de presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente
ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
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Artigo 13. A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos
administradores e sua distribuição competirá ao Conselho de Administração, que
levará em conta as responsabilidades, tempo dedicado às funções, competência,
reputação profissional e o valor dos respectivos serviços no mercado.
Artigo 14. 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.
CAPÍTULO V
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 15. O Conselho de Administração é composto por, no mm1mo, 5 (cinco)
membros e, no máximo, 7 (sete) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia
Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
§ 1 º.

O período de gestão de cada membro do Conselho de Administração encerrarse-á na data da primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar apôs a eleição dos
mesmos.

§ 2°. O Conselho de Administração adotará um Regimento Interno que disporá,
dentre outras matérias que forem julgadas convenientes, sobre o funcionamento do
ôrgão e dos comitês de assessoramento a ele subordinados, direitos e deveres dos
membros do Conselho de Administração e relacionamento do Conselho de
Administração com a Diretoria Executiva e demais ôrgãos sociais.

Apôs o ingresso da Companhia no Novo Mercado da 83, 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.

§ 3°.

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.
§ 4°.

§ 5°.

O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada, não
podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que:
(a)
ocupar função ou cargo, em especial na administração ou em conselhos
consultivo e fiscal, em outras pessoas jurídicas que possam ser consideradas
concorrentes da Companhia no mercado; ou
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(b) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia.

Artigo 16. A Assembleia Geral que realizar a eleição do Conselho de Administração
elegerá dentre os conselheiros, o Presidente do Conselho de Administração. Ocorrendo
impedimento ou ausência permanente do Presidente, o cargo em questão será
assumido por um conselheiro eleito pelos demais membros do Conselho de
Administração. No caso de vacância de qualquer dos conselheiros, os demais membros
do Conselho de Administração nomearão substituto para preencher o cargo vago pelo
prazo de gestão do Conselheiro substituído, observados os critêrios previstos no § 3º
do Artigo 15, caso se trate de vacância de cargo de Conselheiro Independente.
Artigo 17. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada
trimestre e extraordinariamente sempre que necessário.
Artigo 18. As reuniões do Conselho de Administração instalam-se, em primeira
convocação, com a presença da maioria de seus membros e, em segunda convocação,
com qualquer número de conselheiros.
§ 1 º.

Os conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração
por intermédio de conferência telefônica, vídeo-conferência ou por qualquer outro meio
de comunicação que permita a identificação do conselheiro e a comunicação
simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, serão
considerados presentes à reunião e deverão assinar a respectiva ata de reunião.
§ 2°. Nenhum membro do Conselho de Administração poderá ter acesso a
informações, participar de deliberações e discussões do Conselho de Administração ou
de quaisquer órgãos da administração, exercer o voto ou de qualquer forma intervir
nos assuntos em que esteja, direta ou indiretamente, em situação de interesse
conflitante com os interesses da Companhia, nos termos da Lei.

Artigo 19. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria
de votos dos presentes, cabendo a cada conselheiro um voto.
Artigo 20. Sem prejuízo de outras atribuições fixadas por lei ou neste Estatuto Social,
compete exclusivamente ao Conselho de Administração deliberar a respeito das
seguintes matérias:
(a)
regulamentação das atividades da Companhia, podendo examinar e discutir
qualquer matéria que não seja de competência exclusiva da Assembleia Geral ou da
Diretoria Executiva;
(b)

fixação da orientação geral dos negócios da Companhia;

(c)

eleição e destituição dos Diretores da Companhia;

(d)
determinação das atribuições dos Diretores da Companhia, incluindo a
nomeação do Diretor de Relação com Investidores, quando aplicável;

/

(e)
convocação da Assembleia Geral quando julgar conveniente ou nas hipóteses _ J1. ,;<previstas em lei;
/ ) // -
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(f)
fiscalização da atividade dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros
e documentos da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou
em via de celebração, bem como sobre quaisquer outros atos;

(g)

exame dos resultados trimestrais da Companhia;

(h)

nomeação e destituição dos auditores independentes da Companhia;

(i)
convocação dos auditores da Companhia para prestar as explicações julgadas
necessárias;
(j)
manifestação sobre relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre a sua
submissão à Assembleia Geral;

(k)
constituição ou dissolução de subsidiárias e a aquisição pela Companhia de
participações em outras sociedades;
(1)
realização de inspeções, auditoria ou prestação de contas nas subsidiárias,
controladas ou afiliadas da Companhia, bem como nas fundações patrocinadas pela
Companhia;

(m)
manifestação sobre qualquer assunto antes da respectiva submissão à
Assembleia Geral;
(n)
manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer OPA que tenha
por objeto as ações de emissão da Companhia por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15 dias da publicação do edital da oferta pública de
aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade
da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em
relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de
sua titularidade, (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à
Companhia, (iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado;
e (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como
as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM;
(o)
deliberação sobre a (i) emissão de debêntures não conversíveis em ações, bem
como de debêntures conversíveis em ações dentro dos limites do Capital Autorizado; e
(ii) a emissão de notas promissórias comerciais privadas e/ou para oferta pública de
distribuição;
(p)

aprovação e alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração;

(q)
aquisição de ações de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria,
cancelamento ou posterior venda;
(r)

autorizar:

i.
a aqms1çao, a alienação, o compromisso, a cessão, a permuta, a dação em
pagamento, o arrendamento e a transmissão de posse ou domínio de bens imóveis;
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ii.
a hipoteca, o penhor, os ônus e gravames de bens imóveis, semoventes e móveis,
títulos, apólices e todo e qualquer pertence;
m. a contratação de empréstimos e financiamentos, a transmissão de direitos e
ações, e a confissão de dívidas; refinanciamento ou reestruturação de caráter material
de endividamento pela Companhia (exceto pelas linhas de créditos rotativo
previamente aprovadas); e
iv.
a aquisição, subscrição ou alienação de ações ou quotas representativas de
capital de outras empresas de que participe;
(s) a celebração, alteração ou rescisão, pela Companhia ou por quaisquer de suas
subsidiárias, de qualquer contrato, compromisso ou acordo entre, de um lado, a
Companhia ou uma de suas subsidiárias e, de outro lado, qualquer acionista
controlador ou parte relacionada a qualquer acionista controlador da Companhia, ou,
ainda, a renúncia a qualquer direito da Companhia ou de suas subsidiárias decorrente
ou relacionado a tais contratos, compromissos ou acordos;
(t) aprovar os regimentos internos ou atos regimentais da Companhia e sua estrutura
administrativa, incluindo, mas não se limitando ao: (i) Código de Etica e Conduta;
(ii) Política de Remuneração; (iii) Política de Indicação de Administradores; (iv) Política
de Gerenciamento de Riscos; (v) Política de Transações com Partes Relacionadas;
(vi) Política de Negociação de Valores Mobiliários; e (vii) Política de Divulgação de Ato
ou Fato Relevante; e
rever periodicamente o sistema de governança corporativa da Companhia,
(u)
visando a aprimorá-lo.
Artigo 21. O Conselho de Administração da Companhia poderá ter comitês de
assessoramento, permanentes ou não, para auxílio, assessoramento e suporte. A
instalação de tais comitês, a eleição de seus membros e a definição das regras
referentes à sua competência e ao seu funcionamento serão definidas pelo Conselho
de Administração.
CAPÍTULO VI
DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 22. A Diretoria Executiva é o órgão de representação da Companhia,
competindo-lhe praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais.
Artigo 23. A Diretoria Executiva será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 4
(quatro) membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos e destituíveis a
qualquer tempo pelo Conselho de Administração com mandato unificado de 1 (um)
ano, podendo ser reeleitos, sendo, um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com
Investidores, e os demais Diretores sem designação específica.
§ 1 °.

Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de um terço, poderão
ser eleitos Diretores.
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§ 2°. No caso de ficar incompleto o quadro da Diretoria Executiva as funções serão
acumuladas por qualquer um dos Diretores, sob a indicação do Conselho de
Administração.

Artigo 24. No exerc1c10 de suas funções, os Diretores, observadas as disposições
definidas em Lei e neste Estatuto, agirão em perfeita harmonia, competindo ao Diretor
Presidente:
a) Convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
b) Executar as estratégia e diretrizes operacionais da Companhia deliberadas pelo
Conselho de Administração, bem como estabelecer os critérios para a execução de
referidas estratégias e diretrizes operacionais;
c) Preparar e fazer executar o orçamento e o plano de negócios anual da sociedade; e
d) Manter ligação permanente entre a Diretoria Executiva e o Conselho de
Administração;
Aos demais Diretores:
a) Exercer as atribuições fixadas pelo Conselho de Administração ou fixadas pelo
Diretor Presidente, no limite de suas atribuições.

Parágrafo Único. Competira aos Diretores, na forma do Artigo 25 abaixo, a prestação
de garantias a obrigações de terceiros, não sendo necessária a autorização prévia do
Conselho de Administração.
Artigo 25. Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a representação
da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e
repartições públicas federais, estaduais ou municipais, compete a todos os Diretores
Executivos, para os quais será necessária a assinatura em conjunto de 2 (dois)
Diretores no exercício de suas funções; 1 (um) Diretor agindo em conjunto com 1 (um)
procurador, devidamente constituído na forma prevista neste Estatuto Social; ou 2
(dois) procuradores, devidamente constituídos na forma prevista neste Estatuto.
Artigo 26. É exigida a assinatura de 2 (dois) Diretores, em conjunto, na constituição
de procurador ou procuradores da sociedade, na delegação de poderes para representála ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.
CAPÍTULO VII
DO CONSELHO FISCAL

Artigo 27. A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente,
composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos
pela Assembleia Geral. As atribuições e deveres do Conselho Fiscal são os definidos em
lei e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger.
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CAPÍTULO VIII
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS

Artigo 28. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro
de cada ano. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações
financeiras previstas em lei.
Artigo 29. Em cada exercício, os acionistas terão direito a um dividendo obrigatório
correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma abaixo:
(a)

o lucro líquido do exercício será diminuído ou acrescido dos seguintes valores:

1.

a importância destinada à constituição da reserva legal; e

ii.
a importância destinada à formação de reserva para contingência e a reversão
desta reserva formada em exercícios anteriores;
(b)
o pagamento de dividendo determinado nos termos do caput deste Artigo poderá
ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde
que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar; e
(c)
os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não
tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, serão acrescidos ao
primeiro dividendo declarado após a realização.
§ 1 º.

O dividendo previsto neste Artigo não será obrigatório no exercício social em que
o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele
incompatível com a situação financeira da Companhia; o Conselho Fiscal, se instalado,
deverá dar parecer sobre essa informação e os administradores da Companhia
encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da realização
da Assembleia Geral, exposição justificativa da informação transmitida à Assembleia.
§ 2°.

Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 1º acima serão
registrados como reserva especial e, se não forem absorvidos por prejuízos em
exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a
situação financeira da Companhia.

Artigo 30. A Companhia manterá Reserva para Investimentos a cuja constituição
poderá ser destinada, por proposta do Conselho de Administração, parcela de até 63%
do lucro líquido ajustado de cada exercício, com a finalidade de: (i) assegurar recursos
para o desenvolvimento das atividades de suas controladas, sem prejuízo de retenção
de lucros nos termos do Art. 196 da Lei 6.404/76; podendo ainda (ii) ser utilizada em
operações de resgate, reembolso ou aquisição de ações do capital da Companhia.
§ 1 º. A Reserva para Investimentos não excederá 80% do capital social e sua
constituição respeitará, em qualquer caso, o dividendo mínimo obrigatório previsto no
caput do Artigo 29.
§ 2°. A Assembleia Geral, por proposta do Conselho de Administração, poderá a
qualquer tempo distribuir dividendos à conta de Reserva de Investimentos ou destinar
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seu saldo, no todo ou em parte, a aumento do capital social, inclusive com bonificação
em novas ações.
Artigo 31. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá
levantar balanços semestrais, trimestrais ou mensais, bem como declarar dividendos
à conta de lucros apurados nesses balanços. A Companhia, por deliberação do
Conselho de Administração, poderá ainda declarar dividendos intermediários à conta
de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral.
Artigo 32. O Conselho de Administração poderá pagar ou creditar, em cada exercício
social, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício, juros sobre capital próprio, nos termos da legislação
do imposto de renda.
Artigo 33. Os dividendos distribuídos e os juros sobre capital próprio creditados nos
termos do Artigo 31 e do Artigo 32 serão imputados ao dividendo obrigatório.
Artigo 34. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de três
anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e
reverterão em favor da Companhia.
Artigo 35. A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores da Companhia
participação nos lucros, observado o limite legal.
CAPÍTULO IX
ALIENAÇÃO DE CONTROLE, CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA
ABERTA, SAÍDA DO NOVO MERCADO E PROTEÇÃO DA DISPERSÃO DA BASE
ACIONÁRIA

Alienação de Controle
Artigo 36. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada
sob a condição de que o adquirente se obrigue a realizar OPA 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 tratamento igualitário
àquele dado ao alienante.

Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e Saída do Novo Mercado
Artigo 37. Salvo na hipótese de dispensa prevista no Regulamento do Novo Mercado,
caso, em Assembleia Geral, seja aprovado o cancelamento do registro de companhia
aberta da Companhia, o Acionista Controlador ou a Companhia deverá efetivar OPA
pertencentes aos demais acionistas Companhia, sendo que o preço mínimo a ser
ofertado deverá corresponder ao preço justo apurado em laudo de avaliação, elaborado
de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo único. A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente
da realização de oferta pública mencionada neste Artigo, na hipótese de dispensa
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aprovada em Assembleia Geral, nos termos do Regulamento do Novo Mercado e deste
Estatuto Social.
Proteção da Dispersão da Base Acionária

Artigo 38. Qualquer Acionista Comprador (conforme definição abaixo), que adquira ou
se torne titular de ações de emissão da Companhia, inclusive por força de usufruto
que lhe assegure direitos políticos de sócio, em quantidade igual ou superior a 25% do
total de ações de emissão da Companhia, excluídas para os fins deste cõmputo as
ações em tesouraria, deverá, no prazo de 60 dias a contar da data de aquisição ou do
evento que resultou na titularidade de ações nessa quantidade, realizar ou solicitar o
registro de uma oferta pública para aquisição da totalidade das ações de emissão da
Companhia ("OPA de Proteção"), observando-se o disposto na regulamentação aplicável
da Comissão de Valores Mobiliários, os regulamentos da B3 e os termos deste Capítulo.
§ 1°.

O preço a ser ofertado pelas ações de emissão da Companhia objeto da OPA de
Proteção ("Preço da Oferta") deverá ser o maior valor entre:

(a)
o preço justo, entendido como o valor de avaliação da Companhia, apurado
mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que
venha a ser definido pela Comissão de Valores Mobiliários, conforme laudo de avaliação
preparado por instituição de reputação internacional, experiência comprovada na
avaliação econômico-financeira de companhias abertas, assegurada a revisão do valor
da oferta na forma do§ 3º deste Artigo;
(b)
125% do preço de emissão das ações em qualquer aumento de capital realizado
mediante distribuição pública ocorrido no período de 12 meses que anteceder a data
em que se tornar obrigatória a realização da OPA de Proteção nos termos deste Artigo,
devidamente atualizado pelo IGP-M ou por índice de base equivalente que o venha a
substituir, até o momento do pagamento; e
(c)
125% da cotação unitária média ponderada das ações de emissão da Companhia
durante o período de 90 dias anterior à publicação do edital da OPA de Proteção.
§ 2°.

A OPA de Proteção deverá observar obrigatoriamente os seguintes princípios e
procedimentos, além de, no que couber, outros expressamente previstos no artigo 4º
da Instrução CVM nº 361/02 ou norma que venha a substitui-la:
(a)

ser dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia;

(b)

ser efetivada em leilão a ser realizado na B3;

(c)
ser realizada de maneira a assegurar tratamento equitativo aos destinatários,
permitir-lhes a adequada informação quanto à Companhia e ao ofertante, e dotá-los
dos elementos necessários à tomada de uma decisão refletida e independente quanto
à aceitação da oferta pública;
(d)
ser imutável e irrevogável após a publicação no edital de oferta, nos term
~ s da
Instrução CVM nº 361 /02, ressalvado o disposto no§ 5º deste Artigo;
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(e)

ser lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto neste Artigo e paga

à vista, em moeda corrente nacional; e

(f)
ser instruída com laudo de avaliação da Companhia, elaborado mediante a
utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser
definido pela CVM, preparado por instituição de reputação internacional, experiência
comprovada na avaliação econômico-financeira de companhias abertas, e que não
tenha conflito de interesses que lhe diminua a independência necessária ao
desempenho de suas funções.
§ 3°. Os acionistas titulares de, no mm1mo, 10% das ações da Companhia,
excetuadas neste cômputo as ações de titularidade do Acionista Comprador, poderão
requerer aos administradores da Companhia que convoquem Assembleia especial dos
acionistas titulares das ações para deliberar sobre a realização de nova avaliação da
Companhia para fins de revisão do Preço da Oferta, cujo laudo deverá ser preparado
nos mesmos moldes do laudo de avaliação referido na alínea (f) do § 2° deste Artigo, de
acordo com os procedimentos previstos no artigo 4º-A da Lei nº 6.404 /76 e com
observância ao disposto na regulamentação aplicável da CVM, nos regulamentos da
B3 e nos termos deste Capítulo.

Na Assembleia especial referida no § 3º acima somente poderão votar todos os
titulares de ações da Companhia, com exceção do Acionista Comprador.

§ 4°.

Caso a Assembleia especial referida no § 3º acima delibere pela realização de
nova avaliação e o laudo de avaliação venha a apurar valor superior ao valor inicial da
OPA de Proteção, poderá o Acionista Comprador dela desistir, obrigando-se neste caso,
a observar, no que couber, o procedimento previsto nos Arts. 24 e 28 da Instrução CVM
nº 361/02, e a alienar o excesso de participação no prazo de três meses contados da
data da mesma Assembleia especial.
§ 5°.

A exigência de OPA de Proteção prevista no caput deste Artigo não excluirá a
possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, de a própria
Companhia, formular outra oferta pública concorrente ou isolada, nos termos da
regulamentação aplicável.
§ 6°.

As obrigações constantes do Art. 254-A da Lei nº 6.404/76, e nos Artigos 36 e
37 deste Estatuto não excluem o cumprimento pelo Acionista Comprador das
obrigações constantes deste Artigo.
§ 7°.

§ 8°. O disposto neste Artigo não se aplica na hipótese de uma pessoa se tornar titular
de ações de emissão da Companhia em quantidade superior a 25% do total das ações
de sua emissão, em decorrência:

(a)
da incorporação de uma outra sociedade pela Companhia ou da Companhia por
uma outra sociedade;
(b)
da incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia ou da
incorporação de ações da Companhia por uma outra sociedade;
(c)
da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma umca emissão
primária, que tenha sido aprovada em Assembleia Geral, convocada pelo Conselho de
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Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha determinado a fixação do
preço de emissão das ações com base em Valor Econômico obtido a partir de um laudo
de avaliação da Companhia realizada por instituição especializada que atenda aos
requisitos deste estatuto; ou
(d)

de OPA de Proteção que atenda ao disposto neste Artigo.

§ 9°. O disposto neste Artigo não se aplica, ainda, aos acionistas da Companhia que
forem titulares de 25% ou mais do total de ações de emissão da Companhia na data
do seu registro como companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários e
respectivos sucessores, inclusive e em especial os acionistas controladores da
Companhia, bem como aos sócios/acionistas dos referidos acionistas controladores
que vierem a sucedê-los na participação direta na Companhia por força de
reorganizações societárias, aplicando-se,
portanto, exclusivamente àqueles
investidores que adquirirem ações e se tornarem acionistas da Companhia após a
obtenção do seu registro de companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários
e o início da negociação das ações de emissão da Companhia na B3.

§ 10°. Publicado qualquer edital de OPA de Proteção, formulado nos termos deste
Artigo, incluindo a determinação do Preço da Oferta, ou formulado nos termos da
regulamentação vigente, o Conselho de Administração deverá reunir-se, no prazo de
10 dias, a fim de apreciar os termos e condições da OPA de Proteção, obedecendo aos
seguintes princípios:

(a)
o Conselho de Administração poderá contratar assessoria externa especializada,
que atenda ao disposto na alínea (e) do § 2º supra, com o objetivo de analisar a
conveniência e oportunidade da oferta, no interesse geral dos acionistas e do segmento
econômico em que atuam as controladas da Companhia; e
(b)
caberá ao Conselho de Administração divulgar, justificadamente, aos acionistas
o seu entendimento acerca da conveniência e oportunidade da OPA de Proteção.
§ 11 º. Para fins do cálculo do percentual de 25% do total de ações de emissão da

Companhia descrito no caput deste Artigo, não serão computados os acrêscimos
involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações em
tesouraria, resgate de ações ou de redução do capital social da Companhia com o
cancelamento de ações.
§ 12°. As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo dos direitos dos destinatários das
ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.
§ 13°. Na hipótese de o Acionista Comprador não cumprir as obrigações impostas por
este Artigo, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos (i) para a realização
ou solicitação do registro da OPA de Proteção; ou (ii) para atendimento das eventuais
solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da Companhia
convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Acionista Comprador não
poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do Acionista
Comprador, conforme disposto no Art. 120 da Lei n.º 6.404/76.
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Artigo 39. Para fins deste Estatuto Social, os seguintes termos com iniciais maiúsculas
terão os seguintes significados:
(a)
"Acionista
Com rador"
significa
qualquer
pessoa
(incluindo,
exemplificativamente, qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento,
condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, ou outra forma de
organização, residente, com domicilio ou com sede no Brasil ou no exterior), ou grupo
de pessoas vinculadas por acordo de voto com o Acionista Comprador e/ou que atue
representando o mesmo interesse do Acionista Comprador, que venha a subscrever
e/ou adquirir ações da Companhia. Incluem-se, dentre os exemplos de uma pessoa
que atue representando o mesmo interesse do Acionista Comprador, qualquer pessoa
(i) que seja, direta ou indiretamente, controlada ou administrada por tal Acionista
Comprador; (ii) que controle ou administre, sob qualquer forma, o Acionista
Comprador; (iii) que seja, direta ou indiretamente, controlada ou administrada por
qualquer pessoa que controle ou administre, direta ou indiretamente, tal Acionista
Comprador; (iv) na qual o controlador de tal Acionista Comprador tenha, direta ou
indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 30% do capital social;
(~ na qual tal Acionista Comprador tenha, direta ou indiretamente, uma participação
societária igual ou superior a 30% do capital social; ou (vt") que tenha, direta ou
indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 30% do capital social
do Acionista Comprador.
(b)
"Acionista Controlador" significa o acionista ou o Grupo de Acionistas que exerça
o Poder de Controle da Companhia.
(c)
"Poder de Controle" ou "Controle" significa o poder efetivamente utilizado para
dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de
forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação
acionária detida. Há presunção relativa de titularidade do Controle em relação à pessoa
ou ao Grupo de Acionistas que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a
maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas Assembleias
Gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a
maioria absoluta do capital votante.
(d)
"Grupo de Acionistas" o grupo de duas ou mais pessoas (i) vinculadas por
contratos ou acordos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou
escritos, seja diretamente ou por meio de sociedades Controladas, Controladoras ou
sob Controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de Controle, seja direta ou
indiretamente; ou (iii) sob Controle Comum; ou (iv) que atuem representando um
interesse comum. Incluem-se dentre os exemplos de pessoas representando um
interesse comum (a) uma pessoa titular, direta ou indiretamente, de participação
societária igual ou superior a 15% do capital social da outra pessoa; e (b) duas pessoas
que tenham um terceiro investidor em comum que seja titular, direta ou indiretamente,
de participação societária igual ou superior a 15% do capital de cada uma das duas
pessoas. Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes de investimento, fundações,
associações, trusts, condomínios, cooperativas, carteiras de títulos, universalidades de
direitos, ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento, constituídos
no Brasil ou no exterior, serão considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas,
sempre que duas ou mais entre tais entidades forem (x) administradas ou geridas pela
mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma mesma pessoa jurídica; ou
(y) tenham em comum a maioria de seus administradores.
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CAPÍTULO X
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

Artigo 40. Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base
acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo
Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a
referida reorganização.
Parágrafo Único. Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não
pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das Ações em
Circulação da Companhia presentes na Assembleia Geral que deliberará sobre a
referida reorganização deverão dar anuência a essa estrutura.
CAPÍTULO XI
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Artigo 41. A Companhia será dissolvida, liquidada ou extinta nos casos previstos em
lei , sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar o modo de
liquidação e indicar o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período
de liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações,
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.
CAPÍTULO XII
RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Artigo 42. A Companhia, seus acionistas, Administradores e os 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 n° 6.385/76 , na Lei nº 6.404 , no estatuto
social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo
Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, 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 XIII
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 43. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral, com base na
legislação aplicável à espécie, respeitado o Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 44. As disposições contidas no§§ 1 º e 2 º do Artigo 1º, itens (i) e ül e §2' do Ar7tigo
10, Artigo 12, §3 º do Artigo 15, Artigo 36, Artigo 37, Artigo 40 e Artigo 42 deste Estatuto
Social somente terão eficácia com a entrada em vigor do Contrato de Participação no
Novo Mercado, a ser assinado entre a Companhia e a B3.
** ** **
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AMMO VAREJO S.A.
CNPJ/ME nº 03.494.776/0001-01
NIRE 3521812635-1
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [20] DE SETEMBRO DE 2021
1.
Data, Hora e Local: No dia [20] de setembro de 2021, às [=]h, na sede da AMMO Varejo
S.A. (“Companhia”), na Avenida Paulista, n° 1.754, 2ª sobreloja, Ala B, Cerqueira César, CEP
01310-920, na Cidade e Estado do São Paulo.
2.
Convocação e Presença: [Dispensadas as formalidades de convocação, considerando a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.]
3.

Mesa: Presidente: [=]; Secretário: [=].

4.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) fixação e a 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, a ser realizada no Brasil,
em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação de Ações no exterior
(“Oferta”); (ii) aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu
capital autorizado, mediante a emissão de novas 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 (“Lei
das S.A.”) e no artigo [=]º, §[=]º do Estatuto Social da Companhia; (iii) aprovação da
homologação do aumento de capital social da Companhia; (iv) aprovação, ad referendum da
próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do [caput] do artigo [=]º do Estatuto Social
da Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia; (v) aprovação do prospecto
definitivo e do final offering memorandum a serem utilizados na Oferta; e (vi) autorização para a
Diretoria da Companhia tomar as providências, celebrar todos os documentos e praticar todos os
atos necessários para a implementação das deliberações aqui consubstanciadas, bem como a
ratificação de atos já praticados para a realização da Oferta.
5.
Deliberações: Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e
discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração
presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue:
5.1.
Aprovar a fixação do preço de emissão de R$ [=] ([=] reais) por Ação objeto da Oferta
(“Preço por Ação”). O Preço por Ação foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de
intenções de investimento conduzido pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder” ou “XP”), pelo [=] (“Agente Estabilizador” ou
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“[=]”) e pelo [=] (“[=]” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o [=], “Coordenadores da
Oferta”) junto a investidores institucionais, em conformidade com o disposto no artigo 44 da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“CVM” e
“Instrução CVM 400”, respectivamente), nos termos do “[Contrato de Coordenação, Colocação
e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da AMMO Varejo S.A.]”
(“Contrato de Colocação”) e, no exterior, pela XP Investments US, LLC, pelo [=] e pelo [=] (em
conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), nos termos do “Placement Facilitation
Agreement” (“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”), tendo
o critério de determinação do Preço por Ação sido definido de acordo com o artigo 170, parágrafo
1º, inciso III, da Lei das S.A., sendo certo que o valor de mercado das Ações a serem subscritas
e/ou adquiridas foi aferido diretamente através do resultado do Procedimento de Bookbuilding, o
qual reflete o valor pelo qual investidores institucionais apresentaram suas intenções de
investimento nas Ações no contexto da Oferta, de modo que, inclusive, tal preço não promoverá
diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia;
5.2.
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$ [=] ([=] reais),
o qual passará de R$ [=] ([=]) para R$ [=] ([=]), mediante a emissão de [=] ([=]) novas ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, que serão objeto da Oferta,
passando o capital social da Companhia de [=] ([=]) 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 S.A., e nos termos
do artigo [=]º, §[=]º do Estatuto Social da Companhia. Aprovar, ainda, que as novas ações
ordinárias emitidas, nos termos da deliberação tomada neste item, terão os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos às demais ações ordinárias 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 publicação do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias da AMMO Varejo S.A.”;
5.3.
Em face da verificação da subscrição da totalidade das Ações objeto da Oferta, homologar
o aumento do capital da Companhia no montante de R$ [=] ([=] reais), mediante a emissão de [=]
([=]) de novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal;
5.4.
Face à homologação do aumento de capital objeto da deliberação dos itens 5.2 e 5.3
acima, aprovar, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do [caput]
do artigo [=]º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social da
Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação:
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“Artigo [=]º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$ [=] ([=] reais), dividido em [=] ([=]) ações, todas ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.”;
5.5.
Aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados na
Oferta; e
5.6.
Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências, celebrar todos os
documentos relacionados à Oferta, incluindo, mas não se limitando ao: (a) Contrato de Colocação;
(b) Contrato de Colocação Internacional; (c) [“Instrumento Particular de Contrato de Prestação
de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da AMMO Varejo S.A.”];
(d) [“Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias da AMMO Varejo S.A.”]; e (e) [“Contrato de
Prestação de Serviços da B3 – Oferta Pública de Ações – ICVM 400 (Primária e Secundária)”];
que serão devidamente arquivados na sede social da Companhia, bem como a assumir todas as
obrigações estabelecidas nos referidos documentos e praticar todos os atos necessários para a
implementação das deliberações aqui consubstanciadas, bem como a ratificar todos os atos já
praticados para realização da Oferta.
6.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da
qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada
conforme, foi assinada por todos os por todos os membros do Conselho de Administração
7.

Assinaturas: Mesa: [=] (presidente); [=] (secretário). Conselheiros presentes: [=].
Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, [20] de setembro de 2021.
Mesa:

_________________________________
[=]
Secretário

_________________________________
[=]
Presidente da Mesa
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03

AMMO Varejo S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Paulista, nº 1.754, 2ª sobreloja , Ala B, Cerqueira César, CEP 01.310-920, inscrita no
CNPJ/ME sob o n° 03.494.776/0001-01 (“Companhia”), no âmbito da oferta pública de distribuição
primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres
e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de sua emissão (“Ações”), nos termos do
“Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias
de Emissão da AMMO Varejo S.A.” (“Prospecto Preliminar”), compreendendo a distribuição
(i) primária de ações ordinárias de emissão da Companhia; e (ii) secundária de ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade COTEMINAS S.A., sociedade por ações, com sede na
cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na Avenida Lincoln Alves dos Santos, nº 955,
parte, CEP 39.404-005, inscrita no CNPJ/ME nº 07.663.140/0001-99, neste ato representada nos
termos de seu estatuto social (“Acionista Vendedora”), a ser realizada no Brasil, em mercado de
balcão não-organizado, e em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) no 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com
esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”), coordenada pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“XP” ou “Coordenador Líder”), pelo Banco ABC Brasil S.A. (“Banco ABC”)
e pela UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS” e, em
conjunto com o Banco ABC e o Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta”), autorizadas
a operar no mercado de capitais brasileiro e credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de
colocação das Ações no exterior (“Oferta”), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400,
expor e declarar o quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(A) a Companhia, a Acionista Vendedora e os Coordenadores da Oferta constituíram seus
respectivos consultores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(B) para tanto, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em julho de 2021 e que
prosseguirá até a data de divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da AMMO Varejo S.A. (“Prospecto
Definitivo”);
(C) foram disponibilizados pela Companhia e pela Acionista Vendedora os documentos que estes
consideraram materialmente relevantes para a Oferta, inclusive para preparação do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo;
(D) além dos documentos acima mencionados, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
à Companhia e à Acionista Vendedora documentos e informações adicionais relativos à Companhia
e à Acionista Vendedora, os quais a Companhia e a Acionista Vendedora confirmam ter
disponibilizado;
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(E)
foram disponibilizados pela Companhia e pela Acionista Vendedora todos os documentos, bem
como foram prestadas todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da
Companhia, para permitir aos investidores a tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(F)
a Companhia e a Acionista Vendedora, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto
Definitivo, diretamente ou por meio de seus respectivos consultores legais.
A Companhia DECLARA, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 e em atendimento ao item
2.4 do anexo III da Instrução CVM 400, que:
(i)
é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta;
(ii)
as informações prestadas pela Companhia e pela Acionista Vendedora por ocasião do
registro da Oferta, no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas
respectivas divulgações, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período
da Oferta, são e serão verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)
o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo
com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400; e
(iv)
o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas divulgações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação
econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações
relevantes.

São Paulo, [●] de [●] de 2021.

AMMO VAREJO S.A.

Nome: Antony José Souza Martins

Nome: Josué Christiano Gomes da Silva

Cargo: Diretor Presidente e de Relações

Cargo: Diretor

com Investidores
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
COTEMINAS S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Montes Claros, Estado de Minas
Gerais, na Avenida Lincoln Alves dos Santos, nº 955, Distrito Industrial, CEP 39.404-005, inscrita no
CNPJ/ME nº 07.663.140/0001-99, neste ato representada nos termos de seu estatuto social
(“Acionista Vendedora”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), de emissão da AMMO VAREJO S.A., sociedade por ações,
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.754, 2ª sobreloja,
Ala B, Cerqueira César, CEP 01.310-920, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 03.494.776/0001-01
(“Companhia”), nos termos do “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e

Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da AMMO Varejo S.A.” (“Prospecto Preliminar”),
compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de emissão da Companhia; e (ii)
secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade da Acionista Vendedora,
a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em conformidade com a Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), com esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo
Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), coordenada pela XP Investimentos Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP” ou “Coordenador Líder”), pelo Banco
ABC Brasil S.A. (“Banco ABC”) e pela UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Banco ABC e o Coordenador Líder, os
“Coordenadores da Oferta”), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”),
vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, a Acionista Vendedora e os Coordenadores da Oferta constituíram seus

respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(B)

para tanto, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em em julho de 2021 e que

prosseguirá até a data de divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição

Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da AMMO Varejo S.A.” (“Prospecto
Definitivo”);
(C)
foram disponibilizados pela Companhia e pela Acionista Vendedora os documentos que estas
consideraram materialmente relevantes para a Oferta, inclusive para preparação do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo;
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(D)
além dos documentos acima mencionados, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
à Companhia e à Acionista Vendedora documentos e informações adicionais relativos à Companhia e
à Acionistas Vendedores, os quais a Companhia e à Acionista Vendedora confirmam ter
disponibilizado;
(E)
foram disponibilizados pela Companhia e pela Acionista Vendedora todos os documentos,
bem como foram prestadas todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da
Companhia, para permitir aos investidores a tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(F)
a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, e com a Acionista Vendedora,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto
Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos consultores legais.
A Acionista Vendedora DECLARA, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, que:
(i)

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo

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

as informações prestadas e a serem prestadas pela Acionista Vendedora, inclusive no

Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos e/ou que
integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, por
ocasião do registro da Oferta, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o
período da Oferta, são e serão verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e
(iii)

o Prospecto Preliminar contém, e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas

respectivas divulgações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos
investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação
econômico-financeira, dos riscos inerentes às suas atividades e quaisquer outras informações
relevantes;
(iv)

é, nesta data e na data de liquidação da Oferta, responsável pela veracidade,

consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por ele por ocasião do
registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta e declara que todas informações prestadas
por si ou em seu nome para fins da Oferta são verdadeiras, consistentes, corretas, completas
e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta e não os induzindo a erro; e
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(v)

não há quaisquer outros fatos ou informações relevantes sobre sua situação

financeira, reputação, resultados operacionais e/ou sobre suas atividades que não tenham
sido informados aos Coordenadores da Oferta e que tornem quaisquer das declarações e/ou
informações prestadas aos Coordenadores da Oferta, no âmbito da Oferta, falsas, incorretas,
inconsistentes ou insuficientes.

São Paulo, [●] de [●] de 2021.

COTEMINAS S.A.

Nome: Josué Christiano Gomes da Silva

Nome: Pedro Garcia Bastos Neto

Cargo: Diretor Presidente

Cargo: Diretor
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 400/03

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
instituição financeira com escritório comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909,
Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-010, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 neste ato representada nos termos de seu estatuto social
(“XP” ou Coordenador Líder”), vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor
nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão de emissão
da AMMO VAREJO S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.754, sobreloja 2, ALA B, CEP 01.310-920, inscrita no CNPJ/ME sob
o n° 03.494.776/0001-01 (“Ações” e “Companhia”, respectivamente), nos termos do “Prospecto

Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão
da AMMO Varejo S.A.” (“Prospecto Preliminar”), compreendendo a distribuição (i) primária de
ações ordinárias de emissão da Companhia; e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade da COTEMINAS S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de
Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na Avenida Lincoln Alves dos Santos, nº 955, parte, CEP
39.404-005, inscrita no CNPJ/ME nº 07.663.140/0001-99, neste ato representada nos termos de
seu estatuto social (“Acionista Vendedora”), a ser realizada no Brasil, nos termos da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), com esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo
Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sob a coordenação do Coordenador Líder, do
Banco ABC Brasil S.A. (“Banco ABC”) e do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Banco ABC e o Coordenador Líder, os
“Coordenadores da Oferta”), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”),
vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(A) a Companhia, a Acionistas Vendedora e o Coordenador Líder constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(B) para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em julho de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo

da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da AMMO
Varejo S.A.” (“Prospecto Definitivo” e, quando em conjunto com o Prospecto Preliminar,
“Prospectos”);
(C) por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação de procedimentos previamente acordados, em conformidade com a Norma Brasileira
de Contabilidade - CTA 23 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, de modo a verificar
a consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou incorporadas por
referência aos Prospectos, com (i) as demonstrações financeiras auditadas da Companhia,
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referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020; (ii) as
demonstrações financeiras intermediárias auditadas, individuais e consolidadas da Companhia
referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2021; (iii) as demonstrações
financeiras combinadas carve-out auditadas da Companhia referentes ao período de seis meses
findo em 30 de junho de 2021; e (iv) as demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018;
(D) foram disponibilizados pela Companhia e pela Acionista Vendedora os documentos que a
Companhia e a Acionista Vendedora consideraram relevantes para a Oferta;
(E)
além dos documentos referidos no item (d) acima, foram solicitados pelo Coordenador Líder
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e à Acionista Vendedora, os quais a
Companhia e a Acionista Vendedora confirmam ter disponibilizado;
(F)
a Companhia e a Acionista Vendedora confirmam ter disponibilizado para análise do
Coordenador Líder e de seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e
suficiência, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre os
negócios da Companhia para análise do Coordenador Líder e de seus assessores legais, como o fim
de permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(G) a Companhia e a Acionista Vendedora, em conjunto com o Coordenador Líder, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.
O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:
(i)
tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela
falta de diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações prestadas pela
Companhia e pelos Acionistas Vendedores no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo,
nas datas de suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e
suficiente, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes do registro da Companhia e/ou que integram o
Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas
respectivas divulgações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;
(ii)
o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, ao Ofício-Circular
01/2021/CVM/SRE, de 1º de março de 2021, ao “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 em vigor, bem
como às demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos
no Regulamento do Novo Mercado da B3; e
(iii)
o Prospecto Preliminar contém na presente data, e o Prospecto Definitivo conterá, na
data de sua divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação
econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações
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relevantes permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta.

São Paulo, [•] de [•] de 2021.

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

_____________________________
Nome:
Cargo:

_____________________________
Nome:
Cargo:
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS AUDITADAS, INDIVIDUAIS E
CONSOLIDADAS, DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM
30 DE JUNHO DE 2021
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AMMOVAREJOS.A.
(AnteriormentedenominadaAMMOVAREJOLTDA.)

CNPJ/MEnº03.494.776/0001Ͳ01
NIRE3521812635Ͳ1
SenhoresAcionistas,
A Administração da AMMO Varejo S.A. submete à apreciação de Vossas
Senhorias seu Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis
Intermediáriasreferentesaosemestrefindoem30dejunhode2021.Tais
demonstrações, elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de
RelatóriosFinanceiros(IFRS),bemcomocomaspráticascontábeisadotadas
noBrasileasnormasexpedidaspelaCVM,vêmacompanhadasporparecer
dosAuditoresIndependentes.
SobreaCompanhia
AAMMOVarejoS.A.éumaempresadevarejoespecializadodosegmento
Lar&Decoração,líderemprodutosdecama,mesaebanho(CAMEBA),além
dereferênciaemhomeͲwellness,queenglobaconforto,bemͲestaresaúde,
noBrasil.
Ofertamos,emmaisde233lojasfísicas(própriasefranquias)eeͲcommerce,
uma grande variedade de produtos nas categorias de CAMEBA, lar e
decoração e homeͲwellness com nossas marcas próprias e licenciadas,
Santista, Artex,MMartan,CasaMoysésͲ marcas tradicionaise líderes em
seussegmentosdeatuaçãonomercado,estrategicamenteposicionadasde
forma a atender eficientemente a clientes de diferentes perfis sócio
econômicos.
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Desempenhofinanceiro1
A AMMO Varejo apresentou, nos primeiros seis meses de 2021 (1S21),
receitalíquidadeR$134,5milhões,20,7%superioraosprimeirosseismeses
de2020(1S20),commargembrutade52,0%.
O prejuízo totalizou R$ 32,8 milhões e a geração de caixa, medida pelo
EBITDA,alcançouvalornegativodeR$14,1milhões,commargemEBITDA
de10,5%.

Receita e Margem bruta
em R$ milhões e %
60%

53,4%

52,0%

200

50%
134,5
40%

111,4

30%

100

20%
10%
0%

0
1S20

1S21






1

AsinformaçõesfinanceiraseoperacionaiscontidasnesteRelatóriodeAdministração,excetoquandode
outraformaindicado,estãoemReaiseconsolidadasdeacordocomaspolíticascontábeisadotadasno
Brasil,queestãoemconformidadecomasnormasinternacionaisdecontabilidade(InternationalFinancial
ReportingStandardsͲIFRS).
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EBITDA e Margem EBITDA
em R$ milhões e %
15,0%

0,0
1S20
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10,0%
Ͳ5,0
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0,0%

Ͳ10,0
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Ͳ5,0%
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Ͳ14,1
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ReconciliaçãoEBITDAeMargemEBITDA
Em R$ milhões

1S21

Lucro (Prejuízo) líquido
(+) Imposto de renda e
contribuição social
(+) Resultado financeiro
(+) Depreciação e amortização
EBITDA

1S20

(32,8)

(30,2)

0,1

-

7,1

9,2

11,5

10,5

(14,1)
(10,5)
Ͳ Ͳ

/ (dividido por)
Receita líquida

134,5
-10,5%

Margem EBITDA (%)

111,4
-9,4%


Agradecimentos
CumpreͲnos apresentar agradecimentos aos clientes, aos colaboradores,
aos fornecedores, aos acionistas, às entidades financeiras, às
excelentíssimas autoridades, às entidades de classe, e a todos os que
contribuíram, direta ou indiretamente, para a consecução dos nossos
objetivosestratégicosesociais.
AAdministração.
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AMMO VAREJO S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas
Em 30 de junho de 2021

Conteúdo

Relatório do auditor independente sobre
intermediárias individuais e consolidadas

as

demonstrações

contábeis

Balanços patrimoniais individuais e consolidados
Demonstrações do resultado individual e consolidado
Demonstrações do resultado abrangente individual e consolidado
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido individual e consolidado
Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidados
Demonstrações do valor adicionado individual e consolidado
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas
2
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Tel.: + 55 11 3848 5880
Fax: + 55 11 3045 7363
www.bdo.com.br

Rua Major Quedinho 90
Consolação – São Paulo, SP
Brasil 01050-030

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores
AMMO Varejo S.A.
São Paulo - SP
Opinião sobre as demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da AMMO Varejo
S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial individual e consolidado em 30 de junho de 2021 e a respectivas
demonstrações individuais e consolidadas, do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira individual e consolidada da AMMO Varejo S.A. em 30 de junho de 2021, o desempenho
individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o
período de seis meses findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB).
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas
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 contábeis intermediárias
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (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.
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 contábeis intermediárias individuais e consolidadas
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

3
BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da Companhia simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma Companhia limitada por garantia do
Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.
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Arrendamentos e ativo de direito de uso

Resposta da auditoria ao assunto.

A
Companhia
mantém
compromissos
relevantes decorrentes de contratos de
arrendamentos, principalmente de imóveis
onde operam suas lojas. Conforme descrito nas
Notas Explicativas nºs 8 e 14, a Companhia
possui registrados ativos de direito de uso e
passivos de arrendamento para os contratos
abrangidos pelo CPC 06 (R3) (IFRS 16). Em 30
de junho de 2021, a Companhia possuía saldo
de ativo de direito de uso de R$ 64.641 mil,
além de passivo de arrendamento de R$ 68.760
mil.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram
principalmente:

Esse assunto foi considerado significativo para
a nossa auditoria devido à relevância dos
montantes envolvidos, tanto em relação aos
saldos patrimoniais quanto sobre o resultado
do exercício, bem como às incertezas
inerentes a esse tipo de cálculo e o grau de
julgamento necessário que deve ser exercido
pela administração na determinação das
premissas relevantes, as quais incluem, entre
outras, a taxa de desconto utilizada.









Avaliação sobre as principais premissas
utilizadas referentes a prazo
de
arrendamento, taxa de desconto e valores
das
contraprestações,
além
da
metodologia de cálculo utilizada pela
Companhia para mensuração dos impactos
contábeis;
Análise do inventário de contratos de
arrendamento da Companhia, além da
verificação da aderência destes contratos
ao escopo da norma.
Testamos também a razoabilidade dos
critérios adotados pela Companhia para
uma amostra de contratos selecionados de
forma
aleatória,
considerando
as
informações dos contratos e de seus
aditivos, além de recalcular os montantes
mensurados pela Companhia para estas
transações;
Examinamos a adequação das divulgações
efetuadas pela Companhia sobre o assunto
nas notas explicativas, incluindo os
requerimentos do NBC TG 06 (R3) (IFRS 16)
e as orientações da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).

Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos acima descritos, consideramos
aceitável a mensuração do ativo de direito de
uso e do passivo de arrendamento, bem como
as divulgações efetuadas, no contexto das
demonstrações contábeis intermediárias,
individuais e consolidadas, tomadas em
conjunto, referentes ao período findo em 30 de
junho de 2021.

.
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Saldos e transações com partes relacionadas
As demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas são preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e as IFRS emitidas pelo IASB e apresentam
saldos com partes relacionadas.
Entendemos que no processo de exame das
demonstrações
contábeis
intermediárias
individuais e consolidadas este PAA é relevante
em face de:
 Os valores das transações durante o período
são significativos;
 São
transações
envolvendo
partes
relacionadas;
 Os saldos nas demonstrações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas são
significativos;
 O volume das operações durante o período é
expressivo;
 A divulgação na Nota Explicativa nº 13 às
demonstrações
contábeis intermediárias
individuais e consolidadas é uma informação
relevante.

Resposta da auditoria sobre o assunto
Nossos procedimentos de auditoria para
confirmar o adequado registro e controle dessas
transações incluíram, principalmente:
(i)

Avaliação da política de transações com
partes relacionadas da Companhia e sua
aplicação
nas
principais
transações
incorridas com partes relacionadas durante
o período findo em 30 de junho de 2021;
(ii) Realização de exame da documentação
suporte para as transações com partes
relacionadas mais relevantes, incluindo a
inspeção de contratos, revisão dos controles
e cálculos preparados pela Administração.
Adicionalmente avaliamos a adequação das
divulgações sobre este assunto incluídas na nota
explicativa nº 13.
Nossos exames não identificaram exceções
relevantes na contabilização das transações e
saldos com Partes Relacionadas efetuados pela
Administração da Companhia, de forma que os
valores
e
informações
divulgados
nas
demonstrações
contábeis
intermediárias
individuais e consolidadas estão adequados.

Outros assuntos
Valores correspondentes
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de
seis meses findo em 30 de junho de 2020, apresentadas para fins comparativos.
Demonstrações do Valor Adicionado (DVA)
As Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), referentes ao período de seis meses findo em 30 de
junho de 2021, 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 contábeis intermediárias individuais e
consolidadas da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações
individuais e consolidadas estão conciliadas com as demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e 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 contábeis intermediárias individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
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Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis intermediárias 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 contábeis intermediárias 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 contábeis intermediárias individuais e consolidadas
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que
há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a esse respeito.
Responsabilidades da Administração e da
intermediárias individuais e consolidadas

governança

pelas

demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas a Administração
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, a não ser que
a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.
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Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza significativa em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis intermediárias 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 a não mais se manterem em continuidade operacional; e
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada;
 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis intermediárias consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
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.

7

177

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas 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, 23 de julho de 2021.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1
Henrique Herbel de Melo Campos
Contador CRC 1 SP 181015/O-3
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AMMO VAREJO S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de Reais)
ATIVOS
Nota

CIRCULANTE:
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber

30.06.2021

31.12.2020

30.06.2021

31.12.2020

3
4
5
18.c
6

257
36.495
43.785
10.253
16.093
3.261
821
-------------110.965
--------------

1.428
43.408
27.976
4.575
16.417
4.308
902
---------99.014
--------------

341
37.075
43.785
10.254
16.093
3.261
821
-------------111.630
--------------

1.428
43.408
27.976
4.575
16.417
4.308
902
-------------99.014
--------------

18.c

3.216

9.278

18.b
14
17
6

254
916
1.332
2.001
-------------7.719

420
13.925
998
2.274
2.001
-------------28.896

254
6.032
916
1.332
2.001
-------------13.751

420
13.925
998
2.274
2.001
-------------28.896

7
8
9
10

23.086
14.098
64.641
26.834
-------------136.378
-------------247.343
========

12.994
63.606
26.834
-------------132.330
-------------231.344
========

14.098
64.641
43.298
-------------135.788
-------------247.418
========

12.994
63.606
26.834
-------------132.330
-------------231.344
========

Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE:
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber

Investimento em controladas
Imobilizado
Direito de uso
Intangível

Consolidado

Controladora

explicativa

Total do ativo não circulante
Total dos ativos

3.216

9.278

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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AMMO VAREJO S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de Reais)
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota
explicativa
PASSIVOS
CIRCULANTE:
Adiantamentos de recebíveis – cartões
Fornecedores
Impostos e taxas
Obrigações sociais e trabalhistas
Arrendamentos a pagar
Impostos parcelados
Outras contas a pagar

11
12

15
16

Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE:
Arrendamentos a pagar
Partes relacionadas
Impostos parcelados
Provisões diversas
Outras obrigações

15
14
16
17

Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital social realizado
Prejuízos acumulados

Controladora

Consolidado

30.06.2021

31.12.2020

30.06.2021

31.12.2020

14.820
19.554
4.121
11.902
23.168
6.376
1.836
-------------81.777
--------------

19.162
10.662
11.489
22.538
1.418
875
-------------66.144
--------------

14.820
19.554
4.134
11.902
23.168
6.376
1.898
-------------81.852
--------------

19.162
10.662
11.489
22.538
1.418
875
-------------66.144
--------------

45.592
27.266
11.349
1.772
315

46.496
3.975
2.260
397

46.496
3.975
2.260
397

-------------86.294
--------------

-------------53.128
--------------

45.592
27.266
11.349
1.772
315
-------------86.294
--------------

-------------53.128
--------------

176.457
(97.185)
-------------79.272
--------------

176.457
(64.385)
-------------112.072
--------------

176.457
(97.185)
-------------79.272
--------------

176.457
(64.385)
-------------112.072
--------------

247.343
========

231.344
========

247.418
========

231.344
========

13

Total do patrimônio líquido
Total dos passivos e do
patrimônio líquido

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

Nota
explicativa

Controladora
30.06.2021

30.06.2020

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

21

134.258

111.396

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

22

(64.587)
------------69.671

(51.909)
------------59.487

22
22
22
7

(83.623)
(11.455)
(264)
(302)
229
------------(25.744)

(70.572)
(11.516)
(221)
1.874
------------(20.948)

(3.788)
(2.525)
(3.186)
2.511
(68)
------------(32.800)

(3.198)
(3.436)
(3.446)
779
67
------------(30.182)

18.a

-----------(32.800)
=======

-----------(30.182)
=======

23

(76,21)
=======

(84,08)
=======

LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:
De vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Equivalência patrimonial – controlada
Outras, líquidas
RESULTADO OPERACIONAL
Despesas financeiras – juros e encargos
Despesas financeiras – juros sobre arrendamentos
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros
Receitas financeiras
Variações cambiais

15

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Impostos de renda e contribuição social
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO
PREJUÍZO LÍQUIDO BÁSICO E DILUÍDO
POR LOTE DE MIL AÇÕES – R$
Ações ordinárias

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

181

AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

Nota
explicativa

Consolidado
30.06.2021

30.06.2020

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

21

134.453

111.396

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

22

(64.587)
------------69.866

(51.909)
------------59.487

22
22
22

(84.035)
(11.455)
(264)
228
------------(25.660)

(70.572)
(11.516)
(221)
1.874
------------(20.948)

(3.788)
(2.525)
(3.211)
2.511
(67)
------------(32.740)

(3.198)
(3.436)
(3.446)
779
67
------------(30.182)

(60)
-----------(32.800)
=======

-----------(30.182)
=======

LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:
De vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Outras, líquidas
RESULTADO OPERACIONAL
Despesas financeiras – juros e encargos
Despesas financeiras – juros sobre arrendamentos
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros
Receitas financeiras
Variações cambiais

15

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Impostos de renda e contribuição social

18.a

PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

Controladora e consolidado
30.06.2021

30.06.2020

PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO

(32.800)

(30.182)

OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES

---------(32.800)
======

------------(30.182)
======

RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

Capital
realizado
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Prejuízo líquido do período
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Prejuízo líquido do período
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021

Prejuízos
acumulados

Total

147.180

(17.636)

129.544

----------147.180
======

(30.182)
----------(47.818)
=======

(30.182)
----------99.362
======

Capital
realizado

Prejuízos
acumulados

Total

176.457

(64.385)

112.072

----------176.457
======

(32.800)
----------(97.185)
=======

(32.800)
----------79.272
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)
Controladora
30.06.2021
30.06.2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do período
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido do período ao
caixa aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Equivalência patrimonial
Imposto de renda e contribuição social
Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangível
Juros e encargos
Juros sobre arrendamentos
Variações cambiais
Renegociações de arrendamentos

Variações nas contas de ativos e passivos
Duplicatas a receber
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Fornecedores
Impostos e taxas
Obrigações sociais e trabalhistas
Outros
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado
Aquisição de ativos intangíveis
Recebimento pela venda de ativo imobilizado
Empréstimos entre partes relacionadas
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento

Consolidado
30.06.2021
30.06.2020

(32.800)

(30.182)

(32.800)

(30.182)

11.134
302
17
4.463
2.525
68
(1.980)
---------(16.271)
----------

10.495
(245)
5.866
3.436
(67)
(4.158)
---------(14.855)
----------

11.545
60
17
4.606
2.525
67
(1.980)
---------(15.960)
----------

10.495
(245)
5.866
3.436
(67)
(4.158)
---------(14.855)
----------

2.946
(15.810)
(5.746)
6.386
497
(5.809)
(319)
13.616
---------(20.510)
----------

(4.565)
11.550
(5.302)
5.896
(5.225)
4.932
3.569
1.237
---------(2.763)
----------

2.901
(15.810)
(5.746)
6.386
497
(5.796)
(319)
13.443
---------(20.404)
----------

(4.565)
11.550
(5.302)
5.896
(5.225)
4.932
3.569
1.237
---------(2.763)
----------

(2.801)
149
19.304
---------16.652
----------

(877)
(2.644)
651
15.156
---------12.286
----------

(2.801)
149
19.218
---------16.566
----------

(877)
(2.644)
651
15.156
---------12.286
----------

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)
Controladora
30.06.2021
30.06.2020
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de novos empréstimos
Liquidação de empréstimos
Liquidação de arrendamentos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
financiamento
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do período
No fim do período
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa

-

Consolidado
30.06.2021
30.06.2020

14.820
(12.133)
----------

(2)
(6.737)
----------

14.820
(12.133)
----------

(2)
(6.737)
----------

2.687
---------(1.171)
======

(6.739)
---------2.784
======

2.687
---------(1.151)
======

(6.739)
---------2.784
======

1.428
257
---------(1.171)
======

1.602
4.386
---------2.784
======

1.492
341
---------(1.151)
======

1.602
4.386
---------2.784
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)
Controladora
30.06.2021
30.06.2020
RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangível

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

VALOR ADICIONADO BRUTO
RETENÇÕES
Depreciação e amortização
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO
PELA COMPANHIA
VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Variação cambial ativa
Royalties

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Remuneração do trabalho
Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capitais de terceiros
Remuneração de capitais próprios
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO

Consolidado
30.06.2021
30.06.2020

163.304
(17)
----------163.287

140.344
245
----------140.589

163.510
(17)
----------163.493

140.344
245
----------140.589

(80.663)
(37.621)
----------(118.284)
----------45.003

(59.774)
(35.833)
----------(95.607)
----------44.982

(80.663)
(37.647)
----------(118.310)
----------45.183

(59.774)
(35.833)
----------(95.607)
----------44.982

(11.134)
-----------

(10.495)
-----------

(11.545)
-----------

(10.495)
-----------

33.869

34.487

33.638

34.487

(302)
2.511
(68)
9.887
----------12.028
----------45.897
======

779
67
6.064
----------6.910
----------41.397
======

2.511
(68)
9.887
----------12.330
----------45.968
======

779
67
6.064
----------6.910
----------41.397
======

29.766
30.164
18.767
(32.800)
----------45.897
======

26.501
30.030
15.048
(30.182)
----------41.397
======

29.766
30.235
18.767
(32.800)
----------45.968
======

26.501
30.030
15.048
(30.182)
----------41.397
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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AMMO VAREJO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS
EM 30 DE JUNHO DE 2021
(Valores expressos em milhares de Reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A AMMO VAREJO S.A. (“Companhia”), anteriormente denominada “AMMO Varejo Ltda.”, sediada na
avenida Paulista, número 1.754, em São Paulo – SP, controlada pela Coteminas S.A., tem por objeto
social a exploração do ramo de indústria e comércio varejista de artigos de cama, mesa, banho, lingerie,
cortinas, tapetes, colchões, móveis, artigos para o lar, produtos aromáticos para o lar, fragrâncias,
saches, franquias, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis,
consultoria em tecnologia da informação, projetos de arquitetura e supervisão da execução de projetos
de arquitetura, cujos produtos são comercializados sob as marcas Artex, MMartan e Casas Moysés.
Em 21 de junho de 2021, a Companhia adquiriu de sua controladora Coteminas S.A., a totalidade do
investimento na C7S Tecnologia Ltda. (“C7S”) por seu valor patrimonial contábil na respectiva data,
passando a operar juntas no varejo multicanal. A C7S possui sede em Blumenau - SC e têm como
objetivo o desenvolvimento de sistemas e de promoção de vendas pela internet diretamente ao
consumidor. A C7S iniciou suas atividades em fevereiro de 2018.
Em 30 de junho de 2021, foi realizada reunião dos sócios cotistas, onde foi aprovada por unanimidade, a
alteração do tipo societário da AMMO Varejo Ltda., passando de sociedade empresária limitada (Ltda.)
para sociedade anônima (S.A.), alterando sua denominação social para AMMO VAREJO S.A.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS
As demonstrações contábeis intermediárias foram aprovadas pela Administração da Companhia em 23
de julho de 2021.
A AMMO VAREJO apresenta suas demonstrações contábeis intermediárias, elaboradas de acordo com
as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo “International Accounting
Standards Board” (“IASB”), e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e
interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pela
Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo IASB e pelo
CPC que estavam em vigor em 30 de junho de 2021. Todas as informações relevantes próprias das
demonstrações contábeis intermediárias estão sendo evidenciadas e correspondem com as utilizadas
pela administração da Companhia em sua gestão.
Diante da perspectiva da Companhia efetuar Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários, a
Companhia apresenta suas demonstrações contábeis intermediárias, elaboradas de acordo com as
normas e práticas contábeis da legislação societária brasileira para companhias abertas.
2.1 – Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações contábeis intermediárias da controlada incluída na consolidação da Companhia são
preparadas usando-se a moeda funcional da entidade. A moeda funcional de uma entidade é a moeda
do ambiente econômico primário em que ela opera. Ao definir a moeda funcional de suas controladas a
Administração considerou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus
produtos e serviços, e a moeda na qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou
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incorrido. As demonstrações contábeis intermediárias consolidadas são apresentadas em Reais (R$),
que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia.
2.2 – Práticas contábeis
Os principais critérios adotados na elaboração das demonstrações contábeis intermediárias são como
segue:
(a) Apuração do resultado--O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência do período. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza
significativa quanto à sua realização. As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo
método da taxa efetiva de juros como receitas e despesas financeiras no resultado. Os ganhos e
perdas extraordinários e as transações e provisões que envolvem ativos permanentes são
registradas no resultado do período como “Outras, líquidas”.
(b) Instrumentos financeiros--A Companhia classifica ativos e passivos financeiros nas seguintes
categorias: ao valor justo por meio do resultado (“FVTPL”), ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes (“FVOCI”) e ao custo amortizado.
i) Ativos e passivos financeiros não derivativos – reconhecimento e desreconhecimento
A Companhia reconhece os ativos e passivos financeiros quando, e somente quando, se tornar
parte das disposições contratuais dos instrumentos. A Companhia desreconhece um ativo
financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a
Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo
financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade
do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela
Companhia em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo
separado. A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é
retirada, cancelada ou expirada.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
ii) Ativos financeiros não derivativos – mensuração
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir:
- o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa
contratuais; e
- os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa
que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes
somente se satisfizer ambas as condições a seguir:
- o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pela coleta
de fluxos de caixa contratuais como pela venda de ativos financeiros; e
- os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa
que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.
Todos os outros ativos financeiros são classificados como mensurados ao valor justo por meio do
resultado.
Além disso, no reconhecimento inicial, a Companhia pode irrevogavelmente designar um ativo ou
passivo financeiro como mensurado ao valor justo por meio do resultado com o objetivo de
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eliminar ou reduzir significativamente um possível descasamento contábil decorrente do resultado
produzido pelo respectivo ativo ou passivo.
iii) Passivos financeiros não derivativos – mensuração
Os instrumentos financeiros classificados no passivo, após seu reconhecimento inicial pelo seu
valor justo, são mensurados com base no custo amortizado com base no método da taxa efetiva
de juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, são reconhecidos no resultado,
como receitas ou despesas financeiras, quando incorridos.
iv) Derivativos mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os instrumentos derivativos, quando contratados, não são designados para a contabilização de
hedge. As variações no valor justo de qualquer um desses instrumentos derivativos são
reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado.
(c) Redução ao valor recuperável de instrumentos financeiros--Ativos financeiros não classificados
como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, são avaliados em cada data de
balanço para determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui:
- inadimplência ou atrasos do devedor;
- reestruturação de um valor devido a Companhia em condições que não seriam aceitas em
condições normais;
- indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial;
- mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;
- o desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento devido a dificuldades financeiras; ou
- dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa
esperados de um grupo de ativos financeiros.
A Companhia considera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado
tanto em nível individual como em nível coletivo. Todos os ativos individualmente significativos são
avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não tenham sofrido
perda de valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de
valor que possa ter ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada, que inclui as perdas de crédito
esperadas. Ativos que não são individualmente significativos são avaliados coletivamente quanto à
perda de valor com base no agrupamento de ativos com características de risco similares.
Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a Companhia utiliza
tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para
refletir o julgamento da Administração sobre se as condições econômicas e de crédito atuais são
tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas
tendências históricas.
Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil e
o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original
do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. Quando
a Companhia considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são
baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda de valor, a redução pela
perda de valor é revertida através do resultado.
Uma perda por redução do valor recuperável referente a uma investida avaliada pelo método de
equivalência patrimonial é mensurada pela comparação do valor recuperável do investimento com
o seu valor contábil. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado e é
revertida se houve uma mudança favorável nas estimativas usadas para determinar o valor
recuperável.
(d) Caixa e equivalentes de caixa--Incluem saldos em caixa, depósitos bancários à vista,
numerários em trânsito e as aplicações financeiras. Possuem vencimentos inferiores a 90 dias (ou
sem prazos fixados para resgate) com liquidez imediata, e estão sujeitos a um risco insignificante

3

190

de mudança de valor. Caixa e equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros não
derivativos mensurados ao custo amortizado e seus rendimentos são registrados no resultado do
período.
(e) Duplicatas a receber de clientes e provisão para perda esperada com créditos de
liquidação duvidosa--As duplicatas a receber de clientes são inicialmente, reconhecidas pelo
valor da transação e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do
método da taxa de juros efetiva menos a perda esperada com créditos de liquidação
duvidosa.
A Companhia adotou a mensuração da perda estimada com créditos de liquidação duvidosa
com base em toda a vida dos instrumentos, utilizando a abordagem simplificada,
considerando o histórico de movimentações e perdas históricas. Como regra geral, os títulos
vencidos há mais de 180 dias representam um relevante indicativo de perda esperada, e
são avaliados individualmente.
(f) Estoques--São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que são inferiores
aos valores de realização líquida e estão demonstrados líquidos da provisão para perdas
com itens descontinuados e ou obsoletos. Os valores de realização líquida são os preços
estimados de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de
conclusão de fabricação e despesas de vendas diretamente relacionadas.
(g) Imobilizado--Registrado pelo custo de aquisição ou construção. As depreciações são
computadas pelo método linear com base nas taxas que levam em consideração a vida útil
estimada dos bens. Os gastos incorridos que aumentam o valor ou estendem a vida útil
estimada dos bens são incorporados ao seu custo; gastos relativos à manutenção e reparos
são lançados para resultado quando incorridos.
A vida útil estimada dos itens do imobilizado é conforme segue:
Vida útil
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis, utensílios e outros

5 anos
10 anos
10 anos
5 e 10 anos

O valor residual e a vida útil dos ativos são avaliados pela Administração da Companhia
pelo menos ao final de cada exercício.
(h) Direito de uso--A mensuração do ativo de direito de uso corresponde ao valor inicial do passivo
de arrendamento mais os custos diretos iniciais incorridos, ajustados a valor presente. A
amortização é calculada pelo método linear de acordo com os prazos remanescentes dos
contratos.
(i) Intangível--Refere-se a pontos comerciais e marcas adquiridas. Os ativos intangíveis com
vida útil definida são amortizados linearmente durante o período de vida útil estimado. Os
ativos intangíveis cuja vida útil não se pode determinar são avaliados pelo seu valor
recuperável anualmente ou na ocorrência de fato que justifique sua avaliação.
(j) Avaliação do valor recuperável dos ativos não financeiros-- Os bens do imobilizado, os
intangíveis, os estoques e outros ativos circulantes e não circulantes são avaliados
anualmente ou sempre que as circunstâncias indicarem que o valor contábil talvez não seja
recuperável. Na ocorrência de uma perda decorrente desta avaliação a mesma será
reconhecida ao resultado do exercício. As perdas com estes ativos reconhecidas em outros
períodos poderão ser revertidas sempre que houver uma avaliação ou evidência confiável de
que o valor do ativo tenha se recuperado. A reversão é reconhecida no resultado do período
e não ultrapassa o valor reconhecido anteriormente como provável perda.
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(k) Imposto de renda e contribuição social--A provisão para imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro é calculada à alíquota de aproximadamente 34% sobre o resultado
tributável e registrada líquida da parcela relativa à redução do imposto de renda. O saldo da
provisão no passivo é demonstrado líquido das antecipações efetuadas no período, se
aplicável.
(l) Imposto de renda e contribuição social diferidos--São registrados imposto de renda e
contribuição social diferidos sobre os saldos do prejuízo fiscal e das diferenças temporárias
decorrentes de provisões registradas contabilmente, que, de acordo com as regras fiscais
existentes, serão dedutíveis ou tributáveis somente quando realizadas. Somente é reconhecido
um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos quando há expectativa de lucro
tributável futuro.
(m) Arrendamentos a pagar--A mensuração do passivo de arrendamento, correspondem ao total
dos pagamentos futuros de aluguéis. Esses fluxos de pagamentos são ajustados a valor presente,
considerando a taxa incremental de empréstimo, e quando aplicável, são ajustados por alterações
e atualizações previstas nos contratos. A contrapartida é contabilizada como direito de uso e
amortizado durante o período do contrato de arrendamento pelo método linear. Os encargos
financeiros são reconhecidos como despesa financeira e apropriados de acordo com o prazo
remanescente dos contratos. A taxa incremental de empréstimo corresponde à taxa de juros que a
Companhia teria que pagar, caso contratasse financiamento para a aquisição de ativos similares
aos direitos de uso, com valor similar e sob as mesmas condições contratuais e econômicas do
arrendamento.
(n) Provisões diversas--São constituídas em montante julgado suficiente pela Administração para
cobrir prováveis perdas. Os depósitos judiciais relativos às provisões estão apresentados no ativo
não circulante.
(o) Atualizações monetárias e cambiais--Os ativos e passivos sujeitos a atualizações monetárias
ou cambiais estão atualizados monetariamente até a data do balanço, de acordo com as taxas
publicadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelos índices contratualmente estipulados.
Os ganhos e as perdas cambiais e as variações monetárias são reconhecidos no resultado do
período.
(p) Reconhecimento de receita--A receita é mensurada pelo valor da contrapartida recebida ou a
receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou
bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares. A receita operacional é
reconhecida quando o controle é transferido, isto é, na ocasião da entrega ao cliente.
(q) Demonstrações do Valor Adicionado (“DVA”)--Essas demonstrações têm por finalidade
evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado período. São
apresentadas pela Companhia, conforme requerido pela legislação societária brasileira, como
parte de suas demonstrações contábeis intermediárias e como informação suplementar, pois não
é uma demonstração prevista e nem obrigatória conforme as normas das IFRS. As DVAs foram
preparadas com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de
preparação das demonstrações contábeis intermediárias.
2.3 – Uso de estimativas
Na elaboração das demonstrações contábeis intermediárias foram utilizadas estimativas para
contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar estas estimativas, a Administração
utilizou as melhores informações disponíveis na data da preparação das demonstrações contábeis
intermediárias, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando ainda
pressupostos relativos a eventos futuros. As demonstrações contábeis intermediárias incluem, portanto,
estimativas referentes principalmente à estimativa do valor de recuperação de ativos financeiros (notas
explicativas nº 2.2.c, nº 4 e n° 6), seleção da vida útil do ativo imobilizado (notas explicativas nº 2.2.g e
nº 8), estimativa do valor de recuperação de ativos não financeiros (notas explicativas nº 2.2.j, nº 5, nº 8,
nº 9 e n° 10), provisões necessárias para passivos tributários, cíveis e trabalhistas (notas explicativas nº
2.2.n e nº 17), provisões para impostos sobre a renda (notas explicativas nº 2.2.k e nº 18), determinação
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do valor justo de instrumentos financeiros (ativos e passivos) (notas explicativas nº 2.2.b e nº 19) e
outras similares.
De acordo com os Ofícios Circulares emitidos pela CVM em 2020/2021 e levando em consideração o
cenário econômico e os riscos e incertezas advindos dos impactos do COVID-19, revisamos nossas
estimativas contábeis relacionadas acima e mencionamos as nossas avaliações nas respectivas notas,
quando aplicável, como também, relacionamos os reflexos identificados no primeiro semestre de 2021
em razão dessa nova realidade econômica na nota explicativa n° 24.
2.4 – Critérios de consolidação
As demonstrações contábeis intermediárias consolidadas abrangem as demonstrações contábeis
intermediárias da controladora e de sua controlada C7S Tecnologia Ltda., da qual possui 100,00% do
capital social total.
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultados corresponde à soma dos saldos
das contas do ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementada com a
eliminação do investimento na controlada e dos saldos das contas que envolvem as companhias.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Controladora

Depósitos em contas correntes

Consolidado

30.06.2021

31.12.2020

30.06.2021

31.12.2020

257
---------257
======

1.428
---------1.428
======

341
---------341
======

1.428
---------1.428
======

4. DUPLICATAS A RECEBER
Controladora

Clientes no mercado interno
Operadoras de cartão de crédito
Partes relacionadas
Mercado externo

Provisão para perda esperada com
créditos de liquidação duvidosa

Consolidado

31.12.2020

30.06.2021

37.560
1

39.757
4.750

37.560
581

39.757
4.750

33
----------37.594

----------44.507

33
----------38.174

----------44.507

(1.099)
----------36.495
=======

(1.099)
----------43.408
=======

(1.099)
----------37.075
=======

(1.099)
----------43.408
=======

30.06.2021

31.12.2020

As vendas a prazo são efetuadas diretamente ao consumidor e parceladas em até 10 pagamentos por
meio de instrumentos de crédito cedidos pelas operadoras de cartões de crédito.
As contas a receber de clientes são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio de
recebimento é de aproximadamente 83 dias (81 dias em 31 de dezembro de 2020). Os valores vencidos
estão apresentados abaixo e o saldo da provisão para perda esperada com créditos de liquidação
duvidosa é considerado pela Administração suficiente para cobrir as perdas esperadas com estes títulos.
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A composição das duplicatas a receber por idade de vencimento é como segue:
Controladora
30.06.2021
A vencer
Vencidas até 30 dias
Vencidas de 31 a 60 dias
Vencidas de 61 a 90 dias
Vencidas de 91 a 180 dias
Vencidas acima de 180 dias

31.12.2020

Consolidado
30.06.2021

31.12.2020

32.634
521
246
94
279
3.820

40.491
242
90
66
288
3.330

32.714
521
272
103
440
4.124

40.491
242
90
66
288
3.330

-----------

----------44.507

-----------

37.594

38.174

----------44.507

======

======

======

======

A provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa consolidada não apresentou
movimentação no 1º semestre de 2021 e 2020.
A Administração da Companhia considera que o risco relativo às contas a receber de clientes é
minimizado pelo fato de que parte da composição da carteira de clientes da Companhia ser diluída e
parte estar concentrada em grandes operadores de cartão de crédito e franqueados.
5. ESTOQUES
Controladora
30.06.2021
Matérias-primas, secundários e outros
Produtos acabados
Peças de reposição

1.272
41.824
689
----------43.785
======

Consolidado

31.12.2020

30.06.2021

31.12.2020

627
26.740
609
----------27.976
======

1.272
41.824
689
----------43.785
======

627
26.740
609
----------27.976
======

Em 30 de junho de 2021, não foram identificadas potenciais perdas esperadas na realização desses
estoques.
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6. VALORES A RECEBER DE CLIENTES
Representa o financiamento de repasses de lojas para franqueados e parcelamentos de créditos com
clientes, para pagamento em parcelas mensais iguais atualizadas pela variação do índice geral de
preços do mercado - IGP-M.
Controladora e
Consolidado
30.06.2021

31.12.2020

1.961
2.632
------------

3.208
3.368
6
------------

Financiamento no repasse de lojas
Parcelamento de créditos com clientes
Outros

4.593

6.582

(3.261)

(4.308)

------------

------------

1.332
=======

2.274
=======

Circulante
Não circulante

Considerando as informações subsequentes a 30 de junho de 2021, até a divulgação das
demonstrações contábeis intermediárias, não foram identificadas perdas relevantes não provisionadas.
7. INVESTIMENTOS EM CONTROLADA

C7S Tecnologia Ltda.

Patrimônio
líquido

Participação
-%

Resultado do
período

23.086

100,00

(1.648)

Total dos investimentos
30.06.2021 31.12.2020
23.086
======

======

Resultado de equivalência patrimonial
30.06.2021 30.06.2020
(302)
======

======

Em 21 de junho de 2021, a Companhia adquiriu de sua controladora Coteminas S.A. a totalidade do
investimento na C7S Tecnologia Ltda. (“C7S”) por seu valor patrimonial contábil, no valor de R$23.388,
via mútuo.
A movimentação dos saldos de investimentos são conforme segue:
31.12.2020
C7S Tecnologia Ltda.

========

Aquisição do
investimento
23.388
========

Equivalência
patrimonial
(302)
========

30.06.2021
23.086
========
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8. IMOBILIZADO
30.06.2021
Depreciação
acumulada

Taxa
média
% (*)
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis, utensílios e outros
Obras em andamento

Custo

4,0
5,6
2,4
4,3
-

28.280
3.088
2.535
22.846
322
---------57.071
=====

(21.020)
(3.031)
(2.054)
(16.868)
----------(42.973)
======

31.12.2020
Líquido

Líquido

7.260
57
481
5.978
322
---------14.098
=====

6.636
227
420
5.214
497
---------12.994
=====

(*) Taxa média ponderada anual de depreciação, excluindo os itens totalmente depreciados.
Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Instalações

Máquinas
e equipamentos

Móveis,
utensílios
e outros

Obras
em
andamento

Saldo em 31 de dezembro de 2020

6.636

227

420

5.214

497

Adições
Baixas líquidas
Transferências
- Imobilizado
Depreciação do período

1.305
(12)

(5)

99
-

1.396
-

-

175
(844)
---------7.260
=======

(64)
(101)
---------57
======

(38)
---------481
=======

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Instalações

7.310

Saldo em 30 de junho de 2021

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas líquidas
Transferências
- Imobilizado
Depreciação do período
Saldo em 30 de junho de 2020

Total
12.994

1

2.801
(17)

65
(697)
---------5.978
=======

(176)
---------322
=======

(1.680)
---------14.098
=======

Máquinas
e equipamentos

Móveis,
utensílios
e outros

Obras
em
andamento

428

454

5.763

161

14.116

528
(205)

2
(7)

8
(5)

160
(170)

179
-

877
(387)

(846)
---------6.787
=======

(20)
(110)
---------293
======

(49)
---------408
=======

20
(659)
---------5.114
=======

---------340
=======

(1.664)
---------12.942
======

Total

Anualmente a Companhia avalia a recuperabilidade do ativo imobilizado, considerando fluxo de caixa
para o período de 5 anos. Em 30 de junho de 2021, o ativo imobilizado está deduzido de provisão para
perda no valor de R$4.793 (R$4.793 em 31 de dezembro de 2020).
Tendo em vista a rentabilidade operacional e geração de caixa, inclusive com os impactos do COVID-19,
a Companhia não encontrou indícios de deterioração ou de não recuperação dos saldos mantidos como
imobilizado.
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9. DIREITOS DE USO
A composição consolidada dos bens contratados como arrendamentos são como segue:

Taxa (1)
% a.a.
Imóveis
Imóveis – lojas
Veículos

52,1
25,4
34,7

31.12.2020

30.06.2021
Amortização
acumulada

Custo
13.779
94.231
102
-----------108.112
=======

Líquido

(7.719)
(35.650)
(102)
-----------(43.471)
=======

Líquido

6.060
58.581
-----------64.641
=======

7.515
56.091
-----------63.606
=======

(1) A taxa média de amortização corresponde ao prazo médio dos contratos de arrendamentos dos
respectivos bens de direito de uso.
A movimentação consolidada dos saldos dos direitos de uso no período foi como segue:
Imóveis - lojas

Imóveis
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Adições (a)
Baixas, líquidas (b)
Amortização do período
Saldo em 30 de junho de 2021

7.515

56.091

(1.455)
---------6.060
=======

12.585
(1.344)
(8.751)
---------58.581
=======

Imóveis
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições (a)
Baixas, líquidas (b)
Amortização do período
Saldo em 30 de junho de 2020

Imóveis – lojas

Total
63.606
12.585
(1.344)
(10.206)
---------64.641
=======

Veículos

Total

10.579

42.836

16

53.431

(1.563)
---------9.016
=======

10.068
(3.267)
(7.842)
---------41.795
=======

(16)
---------=======

10.068
(3.267)
(9.421)
---------50.811
=======

(a) Inclui novos contratos de arrendamento, renovação de contratos existentes e atualização dos valores
dos arrendamentos.
(b) Contrato de aluguel encerrado antecipadamente.
10. INTANGÍVEL
Controladora
31.12.2020
30.06.2021
Pontos comerciais (1)
Marcas próprias (2)
Propriedade intelectual (3)
Total

25.077
1.757
----------26.834
======

25.077
1.757
----------26.834
======

Consolidado
30.06.2021
31.12.2020
25.077
1.757
16.464
----------43.298
======

25.077
1.757
----------26.834
======
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A movimentação consolidada dos saldos no período, foi como segue:
Aquisição
C7S (*)

31.12.2020
Pontos comerciais
Marcas próprias
Propriedade intelectual
Total

25.077
1.757
----------26.834
======

Amortização

16.875
--------16.875
=====

30.06.2021

(411)
----------(411)
======

31.12.2019

Baixas

30.06.2020

25.357
1.757
----------27.114
======

(2.370)
--------(2.370)
=====

22.987
1.757
----------24.744
======

Pontos comerciais
Marcas próprias
Total

25.077
1.757
16.464
----------43.298
======

(*) Vide nota explicativa nº 7 às demonstrações contábeis intermediárias.
(1) Pontos comerciais: Os valores referentes aos pontos comerciais (luvas) estão registrados pelo custo
de aquisição dos respectivos pontos de vendas deduzidos de provisão para perda no valor de R$6.574
(R$6.574 em 31 de dezembro de 2020), baseado em seus valores de mercado determinados por
empresa independente com especialização para avaliação dos mesmos.
(2) Marcas – próprias: As marcas próprias estão registradas ao custo de aquisição, possuem vida útil
indefinida, portanto não são amortizadas.
(3) Propriedade intelectual: Refere-se à software desenvolvido para unificação dos canais de venda no
varejo (lojas físicas e e-commerce), e é amortizado em 5 anos.
Os itens (2) e (3) acima são testados anualmente quanto a sua recuperabilidade. Em 30 de junho de
2021, a Companhia não identificou indícios de deterioração ou de não recuperação dos saldos mantidos
nesses itens.
11. ADIANTAMENTOS DE RECEBÍVEIS - CARTÕES
Em 30 de junho de 2021, a Companhia possui obrigação com a operadora de cartão CIELO S.A., no
valor de R$14.820, referente a antecipações de vendas futuras de cartões, a serem liquidadas no 3º
trimestre de 2021.
12. FORNECEDORES
Controladora

Mercado interno
Mercado externo
Partes Relacionadas

Consolidado

30.06.2021

31.12.2020

30.06.2021

31.12.2020

19.551
3
---------19.554
======

19.146
16
---------19.162
======

19.551
3
---------19.554
======

19.146
16
---------19.162
======

As contas a pagar a fornecedores são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio de
pagamento é de aproximadamente 55 dias (53 dias em 31 de dezembro de 2020).
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O saldo com partes relacionadas refere-se à fornecimento de produtos de cama, mesa e banho pela
Coteminas S.A.
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Diante da perspectiva da Companhia efetuar Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários, foi
realizada em 30 de junho de 2021, reunião dos sócios cotistas, onde foi aprovada por unanimidade, a
alteração do tipo societário da Companhia, passando de sociedade empresária limitada (Ltda.) para
sociedade anônima (S.A.), alterando sua denominação social para AMMO VAREJO S.A.
O capital social subscrito e realizado em 30 de junho de 2021, está representado por 430.382.917 quotas
que foram convertidas em 430.382.917 ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal
(em 31 de dezembro de 2020 está representado por 430.382.917 quotas com valor nominal de R$0,41
cada).
14. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A pagar

A receber
30.06.2021
Controladora:
Coteminas S.A.
Companhia de Tecidos Norte de Minas COTEMINAS

Consolidado:
Coteminas S.A.
Companhia de Tecidos Norte de Minas COTEMINAS

----------======
6.032
---------6.032
======

31.12.2020

30.06.2021

13.925

27.174

----------13.925
======

92
------------27.266
======

13.925

27.174

----------13.925
======

92
------------27.266
======

31.12.2020
----------======
---------======

Encargos financeiros
receitas (despesas)
Controladora:
Coteminas S.A.
Companhia de Tecidos Norte de Minas COTEMINAS

Consolidado:
Coteminas S.A.
Companhia de Tecidos Norte de Minas COTEMINAS

30.06.2021

30.06.2020

1.502

(453)

(2)
---------1.500
======

---------(453)
======

1.502

(453)

(2)
---------1.500
======

---------(453)
======

Os saldos referem-se a mútuos contratados com a Companhia em condições equitativas de acordo com
as práticas de mercado. Os encargos são calculados de acordo com o custo médio dos empréstimos da
companhia cedente do crédito. No primeiro semestre de 2021, a taxa média de juros foi de 11,2% ao ano
(11,2% ao ano no mesmo período de 2020).

12

199

No primeiro semestre de 2021, a Companhia recebeu produtos intermediários e acabados da Coteminas
S.A., no valor de R$62.063 (R$29.716 no mesmo período de 2020), para revenda em suas lojas
próprias.
Todas as operações acima, de compra e venda de produtos e transações de mútuo são realizadas a
preços e taxas de mercado.
Os valores totais pagos e provisionados a diretores e pessoas-chave da Administração estão destacados
nas demonstrações do resultado, sob a rubrica “Honorários da administração”. A Companhia não possui
obrigação adicional de pós-emprego, bem como não oferece outros benefícios de longo prazo.
15. ARRENDAMENTOS A PAGAR
A composição dos arrendamentos a pagar é como segue:
Taxa %

Imóveis
Imóvel – lojas

Consolidado

Controladora

a.a.

Vencimentos

9,3
9,3

2023
2026

30.06.2021

31.12.2020

6.763
61.997
-----------68.760
(23.168)
-----------45.592
=======

Circulante
Não circulante

8.201
60.833
-----------69.034
(22.538)
-----------46.496
=======

30.06.2021

31.12.2020

6.763
61.997
-----------68.760
(23.168)
-----------45.592
=======

8.201
60.833
-----------69.034
(22.538)
-----------46.496
=======

Os vencimentos dos arrendamentos são como segue:
2022

Imóveis
Imóveis – lojas
Total bruto
Ajuste a valor presente
Total a pagar

2021

Curto
prazo

Longo
prazo

2023

2024 a
2026

Total

1.791
10.976
-----------12.767
(334)
-----------12.433
======

1.791
9.754
-----------11.545
(810)
-----------10.735
======

1.791
9.171
-----------10.962
(1.232)
-----------9.730
======

2.090
17.547
-----------19.637
(3.326)
-----------16.311
======

27.096
-----------27.096
(7.545)
-----------19.551
======

7.463
74.544
-----------82.007
(13.247)
-----------68.760
======

A movimentação dos arrendamentos a pagar é como segue:
30.06.2020

30.06.2021
Imóveis
Saldo no início do período
Adições (a)
Encargos
Pagamentos
Renegociações (b)
Baixas (c)
Saldo no final do período

Imóveis – lojas

Total

Total

8.201

60.833

69.034

56.206

353
(1.791)
-----------6.763
=======

12.585
2.376
(10.342)
(1.980)
(1.475)
-----------61.997
=======

12.585
2.729
(12.133)
(1.980)
(1.475)
-----------68.760
=======

10.068
3.676
(6.737)
(4.158)
(3.491)
-----------55.564
=======
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(a) Inclui novos contratos de arrendamento, renovação do contratos existentes e atualização dos valores
dos arrendamentos.
(b) Em função da pandemia da COVID-19, a Companhia renegociou os aluguéis de algumas lojas junto
aos arrendadores, obtendo isenção ou redução do valor do aluguel mínimo referente aos meses em que
as lojas estiveram fechadas, atendendo as orientações de cada município. De acordo com a revisão do
CPC 06 (R2), a Companhia adotou o expediente prático, e ajustou os passivos dos arrendamentos no
valor das reduções obtidas.
(c) Contrato de aluguel encerrado antecipadamente.
Os efeitos no resultado em 30 de junho de 2021 e 2020 são como segue:
30.06.2021
Arrendamentos pagos no período
PIS E COFINS recuperado
Renegociações
Amortização de direitos de uso
PIS E COFINS sobre amortização
Juros apropriados sobre arrendamentos
PIS E COFINS sobre juros apropriados
Baixas, líquidas
Total dos efeitos com a aplicação da norma IFRS 16

30.06.2020

12.133
(956)
1.980
(10.206)
752
(2.729)
204
131
-----------1.309
=======

6.737
(830)
4.158
(9.421)
590
(3.676)
240
224
-----------(1.978)
=======

A Administração da Companhia considerou como componente de arrendamento somente o valor do
aluguel mínimo fixo para fins de avaliação do passivo. A mensuração do passivo de arrendamento
corresponde ao total dos pagamentos futuros de aluguéis fixos, nos quais consideramos os prazos
vigentes nos contratos (prazo médio de 4,01 anos em 30 de junho de 2021 e 3,89 em 31 de dezembro
de 2020). Esses fluxos de pagamentos são ajustados a valor presente, considerando a taxa incremental
de empréstimo. Os encargos financeiros são reconhecidos como despesa financeira. A taxa incremental
de empréstimo corresponde à taxa de juros que a Companhia teria que pagar, caso contratasse
financiamento para a aquisição de ativos similares aos direitos de uso, com valor similar, e sob as
mesmas condições contratuais e econômicas do arrendamento.
16. IMPOSTOS PARCELADOS
Os parcelamentos consolidado de impostos são como segue:
Controladora e consolidado
30.06.2021
Parcelamento ICMS
Parcelamento PIS e COFINS
Parcelamento INSS

Circulante
Não circulante

31.12.2020

5.974
1.084
10.667
-----------17.725
(6.376)
------------

1.133
1.239
3.021
-----------5.393
(1.418)
------------

11.349
=======

3.975
=======
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17. PROVISÕES DIVERSAS
A Companhia possui processos tributários, trabalhistas e cíveis, cuja perda foi estimada como possível,
no valor de R$1.507 (R$1.202 em 31 de dezembro de 2020), R$898 (R$644 em 31 de dezembro de
2020) e R$61 respectivamente.
A provisão foi constituída, para as perdas consideradas prováveis. Os processos judiciais cuja perda foi
estimada como provável, de acordo com a avaliação do risco efetuada pela Administração e pelos seus
assessores jurídicos, estão assim resumidos:
Controladora e consolidado
30.06.2021

31.12.2020

Processos Trabalhistas
Cíveis e outras

940
832
---------1.772
======

1.107
1.153
---------2.260
======

Depósitos judiciais

916
======

998
======

A movimentação das provisões diversas consolidada é apresentada a seguir:
31.12.2020

Adições

1.107
1.153
---------2.260
=====

506
7
-------513
=====

Processos trabalhistas
Cíveis e outras

Baixas

30.06.2021

(673)
(328)
-------(1.001)
=====

940
832
---------1.772
=====

18. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a. Conciliação da despesa de imposto de renda e de contribuição social
Controladora

Consolidado

30.06.2021

30.06.2020

(32.800)

(30.182)

(32.740)

(30.182)

302
-----------(32.498)

-----------(30.182)

-----------(32.740)

-----------(30.182)

11.049
(11.049)
-----------=======

10.262
(10.262)
-----------=======

11.132
(11.049)
(143)
-----------(60)
=======

10.262
(10.262)
-----------=======

Resultado antes dos impostos
Diferenças permanentes:
Equivalência patrimonial
Base de cálculo dos impostos sobre o lucro
Alíquota de 34%
Créditos fiscais não constituídos
Outros
Imposto de renda e contribuição social – corrente

30.06.2021

30.06.2020
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b. Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os valores de imposto de renda e de contribuição social diferidos, registrados nas demonstrações
contábeis intermediárias, são provenientes de diferenças temporárias, prejuízos fiscais e base negativa
de contribuição social, como segue:

31.12.2020

Reconhecidos
no resultado

Outros

30.06.2021

420
8.489
(8.489)
---------420

(2.282)
2.282
----------

(166)
---------(166)

254
6.207
(6.207)
---------254

(8.489)
8.489
----------

2.282
(2.282)
----------

----------

(6.207)
6.207
----------

420
======
420
======

======
======

(166)
======
(166)
======

254
======
254
======

Imposto diferido ativo:
Diferenças temporárias (a)
Prejuízo fiscal – recuperação de impostos (a)
Reclassificações para apresentação de balanço (a)

Imposto diferido passivo:
Diferenças temporárias (p)
Reclassificações para apresentação de balanço (p)

Total de impostos diferidos, líquidos
Total do ativo não circulante (soma de a)
Total do passivo não circulante (soma de p)

Em 30 de junho de 2021, a Companhia possuía R$368.509 em prejuízos fiscais (R$335.239 em 31 de
dezembro de 2020) e R$367.947 de base de cálculo negativa de contribuição social sobre o lucro
(R$335.268 em 31 de dezembro de 2020), cujos ativos fiscais não foram reconhecidos.
c. Impostos a recuperar
Controladora e consolidado
30.06.2021
Imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços – ICMS
Imposto de renda e contribuição social
antecipados
PIS e COFINS a recuperar (*)
IPI a recuperar
Outros impostos a recuperar

Circulante
Não circulante

31.12.2020

579

430

327
18.255
83
65
---------19.309
(16.093)
---------3.216
======

150
24.968
83
64
---------25.695
(16.417)
---------9.278
======

(*) Inclui créditos por compras e os montantes relacionados aos créditos gerados pela exclusão do ICMS
na base de PIS e COFINS.
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19. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Considerações gerais--A Companhia pode realizar operações com instrumentos financeiros,
derivativos e não derivativos, cujos riscos são administrados através de estratégias de posições
financeiras e controles de limites de exposição aos mesmos. Todas as operações estão integralmente
reconhecidas na contabilidade e descritas no quadro abaixo.
Controladora

Consolidado

30.06.2021

31.12.2020

30.06.2021

31.12.2020

ATIVOS FINANCEIROS-Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Valores a receber de clientes (c)
Outros créditos a receber (c)
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Valores a receber de clientes (nc)
Outros créditos a receber (nc)

257
36.495
3.261
821
916
1.332
2.001

1.428
43.408
4.308
902
13.925
998
2.274
2.001

341
37.075
3.261
821
6.032
916
1.332
2.001

1.428
43.408
4.308
902
13.925
998
2.274
2.001

PASSIVOS FINANCEIROS-Custo amortizado:
Adiantamentos de recebíveis – cartões
Fornecedores
Outras contas a pagar
Partes relacionadas
Outras obrigações

14.820
19.554
1.836
27.266
315

19.162
875
397

14.820
19.554
1.898
27.266
315

19.162
875
397

(c) circulante
(nc) não circulante
Os principais fatores de risco que a Companhia está exposta refletem aspectos estratégico-operacionais
e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais (tais como, comportamento de demanda,
concorrência, inovação tecnológica, mudanças relevantes na estrutura da indústria, entre outros) são
inerentes a sua atividade e são endereçados pela administração da Companhia. Os riscos econômicofinanceiros refletem, principalmente, a inadimplência de clientes, o comportamento de variáveis
macroeconômicas, como taxas de câmbio e de juros, bem como as características dos instrumentos
financeiros que a Companhia utiliza e as suas contrapartes. Esses riscos são administrados por meio de
políticas de controle, estratégias específicas e determinação de limites.
b) Valor justo--Os valores justos dos empréstimos e financiamentos aproximam-se aos valores do custo
amortizado registrados nas demonstrações contábeis intermediárias em função de que estão indexados
por taxas flutuantes de juros (CDI), as quais acompanham as taxas de mercado. Considerando os
vencimentos dos demais instrumentos financeiros de curto prazo, a Companhia estima que seus valores
justos aproximam-se aos valores contábeis.
c) Classificação dos instrumentos financeiros--Com exceção dos instrumentos financeiros derivativos e
determinados títulos e valores mobiliários, que são classificados como mensurados ao “valor justo por
meio de resultado”, quando aplicável, todos os ativos e passivos financeiros listados acima são
classificados como mensurados ao “Custo Amortizado”. Os instrumentos financeiros derivativos são
avaliados como “Mensurados ao valor justo por meio do resultado” e a parcela referente ao hedge de
fluxo de caixa, cuja efetividade possa ser mensurada, tem seus ganhos e perdas reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial e apresentados na demonstração
do resultado abrangente.
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d) Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros não derivativos:
d.1 - Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos--A Companhia acredita que o gerenciamento
de riscos é importante na condução de sua estratégia de crescimento com rentabilidade. A Companhia
está exposta a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito a variações nas taxas de câmbio e
volatilidade das taxas de juros. O objetivo de gerenciamento desses riscos é eliminar possíveis variações
não esperadas nos resultados da Companhia, advindas dessas variações. Em 30 de junho de 2021 e 31
de dezembro de 2020 não havia operações com instrumentos financeiros derivativos em aberto.
d.2 - Risco de taxa de juros--O caixa e os equivalentes de caixa rendem aproximadamente o
equivalente às taxas dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI. A Administração da Companhia
considera não relevante o efeito da exposição às variações de mercado nas taxas de juros contratadas
para os passivos sobre os quais incidem juros fixos, portanto, não está apresentando a análise de
sensibilidade para estes instrumentos financeiros.
d.3 - Risco de crédito--A Companhia está sujeita a risco de crédito com respeito ao caixa e
equivalentes de caixa e aos títulos e valores mobiliários, quando aplicável. Esse risco é mitigado pela
política de aplicar os recursos disponíveis somente em instituições financeiras de grande porte. O risco
de crédito com clientes é reduzido devido à serem concentrados com franqueados e operadoras de
cartão de crédito (adquirentes e subadquirentes). A Companhia possui um sistema de gestão de crédito
baseado na combinação das informações oriundas de diversos departamentos da Companhia,
principalmente as áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes externas que abastecem o
departamento de crédito e cobrança visando à aprovação de crédito para os seus franqueados que são
aprovados por órgão colegiado.
d.4 - Gestão de liquidez-- Os passivos financeiros da Companhia, de acordo com os vencimentos dos
seus fluxos de caixa, com base na data mais próxima de sua liquidação, e utilizando as taxas de juros
nominais contratadas, podem ser resumidos como segue:

Total

Obrigações contratuais
Adiantamentos de recebíveis – cartões
Fornecedores
Partes relacionadas
Arrendamentos a pagar

14.820
19.554
27.266
82.007
-----------143.647
=======

Prazo de liquidação previsto
Menos de
De 1 a 3
De 3 a 5
1 ano
anos
anos
14.820
19.554
27.266
24.312
-----------85.952
=======

30.599
-----------30.599
=======

27.096
-----------27.096
=======

d.5 - Gestão de capital--A Companhia administra sua estrutura de capital para assegurar a
continuidade de suas atividades operacionais e ao mesmo tempo maximizar o retorno aos seus
acionistas. A estratégia da Companhia permaneceu inalterada no período coberto por estas
demonstrações contábeis intermediárias.
Controladora
30.06.2021
Adiantamentos de recebíveis – cartões
Arrendamentos a pagar
Caixa e equivalentes de caixa
Total da dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Total da dívida líquida e do patrimônio líquido

14.820
68.760
(257)
------------83.323
------------79.272
------------162.595
=======

31.12.2020
69.034
(1.428)
------------67.606
------------112.072
------------179.678
=======

Consolidado
30.06.2021
14.820
68.760
(341)
------------83.239
------------79.272
------------162.511
=======

31.12.2020
69.034
(1.428)
------------67.606
------------112.072
------------179.678
=======
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20. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais
informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo principal
tomador de decisões operacionais, com o objetivo de alocar recursos para um segmento individual e
avaliar seu desempenho. As decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro, compras,
investimentos e aplicação de recursos, bem como a avaliação de desempenho dos investimentos e dos
principais executivos da Companhia são feitas em base consolidada. A Companhia possui dois
segmentos operacionais distintos: Vendas diretas ao consumidor, incluindo lojas próprias e e-commerce,
denominado “Sell out” e vendas aos franqueados de produtos e serviços, denominado “Sell in”.
As informações financeiras separadas pelos segmentos de negócios acima explicados são como
seguem (em milhões de reais):

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas de vendas, gerais e administrativas
Outros
Resultado das operações
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos
Depreciação e amortização

Sell out

30.06.2021
(1) Outros
não
Sell in
Alocáveis

89,1
(35,8)
---------53,3
(42,4)
---------10,9

45,3
(28,8)
---------16,5
(0,6)
---------15,9

0,1
---------0,1
(52,8)
0,2
---------(52,5)

134,5
(64,6)
---------69,9
(95,8)
0,2
---------(25,7)

---------10,9

---------15,9

(7,0)
---------(59,5)

(7,0)
---------(32,7)

9,1
======

0,4
======

2,0
======

11,5
======

30.06.2020
(1) Outros
não
Alocáveis
Sell in

Total

83,8
(34,5)
---------49,3
(42,8)
---------6,5

27,2
(17,2)
---------10,0
(2,8)
---------7,2

0,4
(0,2)
---------0,2
(36,7)
1,9
---------(34,6)

111,4
(51,9)
---------59,5
(82,3)
1,9
---------(20,9)

---------6,5

---------7,2

(9,3)
---------(43,9)

(9,3)
---------(30,2)

8,3
======

======

2,2
======

10,5
======

Sell out
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas de vendas, gerais e administrativas
Outros
Resultado das operações
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos
Depreciação e amortização

Total

(1) Inclui despesas não alocáveis como administrativas, distribuição, marketing institucional,
desenvolvimento de produtos, entre outros.
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A Companhia em suas análises sobre o desempenho de vendas, classifica seus produtos de acordo com
os segmentos de mercado representado por suas marcas, como segue.
30.06.2021
Vendas líquidas (em milhões de Reais):
Casa Moyses e MMartan
Artex
Outros

99,1
35,1
0,3
------------134,5
========

30.06.2020
89,9
21,1
0,4
------------111,4
========

21. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Controladora
RECEITA OPERACIONAL:
Receitas brutas
Deduções das receitas
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Consolidado

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2021

30.06.2020

177.945
(43.687)
------------134.258
========

149.938
(38.542)
------------111.396
========

178.151
(43.698)
------------134.453
========

149.938
(38.542)
------------111.396
========

22. DESPESAS POR NATUREZA
A Companhia apresenta a demonstração do resultado por função. A seguir apresenta as despesas por
natureza e sua classificação por função.
Por natureza:
Controladora
30.06.2021
30.06.2020
Custo das matérias primas, materiais e
serviços adquiridos de terceiros
Remuneração e benefícios a empregados
INSS
Depreciação e amortização
Variação dos estoques de produtos
acabados
Total por natureza

Consolidado
30.06.2021
30.06.2020

(127.559)
(29.766)
(6.540)
(11.134)

(80.523)
(26.500)
(5.148)
(10.495)

(127.561)
(29.766)
(6.540)
(11.545)

(80.523)
(26.500)
(5.148)
(10.495)

15.070
-----------(159.929)
=======

(11.552)
-----------(134.218)
========

15.071
-----------(160.341)
=======

(11.552)
-----------(134.218)
========

Por função:
Controladora

Custo dos produtos vendidos
Vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Total por função

Consolidado

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2021

30.06.2020

(64.587)
(83.623)
(11.455)
(264)
-------------(159.929)
========

(51.909)
(70.572)
(11.516)
(221)
-------------(134.218)
========

(64.587)
(84.035)
(11.455)
(264)
-------------(160.341)
========

(51.909)
(70.572)
(11.516)
(221)
-------------(134.218)
========
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23. PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO
O prejuízo básico por ação foi calculado como segue:
30.06.2021

30.06.2020

PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO

(32.800)

(30.182)

Resultado atribuído à:
Ações ordinárias (*)

(32.800)

(30.182)

430.382.917
===========

358.974.726
===========

(76,21)
===========

(84,08)
===========

Número médio ponderado de ações: (*)
Ordinárias (*)
PREJUÍZO LÍQUIDO BÁSICO E
DILUÍDO POR LOTE DE MIL AÇÕES (*):
Ações ordinárias – R$ (*)

(*) “Quotas” no período de 2020, considerando que a Companhia era uma sociedade limitada.
A Companhia não possui ações com potencial efeito dilutivo. Portanto, o prejuízo básico por ação é igual
ao prejuízo diluído por ação.
24. EFEITOS RELACIONADOS À PANDEMIA – COVID-19
A Companhia está operando normalmente desde meados de setembro de 2020 e não tem expectativa
de perdas na realização de seus ativos e em sua rentabilidade para o próximo período.

*****************
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AMMOVAREJOS.A.
(AnteriormentedenominadaAMMOVAREJOLTDA.)

CNPJ/MEnº03.494.776/0001Ͳ01
NIRE3521812635Ͳ1
SenhoresAcionistas,
A Administração da AMMO Varejo S.A. submete à apreciação de Vossas
Senhorias seu Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras
referentesaoexercíciode2020.Taisdemonstrações,elaboradasdeacordo
comasNormasInternacionaisdeRelatóriosFinanceiros(IFRS),bemcomo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas expedidas pela
CVM,vêmacompanhadasporparecerdosAuditoresIndependentes.
2020:Oanodaaceleraçãodanossatransformação
Oanode2020,apesardetersidomarcadoporumagrandeincertezapara
a economia brasileira e mundial, devido à pandemia do CovidͲ19, e
especificamentedesafiadorparaosetordevarejo,ondetradicionalmentea
maioria das vendaseram realizadaspor meiode lojasfísicas, para nós da
AMMO Varejo, foi um ano de realizações, onde aproveitamos as nossas
vantagens competitivas Ͳ marcas fortes e tradicionais, e soluções
tecnológicasescaláveisparaovarejo,paraaceleraranossatransformação
digital.
» Tecnologiacomocore

Desde2017,aCompanhiateminvestidofortementeemtecnologia,quese
mostrouessencialnesteperíododepandemia,ondehouvefechamentoe
redução das horas de funcionamento do comércio físico, o que nos
possibilitounãosomentesubstituirasvendasestimadasparalojasfísicaspor
vendasonline,comoaindaapresentarcrescimentodasreceitassellͲout.Os
pedidos recebidos no eͲcommerce em 2020 foram quase 4 vezes o valor
obtidonoanode2019,commarketsharedenossaslojasonlineestimado
em23%dasvendasCAMEBAnoeͲcommerce,incluindomarketplaces.
Acreditamosqueesteresultadoéfrutodacombinaçãodatradição,dovalor
edaliderançadasnossasmarcas,comreconhecimentopelaqualidadedos
nossosprodutosealtoníveldelembrançaeassociaçãocomprodutospara
1
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o lar, juntamente com tecnologia proprietária, que permite maior
flexibilidade e velocidade para mudanças, tudo objetivando promover o
encantamentodosnossosclientes.
» Estratégiadeexpansãodecategorias

Deformaapotencializaroaltoníveldelembrançaeassociaçãodasnossas
marcas com produtos para o lar e estender o nosso relacionamento com
nossos clientes, temos ampliado a nossa oferta de produtos nos últimos
anos.Inicialmente,ampliamosaofertadeprodutostêxteis,comprodução
própria,comoprodutosdedecoraçãoͲcortinas,mantasealmofadas,das
linhasbabyeinfantil,alémdaampliaçãodalinhadeprodutosparaosono,
e,em2019, iniciamos avendadeprodutosnãotêxteis nos nossoscanais
digitais, como objetos de decoração, produtos de cozinha e mesa posta,
através de parceiros. Em 2020, lançamos a oferta de colchões, na marca
Artex,edeprodutospet,namarcaMMartan,entreoutros.
Comestaestratégiadeexpansãodecategorias,ampliamosonossomercado
endereçável no Brasil em aproximadamente 7 vezes, de R$ 12 bilhões Ͳ
produtosdecama,mesaebanho,paraR$86bilhõesͲprodutosdecasae
decoração,apreçosaoconsumidor,segundooIBOPE.
Queremosseromelhor“oneͲstopshop”nosegmentoLar&Decoraçãono
Brasil, com produtos que (i) estejam alinhados com o posicionamento de
nossasmarcase,portanto,comcuradoriadeprodutosparacadamarca,(ii)
nos destaquem e nos diferenciem no mercado de Lar & Decoração, (iii)
gerem crossͲselling entre nossos principais produtos, e (iv) aumentem a
recorrênciadecompra.
Nos últimos dois anos, dobramos o número de SKUs de produtos nãoͲ
CAMEBA Ͳ Cama, Mesa e Banho nas nossas lojas online, representando
atualmentecercade20%dosprodutosdisponíveisparavenda.
A ampliação de oferta de novas categorias de produtos possibilita o
crescimento de nossa receita e o fortalecimento das nossas marcas,
aumentado o valor médio e a frequência de compra pelos nossos
consumidores.
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» Serumaempresacentralizadanocliente

Em2020,tivemosaoportunidadedeampliaranossacapilaridadenovarejo,
onde tivemos mais de 1,4 milhão de novos clientes nos nossos canais de
venda, principalmente no eͲcommerce. O aumento do número de vendas
onlinetrouxedesafiosnaáreadelogística,masqueforamsuperadoscom
melhoriasdeprocessoseinvestimentos,queincluemaexpansãodocentro
de distribuição de Blumenau e a inauguração de um novo centro de
distribuiçãoemJoãoPessoa,epermitiramqueretornássemosaonossonível
deatendimentonoúltimotrimestrede2020,comníveldeserviçosuperior
a97%.
Nossas marcas ocuparam 3 das 4 primeiras posições do prêmio Reclame
Aqui, sendo que a Santista ganhou o 1º lugar, pelo 8º ano consecutivo.
EstamoscomclassificaçãoRA1000,amaisaltaemtermosdesatisfaçãoe
atendimentoaosclientes,noReclameAqui,paraasnossasprincipaismarcas
ͲSantista,ArtexeMMartan.
Temoscompromissocomonossocliente,sendoonossoobjetivosempre
encantáͲlooferecendoosmelhoresprodutos,serviçosdeexcelênciaeum
atendimentoquesuperesuasexpectativas.Nestecontexto,reestruturamos
aáreadeatendimentoaoconsumidorem2020,integrandotodososcanais,
com foco em Customer Experience. Implementamos soluções de FAQ
inteligente e chat que já representam cerca de 50% dos atendimentos,
reduzindootempoderesposta.Adicionalmente,noprograma“Clienteno
Centro”, os colaboradores de diversas áreas da Companhia participam
ativamentedoatendimentoaoconsumidor,comobjetivodeestimularoseu
foconocliente.
Deformaaviabilizarumfluxodereceitaparaosfranqueadose,aomesmo
tempo,preservaraproximidadedoseurelacionamentocomnossosclientes
finais,estabelecemosplataformasdevendaadistâncianaslojasfísicas.O
conceito foi expandido também para influenciadores digitais. Nas redes
sociais, tivemos cerca de 1,5 milhão de novos seguidores em 2020, com
crescimentoacimade50%,oquecontribuiráparaocrescimentodasnossas
vendasatravésdecanaissociais(“socialselling”)e,assim,estarmoscadavez
maispresentesnodiaadiadaspessoas.
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Intensificamos o nosso investimento em marketing digital em 2020,
primeiramente, para transferir as vendas para as nossas lojas digitais,
quandoaslojasfísicasestavamfechadase,posteriormente,paraampliara
nossa base de clientes. A aquisição de um novo cliente tem um ótimo
retornoaolongodesuavidacomoconsumidordenossosprodutose,após
a sua primeira compra, manteremos contato com este cliente com a
utilizaçãodeferramentasdemenorcusto,comoeͲmailmarketing,SMSou
WhatsApp,comousodeinteligênciaartificial,comofertadeprodutosmais
adequados ao seu perfil e, consequentemente, com uma maior
probabilidadedeconversãodevendas.Adicionalmente,omarketingdigital
tambémaumentaasvendasnaslojasfísicas,umavezquealembrançada
marcaedapercepçãodanecessidadedecompralevatambémoclientepara
alojafísica.
» Valorizaranossacultura

Tão importantes como nossos clientes externos, são os nossos clientes
internos,nossoscolaboradores.Comosempre,priorizamosasaúdeeobemͲ
estardosnossoscolaboradores,queaprenderamaconvivernodiaadiacom
medidas de prevenção, distanciamento social, e cuidado. Utilizamos a
tecnologia e a inovação para levar informação e treinamento de forma
remota e oferecemos suporte aos colaboradores, tanto para garantir sua
ergonomia e conforto no home office, como a sua saúde física e mental,
atravésdeconteúdoseparcerias.
Anossaculturadeempreendedorismo,inovação,eousadianosguianesta
transformação, com grande ênfase em experimentação, abrindo espaço
paranovosmercadoseoportunidades.Enestecaminhoprocuramosexercer
a nossa liderança, pelo exemplo e trabalho árduo e ético, inspirando os
nossospares,clienteseasociedade.
Em linha com a nossa missão de “Inovar para entregar experiências que
encantem e promovam bemͲestar”, lançamos a marca Persono, com
soluções voltadas ao bemͲestar e à qualidade de sono, com objetivo de
tornar acessíveis produtos e serviços que permitam as pessoas conhecer
melhoredisciplinarsuarotinadesono,resultandonumavidamaissaudável
e produtiva. Para o desenvolvimento da tecnologia, a AMMO Varejo tem
realizado parcerias com renomados institutos de polissonografia, além de
4
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investir em ciência de dados na busca de sistemas de alta precisão e
eficiênciaparamonitoramentodosono.AmarcaPersonotornouͲseumdos
patrocinadores do Comitê Olímpico do Brasil (COB), onde haverá uma
cooperaçãoentreostimestécnicosecientíficosdoPersonoedoCOBcom
foco na qualidade do sono e na sua importância para os atletas de alta
performance.
Relacionamentocomauditoresindependentes
Em2020,aCompanhianãocontratounenhumoutroserviçodeauditores
independentesquenãoosrelacionadosaostrabalhosdeauditoria.
Agradecimentos
CumpreͲnos apresentar agradecimentos aos clientes, aos colaboradores,
aos fornecedores, aos acionistas, às entidades financeiras, às
excelentíssimas autoridades, às entidades de classe, e a todos os que
contribuíram, direta ou indiretamente, para a consecução dos nossos
objetivosestratégicosesociais.
AAdministração.




5


217





SobreaCompanhia
AAMMOVarejoS.A.éumaempresadevarejoespecializadodosegmento
Lar&Decoração,líderemprodutosdecama,mesaebanho(CAMEBA),além
dereferênciaemhomeͲwellness,queenglobaconforto,bemͲestaresaúde,
noBrasil.
Ofertamos,emmaisde233lojasfísicas(própriasefranquias)eeͲcommerce,
uma grande variedade de produtos nas categorias de CAMEBA, lar e
decoração e homeͲwellness com nossas marcas próprias e licenciadas,
Santista, Artex, MMartan, CasaMoysésͲ marcastradicionaiselíderesem
seussegmentosdeatuaçãonomercado,estrategicamenteposicionadasde
forma a atender eficientemente a clientes de diferentes perfis sócio
econômicos.
Desempenhofinanceiro1
AAMMOVarejoapresentou,noanode2020,receitalíquidadeR$274,9
milhões,3,8%superioràde2019,commargembrutade51,9%.
O prejuízo totalizou R$ 46,7 milhões e a geração de caixa, medida pelo
EBITDA,alcançouvalornegativodeR$6,7milhões,commargemEBITDAde
Ͳ2,5%,comimpactonegativodepartedoperíodocomarededelojasfísicas
fechadas,devidoàpandemiadoCovidͲ19.


1

AsinformaçõesfinanceiraseoperacionaiscontidasnesteRelatóriodeAdministração,excetoquandode
outraformaindicado,estãoemReaiseconsolidadasdeacordocomaspolíticascontábeisadotadasno
Brasil,queestãoemconformidadecomasnormasinternacionaisdecontabilidade(InternationalFinancial
ReportingStandardsͲIFRS).
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Receita e Margem bruta
em R$ milhões e %
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EBITDA e Margem EBITDA
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ReconciliaçãoEBITDAeMargemEBITDA
Em R$ milhões

2020

Prejuízo líquido
(+) Imposto de renda e
contribuição social
(+) Resultado financeiro
(+) Depreciação e
amortização
EBITDA
/ (dividido por)

2019

2018

(46,7)

(7,7)

(5,0)

-

-

-

17,8

13,9

10,9

22,2

21,7

3,1

(6,7)
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Receita líquida

274,9
-2,5%

Margem EBITDA (%)
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AMMO VAREJO S.A. (ANTERIORMENTE DENOMINADA AMMO VAREJO LTDA.)
Demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020

Conteúdo

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
Balanços patrimoniais
Demonstrações do resultado
Demonstrações do resultado abrangente
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Demonstrações dos fluxos de caixa
Demonstrações do valor adicionado – informação suplementar
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
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Tel.: + 55 11 3848 5880
Fax: + 55 11 3045 7363
www.bdo.com.br

Rua Major Quedinho 90
Consolação – São Paulo, SP
Brasil 01050-030

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores
AMMO Varejo S.A. (anteriormente denominada AMMO Varejo Ltda.)
São Paulo - SP
Opinião sobre as demonstrações contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis da AMMO Varejo S.A. (“Companhia”), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e a 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMMO Varejo S.A. em 31 de dezembro
de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis
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 contábeis”. Somos
independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade (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.
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 contábeis como um todo e na formação de nossa
opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos.

3
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Arrendamentos e ativo de direito de uso

Resposta da auditoria ao assunto

A
Companhia
mantém
compromissos
relevantes decorrentes de contratos de
arrendamentos, principalmente de imóveis
onde operam suas lojas. Conforme descrito nas
Notas Explicativas nºs 8 e 14, a Companhia
possui registrados ativos de direito de uso e
passivos de arrendamento para os contratos
abrangidos pelo CPC 06 (R3) (IFRS 16). Em 31
de dezembro de 2020, a Companhia possuía
saldo de ativo de direito de uso de R$ 63.606
mil, além de passivo de arrendamento de R$
69.034 mil.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram
principalmente:

Esse assunto foi considerado significativo para
a nossa auditoria devido à relevância dos
montantes envolvidos, tanto em relação aos
saldos patrimoniais quanto sobre o resultado
do exercício, bem como às incertezas
inerentes a esse tipo de cálculo e o grau de
julgamento necessário que deve ser exercido
pela administração na determinação das
premissas relevantes, as quais incluem, entre
outras, a taxa de desconto utilizada.









Avaliação sobre as principais premissas
utilizadas referentes a prazo
de
arrendamento, taxa de desconto e valores
das
contraprestações,
além
da
metodologia de cálculo utilizada pela
Companhia para mensuração dos impactos
contábeis;
Análise do inventário de contratos de
arrendamento da Companhia, além da
verificação da aderência destes contratos
ao escopo da norma;
Testamos também a razoabilidade dos
critérios adotados pela Companhia para
uma amostra de contratos selecionados de
forma
aleatória,
considerando
as
informações dos contratos e de seus
aditivos, além de recalcular os montantes
mensurados pela Companhia para estas
transações;
Examinamos a adequação das divulgações
efetuadas pela Companhia sobre o assunto
nas notas explicativas, incluindo os
requerimentos do NBC TG 06 (R3) (IFRS 16)
e as orientações da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).

Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos acima descritos, consideramos
aceitável a mensuração do ativo de direito de
uso e do passivo de arrendamento, bem como
as divulgações efetuadas, no contexto das
demonstrações
contábeis
tomadas
em
conjunto, referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2020.
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Saldos e transações com partes relacionadas
As demonstrações contábeis são preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e as IFRS emitidas pelo IASB e
apresentam saldos com partes relacionadas.
Entendemos que no processo de exame das
demonstrações contábeis este PAA é relevante
em face de:






Os valores das transações durante o
exercício são significativos;
São
transações
envolvendo
partes
relacionadas;
Os saldos nas demonstrações contábeis são
significativos;
O volume das operações durante o
exercício é expressivo; e
A divulgação na Nota Explicativa nº 13 às
demonstrações
contábeis
é
uma
informação relevante.

Resposta da auditoria sobre o assunto
Nossos procedimentos de auditoria para
confirmar o adequado registro e controle
dessas transações incluíram, principalmente:






Avaliação da política de transações com
partes relacionadas da Companhia e sua
aplicação nas principais transações
incorridas com partes relacionadas
durante o exercício de 2020;
Realização de exame da documentação
suporte para as transações com partes
relacionadas mais relevantes, incluindo a
inspeção de notas fiscais, revisão dos
controles e cálculos preparados pela
Administração;
Adicionalmente avaliamos a adequação
das divulgações sobre este assunto
incluídas na Nota Explicativa nº 13.

Nossos exames não identificaram exceções
relevantes na contabilização das transações e
saldos com Partes Relacionadas efetuados pela
Administração da Companhia, de forma que os
valores e informações divulgados nas
demonstrações contábeis estão adequados.

Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado (DVA)
As Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2020, 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 contábeis da Companhia. Para a formação de nossa
opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e 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 contábeis tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 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 contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
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Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que
há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a esse respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de
relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuarem operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
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 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 significativa em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional;
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada;
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
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 contábeis
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, 23 de julho de 2021.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1
Henrique Herbel de Melo Campos
Contador CRC 1 SP 181015/O-3
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AMMO VAREJO S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
ATIVOS
Nota
explicativa
CIRCULANTE:
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber

3
4
5

1.602
31.672
44.402
1.900
16.570
3.532
2.687
---------102.365
----------

16.c
16.b
13
15
6

9.278
420
13.925
998
2.274
2.001
--------28.896

25.777
225
2.873
2.921
2.001
--------33.797

7
8
9

12.994
63.606
26.834
---------132.330
---------231.344
======

14.116
53.431
27.114
---------128.458
---------230.823
======

Total do ativo circulante

Imobilizado
Direito de uso
Intangível
Total do ativo não circulante
Total dos ativos

2019

1.428
43.408
27.976
4.575
16.417
4.308
902
---------99.014
----------

16.c
6

NÃO CIRCULANTE:
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber

2020

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AMMO VAREJO S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota
explicativa
PASSIVOS
CIRCULANTE:
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Impostos e taxas
Obrigações sociais e trabalhistas
Arrendamentos a pagar
Outras contas a pagar

10
11
14

Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE:
Arrendamentos a pagar
Provisões diversas
Outras obrigações

14
15

Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital social realizado
Prejuízos acumulados

2020

2019

19.162
11.397
12.172
22.538
875
---------66.144
----------

4
25.639
3.565
9.306
21.434
294
---------60.242
----------

46.496
2.260
4.372
--------53.128
---------

34.772
3.578
2.687
--------41.037
---------

176.457
(64.385)
----------112.072
-----------

147.180
(17.636)
----------129.544
-----------

231.344
======

230.823
======

12

Total do patrimônio líquido
Total dos passivos e do
patrimônio líquido

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
Nota
explicativa

2020

2019

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

20

274.934

264.979

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

21

(132.352)
---------142.582

(143.727)
---------121.252

21
21
21
17

(151.630)
(23.068)
(578)
3.743
---------(28.951)

(117.867)
(24.104)
(577)
27.141
340
---------6.185

(6.536)
(6.186)
(7.041)
1.635
330
---------(46.749)

(4.888)
(5.777)
(4.240)
930
62
---------(7.728)

---------(46.749)
======

---------(7.728)
======

(108,62)
======

(21,53)
======

LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:
De vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Recuperação de impostos
Outras, líquidas

Despesas financeiras – juros e encargos
Despesas financeiras – juros sobre arrendamentos
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros
Receitas financeiras
Variações cambiais

14

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Impostos de renda e contribuição social

16.a

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
PREJUÍZO LÍQUIDO BÁSICO E DILUÍDO POR QUOTA:
Quotas – R$

22

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

230

AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)

2020

2019

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(46.749)

(7.728)

OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES

---------(46.749)
======

---------(7.728)
======

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)

Capital
realizado
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Aporte de capital (nota 12)
Prejuízo líquido do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Aporte de capital (nota 12)
Prejuízo líquido do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Prejuízos
acumulados

Total

35.427

(9.908)

25.519

111.753
----------147.180

(7.728)
----------(17.636)

111.753
(7.728)
----------129.544

29.277
----------176.457
======

(46.749)
----------(64.385)
=======

29.277
(46.749)
----------112.072
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido do exercício ao
caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Recuperação de impostos
Renegociações de arrendamentos
Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangível
Reversão de provisão para desvalorização de ativos
Juros e encargos
Juros sobre arrendamentos
Variações cambiais
Provisão para perda esperada com créditos de
liquidação duvidosa

Variações nas contas de ativos e passivos
Duplicatas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Fornecedores
Outros
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
antes de juros pagos
Juros pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
após juros pagos
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado
Aquisição de intangível
Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível
Empréstimos entre partes relacionadas
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento

2019

(46.749)

(7.728)

22.209
(5.722)
(250)
(1.930)
11.943
6.186
(330)

21.713
(27.141)
(116)
(3.272)
4.638
5.777
(62)

---------(14.643)

411
---------(5.780)

(17.479)
16.426
16.651
(6.437)
8.993
----------

7.822
(535)
224
(3.977)
4.885
----------

3.511

2.639

----------

(1)
----------

3.511
----------

2.638
----------

(1.962)
(670)
3.015
13.838
---------14.221
----------

(3.245)
(125)
579
23.514
---------20.723
----------

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Liquidação de empréstimos
Liquidação de arrendamentos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
Diminuição do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
No fim do exercício
Diminuição do caixa e equivalentes de caixa

2020

2019

(4)
(17.902)
---------(17.906)
---------(174)
======

(8)
(23.454)
---------(23.462)
---------(101)
======

1.602
1.428
---------(174)
======

1.703
1.602
---------(101)
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)

RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangível
Provisão para perda esperada com créditos de
liquidação duvidosa
Recuperação de impostos
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Reversão de provisão para desvalorização de ativos

VALOR ADICIONADO BRUTO
RETENÇÕES
Depreciação e amortização
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA
VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA
Receitas financeiras
Variação cambial ativa
Royalties

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Remuneração do trabalho
Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capitais de terceiros
Remuneração de capitais próprios
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO

2020

2019

339.257
250

320.101
116

----------339.507

(411)
27.141
----------346.947

(149.795)
(71.812)
1.930
----------(219.677)
----------119.830

(161.446)
(42.808)
3.272
----------(200.982)
----------145.965

(22.209)
----------97.621

(21.713)
----------124.252

1.635
330
18.827
----------20.792
----------118.413
======

930
62
20.817
----------21.809
----------146.061
======

58.027
72.516
34.619
(46.749)
----------118.413
======

59.101
70.846
23.842
(7.728)
----------146.061
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AMMO VAREJO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de Reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A AMMO VAREJO S.A. (“Companhia”), anteriormente denominada “AMMO Varejo Ltda.”, sediada na
avenida Paulista, número 1.754, em São Paulo – SP, controlada pela Coteminas S.A., tem por objeto
social a exploração do ramo de indústria e comércio varejista de artigos de cama, mesa, banho, lingerie,
cortinas, tapetes, colchões, móveis, artigos para o lar, produtos aromáticos para o lar, fragrâncias,
saches, franquias, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis,
consultoria em tecnologia da informação, projetos de arquitetura e supervisão da execução de projetos
de arquitetura, cujos produtos são comercializados sob as marcas Artex, MMartan e Casas Moysés.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração da Companhia em 23 de julho de
2021.
A Companhia apresenta suas demonstrações financeiras, elaboradas de acordo com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo “International Accounting Standards Board”
(“IASB”), e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações técnicos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo IASB e pelo
CPC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2020. Todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e correspondem com as utilizadas pela
administração da Companhia em sua gestão.
Diante da perspectiva da Companhia efetuar Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários, a
Companhia apresenta suas demonstrações financeiras, elaboradas de acordo com as normas e práticas
contábeis da legislação societária brasileira para companhias abertas.
2.1 – Práticas contábeis
Os principais critérios adotados na elaboração das demonstrações financeiras são como segue:
(a) Apuração do resultado--O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência do exercício. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza
significativa quanto à sua realização. As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo
método da taxa efetiva de juros como receitas e despesas financeiras no resultado. Os ganhos e
perdas extraordinários e as transações e provisões que envolvem ativos permanentes são
registradas no resultado do exercício como “Outras, líquidas”.
(b) Instrumentos financeiros--A Companhia classifica ativos e passivos financeiros nas seguintes
categorias: ao valor justo por meio do resultado (“FVTPL”), ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes (“FVOCI”) e ao custo amortizado.
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i) Ativos e passivos financeiros não derivativos – reconhecimento e desreconhecimento
A Companhia reconhece os ativos e passivos financeiros quando, e somente quando, se tornar
parte das disposições contratuais dos instrumentos. A Companhia desreconhece um ativo
financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a
Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo
financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade
do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela
Companhia em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo
separado. A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é
retirada, cancelada ou expirada.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
ii) Ativos financeiros não derivativos – mensuração
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir:
- o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa
contratuais; e
- os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa
que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes
somente se satisfizer ambas as condições a seguir:
- o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pela coleta
de fluxos de caixa contratuais como pela venda de ativos financeiros; e
- os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa
que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.
Todos os outros ativos financeiros são classificados como mensurados ao valor justo por meio do
resultado.
Além disso, no reconhecimento inicial, a Companhia pode irrevogavelmente designar um ativo ou
passivo financeiro como mensurado ao valor justo por meio do resultado com o objetivo de
eliminar ou reduzir significativamente um possível descasamento contábil decorrente do resultado
produzido pelo respectivo ativo ou passivo.
iii) Passivos financeiros não derivativos – mensuração
Os instrumentos financeiros classificados no passivo, após seu reconhecimento inicial pelo seu
valor justo, são mensurados com base no custo amortizado com base no método da taxa efetiva
de juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, são reconhecidos no resultado,
como receitas ou despesas financeiras, quando incorridos.
iv) Derivativos mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os instrumentos derivativos, quando contratados, não são designados para a contabilização de
hedge. As variações no valor justo de qualquer um desses instrumentos derivativos são
reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado.
(c) Redução ao valor recuperável de instrumentos financeiros--Ativos financeiros não classificados
como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, são avaliados em cada data de
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balanço para determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui:
- inadimplência ou atrasos do devedor;
- reestruturação de um valor devido a Companhia em condições que não seriam aceitas em
condições normais;
- indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial;
- mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;
- o desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento devido a dificuldades financeiras; ou
- dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa
esperados de um grupo de ativos financeiros.
A Companhia considera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado
tanto em nível individual como em nível coletivo. Todos os ativos individualmente significativos são
avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não tenham sofrido
perda de valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de
valor que possa ter ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada, que inclui as perdas de crédito
esperadas. Ativos que não são individualmente significativos são avaliados coletivamente quanto à
perda de valor com base no agrupamento de ativos com características de risco similares.
Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a Companhia utiliza
tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para
refletir o julgamento da Administração sobre se as condições econômicas e de crédito atuais são
tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas
tendências históricas.
Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil e
o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original
do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. Quando
a Companhia considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são
baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda de valor, a redução pela
perda de valor é revertida através do resultado.
Uma perda por redução do valor recuperável referente a uma investida avaliada pelo método de
equivalência patrimonial é mensurada pela comparação do valor recuperável do investimento com
o seu valor contábil. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado e é
revertida se houve uma mudança favorável nas estimativas usadas para determinar o valor
recuperável.
(d) Caixa e equivalentes de caixa--Incluem saldos em caixa, depósitos bancários à vista,
numerários em trânsito e as aplicações financeiras. Possuem vencimentos inferiores a 90 dias (ou
sem prazos fixados para resgate) com liquidez imediata, e estão sujeitos a um risco insignificante
de mudança de valor. Caixa e equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros não
derivativos mensurados ao custo amortizado e seus rendimentos são registrados no resultado do
exercício.
(e) Duplicatas a receber de clientes e provisão para perda esperada com créditos de
liquidação duvidosa--As duplicatas a receber de clientes são inicialmente, reconhecidas pelo
valor da transação e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do
método da taxa de juros efetiva menos a perda esperada com créditos de liquidação
duvidosa.
A Companhia adotou a mensuração da perda estimada com créditos de liquidação duvidosa
com base em toda a vida dos instrumentos, utilizando a abordagem simplificada,
considerando o histórico de movimentações e perdas históricas. Como regra geral, os títulos
vencidos há mais de 180 dias representam um relevante indicativo de perda esperada, e
são avaliados individualmente.
(f) Estoques--São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que são inferiores
aos valores de realização líquida e estão demonstrados líquidos da provisão para perdas

3

238

com itens descontinuados e ou obsoletos. Os valores de realização líquida são os preços
estimados de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de
conclusão de fabricação e despesas de vendas diretamente relacionadas.
(g) Imobilizado--Registrado pelo custo de aquisição ou construção. As depreciações são
computadas pelo método linear com base nas taxas que levam em consideração a vida útil
estimada dos bens. Os gastos incorridos que aumentam o valor ou estendem a vida útil
estimada dos bens são incorporados ao seu custo; gastos relativos à manutenção e reparos
são lançados para resultado quando incorridos. A vida útil estimada dos itens do imobilizado
é conforme segue:
Vida útil
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis, utensílios e outros

5 anos
10 anos
10 anos
5 e 10 anos

O valor residual e a vida útil dos ativos são avaliados pela Administração da Companhia
pelo menos ao final de cada exercício.
(h) Direito de uso--A mensuração do ativo de direito de uso corresponde ao valor inicial do passivo
de arrendamento mais os custos diretos iniciais incorridos, ajustados a valor presente. A
amortização é calculada pelo método linear de acordo com os prazos remanescentes dos
contratos.
(i) Intangível--Refere-se a pontos comerciais e marcas adquiridas. Os ativos intangíveis com
vida útil definida são amortizados linearmente durante o período de vida útil estimado. Os
ativos intangíveis cuja vida útil não se pode determinar são avaliados pelo seu valor
recuperável anualmente ou na ocorrência de fato que justifique sua avaliação.
(j) Avaliação do valor recuperável dos ativos não financeiros--Os bens do imobilizado, os
intangíveis, os estoques e outros ativos circulantes e não circulantes são avaliados
anualmente ou sempre que as circunstâncias indicarem que o valor contábil talvez não seja
recuperável. Na ocorrência de uma perda decorrente desta avaliação a mesma será
reconhecida ao resultado do exercício. As perdas com estes ativos reconhecidas em outros
períodos poderão ser revertidas sempre que houver uma avaliação ou evidência confiável de
que o valor do ativo tenha se recuperado. A reversão é reconhecida no resultado do exercício
e não ultrapassa o valor reconhecido anteriormente como provável perda.
(k) Imposto de renda e contribuição social--A provisão para imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro é calculada à alíquota de aproximadamente 34% sobre o resultado
tributável e registrada líquida da parcela relativa à redução do imposto de renda. O saldo da
provisão no passivo é demonstrado líquido das antecipações efetuadas no exercício, se
aplicável.
(l) Imposto de renda e contribuição social diferidos--São registrados imposto de renda e
contribuição social diferidos sobre os saldos do prejuízo fiscal e das diferenças temporárias
decorrentes de provisões registradas contabilmente, que, de acordo com as regras fiscais
existentes, serão dedutíveis ou tributáveis somente quando realizadas. Somente é reconhecido
um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos quando há expectativa de lucro
tributável futuro.
(m) Arrendamentos a pagar--A mensuração do passivo de arrendamento, correspondem ao total
dos pagamentos futuros de aluguéis. Esses fluxos de pagamentos são ajustados a valor presente,
considerando a taxa incremental de empréstimo, e quando aplicável, são ajustados por alterações
e atualizações previstas nos contratos. A contrapartida é contabilizada como direito de uso e
amortizado durante o período do contrato de arrendamento pelo método linear. Os encargos
financeiros são reconhecidos como despesa financeira e apropriados de acordo com o prazo
remanescente dos contratos. A taxa incremental de empréstimo corresponde à taxa de juros que a
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Companhia teria que pagar, caso contratasse financiamento para a aquisição de ativos similares
aos direitos de uso, com valor similar e sob as mesmas condições contratuais e econômicas do
arrendamento.
(n) Provisões diversas--São constituídas em montante julgado suficiente pela Administração para
cobrir prováveis perdas. Os depósitos judiciais relativos às provisões estão apresentados no ativo
não circulante.
(o) Atualizações monetárias e cambiais--Os ativos e passivos sujeitos a atualizações monetárias
ou cambiais estão atualizados monetariamente até a data do balanço, de acordo com as taxas
publicadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelos índices contratualmente estipulados.
Os ganhos e as perdas cambiais e as variações monetárias são reconhecidos no resultado do
exercício.
(p) Reconhecimento de receita--A receita é mensurada pelo valor da contrapartida recebida ou a
receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou
bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares. A receita operacional é
reconhecida quando o controle é transferido, isto é, na ocasião da entrega ao cliente.
(q) Demonstrações do Valor Adicionado (“DVA”)--Essas demonstrações têm por finalidade
evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado exercício. São
apresentadas pela Companhia, conforme requerido pela legislação societária brasileira, como
parte de suas demonstrações financeiras e como informação suplementar, pois não é uma
demonstração prevista e nem obrigatória conforme as normas das IFRS. As DVAs foram
preparadas com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de
preparação das demonstrações financeiras.
(r) Moeda funcional e de apresentação--As demonstrações financeiras da Companhia são
preparadas usando-se a sua moeda funcional. A moeda funcional de uma entidade é a moeda do
ambiente econômico primário em que ela opera. Ao definir a moeda funcional a Administração
considerou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e
serviços, e a moeda na qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou
incorrido. As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda
funcional e de apresentação da Companhia.
2.2 – Uso de estimativas
Na elaboração das demonstrações financeiras foram utilizadas estimativas para contabilizar certos
ativos, passivos e outras transações. Para efetuar estas estimativas, a Administração utilizou as
melhores informações disponíveis na data da preparação das demonstrações financeiras, bem como a
experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos
futuros. As demonstrações financeiras incluem, portanto, estimativas referentes principalmente à
estimativa do valor de recuperação de ativos financeiros (notas explicativas nº 2.1.c, nº 4 e n° 6), seleção
da vida útil do ativo imobilizado (notas explicativas nº 2.1.g e nº 7), estimativa do valor de recuperação de
ativos não financeiros (notas explicativas nº 2.1.j, nº 5, nº 7, nº 8 e n° 9), provisões necessárias para
passivos tributários, cíveis e trabalhistas (notas explicativas nº 2.1.n e nº 15), provisões para impostos
sobre a renda (notas explicativas nº 2.1.k e nº 16), determinação do valor justo de instrumentos
financeiros (ativos e passivos) (notas explicativas nº 2.1.b e nº 18) e outras similares.
De acordo com os Ofícios Circulares emitidos pela CVM e levando em consideração o cenário
econômico e os riscos e incertezas advindos dos impactos do COVID-19, revisamos nossas estimativas
contábeis relacionadas acima e mencionamos as nossas avaliações nas respectivas notas, quando
aplicável, como também, relacionamos os reflexos identificados no exercício de 2020 em razão dessa
nova realidade econômica na nota explicativa n° 23.
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2.3 – Novas IFRS, revisões das IFRS e interpretações do IFRIC (Comitê de Interpretação das Normas
Internacionais de Relatório Financeiro do IASB).
a) Os pronunciamentos contábeis do IASB abaixo listados foram publicados e/ou revisados e entraram
em vigor para os exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2020.
EMENDA CPC 06 R2 (IFRS 16) - Arrendamentos
Em maio de 2020, o IASB aprovou uma emenda na norma IFRS 16, a qual concede benefícios no
resultado, durante o período impactado pela pandemia da Covid-19 para arrendatários, com isso não
tratando como uma modificação de contrato. Em 07 de julho de 2020, a CVM publicou a Deliberação nº
859/2020 que aprova a revisão do CPC 06 (R2)/IFRS 16 que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de
2020. Vide nota explicativa nº 14 às demonstrações financeiras.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Depósitos em conta corrente

2020

2019

1.428
---------1.428
======

1.602
---------1.602
======

2020

2019

39.757
4.750
---------44.507

27.694
5.077
---------32.771

(1.099)
---------43.408
======

(1.099)
---------31.672
======

4. DUPLICATAS A RECEBER

Clientes no mercado interno
Operadoras de cartão de crédito

Provisão para perda esperada com
créditos de liquidação duvidosa

As vendas a prazo são efetuadas diretamente ao consumidor e parceladas em até 10 pagamentos por
meio de instrumentos de crédito cedidos pelas operadoras de cartões de crédito.
As contas a receber de clientes são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio de
recebimento é de aproximadamente 81 dias (82 dias em 2019). Os valores vencidos estão apresentados
abaixo e o saldo da provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa é considerado
pela Administração suficiente para cobrir as perdas esperadas com estes títulos.
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A composição das duplicatas a receber por idade de vencimento é como segue:

A vencer
Vencidas até 30 dias
Vencidas de 31 a 60 dias
Vencidas de 61 a 90 dias
Vencidas de 91 a 180 dias
Vencidas acima de 180 dias

2020

2019

40.491
242
90
66
288

28.350
716
340
159
204

3.330
----------44.507

3.002
----------32.771

======

======

A movimentação da provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa é como segue:
2020

2019

(1.099)

Saldo no início do exercício
Adições

-----------(1.099)
=======

Saldo no final do exercício

(688)
(411)
-----------(1.099)
=======

A Administração da Companhia considera que o risco relativo às contas a receber de clientes é
minimizado pelo fato de que parte da composição da carteira de clientes da Companhia ser diluída e
parte estar concentrada em grandes operadores de cartão de crédito e franqueados.
5. ESTOQUES

Matéria prima e secundários
Produtos acabados
Peças de reposição

2020

2019

627
26.740
609
---------27.976
======

2.292
41.769
341
---------44.402
=====

Em 31 de dezembro de 2020, não foram identificadas potenciais perdas esperadas na realização desses
estoques.
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6. VALORES A RECEBER DE CLIENTES
Representa o financiamento de repasses de lojas para franqueados e parcelamentos de créditos com
clientes, para pagamento em parcelas mensais iguais atualizadas pela variação do índice geral de
preços do mercado - IGP-M.
2020
Financiamento no repasse de lojas
Parcelamento de créditos com clientes
Outros

Circulante
Não circulante

2019

3.208
3.368
6
-----------6.582
(4.308)
------------

6.453
-----------6.453
(3.532)
------------

2.274
=======

2.921
=======

Considerando as informações subsequentes a 31 de dezembro de 2020, até a divulgação das
demonstrações financeiras, não foram identificadas perdas relevantes não provisionadas.
7. IMOBILIZADO
Taxa
média
% (*)
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis, utensílios e outros
Obras em andamento

Custo

4,0
5,6
2,4
4,3
-

27.597
3.159
2.436
21.385
497
---------55.074
=====

2020
Depreciação
acumulada
(20.961)
(2.932)
(2.016)
(16.171)
----------(42.080)
======

2019
Líquido
6.636
227
420
5.214
497
---------12.994
=====

Líquido
7.310
428
454
5.763
161
---------14.116
=====

(*) Taxa média ponderada anual de depreciação, excluindo os itens totalmente depreciados.
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Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Instalações

Saldo em 31 de dezembro de 2018

6.886

521

Adições
Baixas líquidas
Transferências
- Imobilizado
Depreciação do exercício
Reversão (provisão) para perdas
com ativos

1.265
(101)

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas líquidas
Transferências
- Imobilizado
Depreciação do exercício
Reversão (provisão) para perdas
com ativos
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Máquinas
e equipamentos

Móveis,
utensílios
e outros

Obras
em
andamento

-

6.790

270

78
(1)

541
-

1.318
-

43
-

3.245
(102)

270
(1.452)

(9)
(204)

(102)

(109)
(1.216)

(152)
-

(2.974)

442
---------7.310

43
---------428

15
---------454

(1.020)
---------5.763

---------161

(520)
---------14.116

811
(205)

11
(7)

58
(5)

746
(178)

336
-

1.962
(395)

(1.603)

(29)
(213)

(92)

29
(1.291)

323
---------6.636
=======

37
---------227
======

5
---------420
=======

145
---------5.214
=======

Total
14.467

-

(3.199)

---------497
=======

510
---------12.994
=======

Anualmente a Companhia avalia a recuperabilidade do ativo imobilizado, considerando fluxo de caixa
para o período de 5 anos. Em 31 de dezembro de 2020, o ativo imobilizado está deduzido de provisão
para perda no valor de R$4.793 (R$5.303 em 31 de dezembro de 2019).
8. DIREITOS DE USO
A composição dos bens contratados como arrendamentos são como segue:

Taxa (1)
% a.a.
Imóveis
Imóveis – lojas
Veículos

52,1
24,9
34,7

Custo
13.779
88.433
102
-----------102.314
=======

2020
Amortização
acumulada
(6.264)
(32.342)
(102)
-----------(38.708)
=======

2019
Líquido
7.515
56.091
-----------63.606
=======

Líquido
10.579
42.836
16
-----------53.431
=======

(1) A taxa média de amortização corresponde ao prazo médio dos contratos de arrendamentos dos
respectivos bens de direito de uso.
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A movimentação dos saldos dos direitos de uso no exercício foi como segue:
Imóveis
Saldo em 31 de dezembro de 2018

Imóveis - lojas

-

Adoção inicial IFRS 16/CPC 06 R2 (a)
Adições (b)
Baixas, líquidas (c)
Amortização do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições (b)
Baixas, líquidas (c)
Amortização do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Veículos

-

Total

-

-

13.744
35
(3.200)
---------10.579

44.230
17.059
(1.613)
(16.840)
---------42.836

84
18
(86)
---------16

58.058
17.112
(1.613)
(20.126)
---------53.431

(3.064)
---------7.515
=======

33.433
(3.266)
(16.912)
---------56.091
=======

(16)
---------=======

33.433
(3.266)
(19.992)
---------63.606
=======

(a) Vide nota explicativa nº 14 às demonstrações financeiras sobre adoção inicial do IFRS 16/CPC 06.
(b) Inclui novos contratos de arrendamento, renovação de contratos existentes e atualização dos valores
dos arrendamentos.
(c) Contrato de aluguel encerrado antecipadamente.
9. INTANGÍVEL

Pontos comerciais (1)
Marcas – próprias (2)
Total

2020

2019

25.077
1.757
----------26.834
======

25.357
1.757
----------27.114
======

A movimentação dos saldos dos ativos intangíveis no exercício foi como segue:

Pontos comerciais
Marcas – próprias
Total

Pontos comerciais
Marcas – próprias
Total

2019

Adições

Baixas

25.357
1.757
----------27.114
======

670
--------670
=====

(2.370)
--------(2.370)
=====

2018

Adições

Baixas

21.801
1.757
----------23.558
======

125
--------125
=====

(361)
--------(361)
=====

Reversão de
provisão
para perdas
com ativos
1.420
----------1.420
======
Reversão de
provisão
para perdas
com ativos
3.792
----------3.792
======

2020
25.077
1.757
----------26.834
======

2019
25.357
1.757
----------27.114
======
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(1) Pontos comerciais: Os valores referentes aos pontos comerciais (luvas) estão registrados pelo custo
de aquisição dos respectivos pontos de vendas deduzidos de provisão para perda no valor de R$6.574
(R$7.994 em 31 de dezembro de 2019), baseado em seus valores de mercado determinados por
empresa independente com especialização para avaliação dos mesmos.
(2) Marcas – próprias: As marcas próprias estão registradas ao custo de aquisição, possuem vida útil
indefinida, portanto não são amortizadas. Os ativos são testados anualmente quanto a sua
recuperabilidade. A AMMO VAREJO não identificou indícios de deterioração ou de não recuperação dos
saldos mantidos nesses itens.
10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Moeda nacional:
Banco do Brasil S.A. (Finame)

Moeda

Taxa anual
de juros - %

Vencimento

R$

5,5

2020

Circulante

2020

2019

----------======

4
----------4
======

Os empréstimos são garantidos por avais da Coteminas S.A.
A movimentação dos empréstimos foi como segue:
2019

2020
Saldo no início do exercício
Juros provisionados
Amortização de principal
Pagamento de juros

4
(4)
----------=======

Saldo no final do exercício

12
1
(8)
(1)
----------4
=======

11. FORNECEDORES
2020
Mercado interno
Partes relacionadas

19.146
16
----------19.162
======

2019
11.855
13.784
----------25.639
======

As contas a pagar a fornecedores são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio de
pagamento é de aproximadamente 53 dias (65 dias em 31 de dezembro de 2019).
O saldo com partes relacionadas refere-se à fornecimento de produtos de cama, mesa e banho pela
Coteminas S.A., controladora da Companhia.
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 1º de janeiro de 2019, a Coteminas S.A. adquiriu de sua controladora SGPSA, a totalidade das cotas
representativas do capital social da Companhia pelo valor contábil de R$57.734 (R$30.431 em
investimentos e R$27.303 em ágio) e efetuou aporte de capital no valor de R$87.166, utilizando créditos
de mútuo com a Companhia. Em 31 de dezembro de 2019, a Coteminas S.A. realizou novo aumento de
capital no valor de R$24.587, utilizando crédito de mútuo com a Companhia.
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Em 31 de dezembro de 2020, a Coteminas S.A. realizou aumento de capital no valor de R$29.277 na
AMMO Varejo, através de crédito de mútuo com a Companhia.
O capital social subscrito e realizado em 31 de dezembro de 2020 está representado por 430.382.917
quotas com valor nominal de R$0,41 cada (358.974.726 quotas com valor nominal de R$0,41 cada, em
2019).
13. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A receber
2019

2020
Coteminas S.A.

13.925
======

======

Encargos financeiros
(despesas)
2019
2020
Coteminas S.A.

(1.514)
======

(1.073)
======

Os saldos referem-se a mútuos contratados com a Companhia em condições equitativas de acordo com
as práticas de mercado. Os encargos são calculados de acordo com o custo médio dos empréstimos da
companhia cedente do crédito. Em 2020, a taxa média de juros foi de 11,2% ao ano (11,2% ao ano em
2019).
Em 2020, a Companhia recebeu produtos intermediários e acabados da Coteminas S.A., empresa
ligada, no valor de R$78.761 (R$67.337 em 2019), para revenda em suas lojas próprias.
Todas as operações acima, de compra e venda de produtos e transações de mútuo são realizadas a
preços e taxas de mercado.
Os valores totais pagos e provisionados a diretores e pessoas-chave da Administração estão destacados
nas demonstrações do resultado, sob a rubrica “Honorários da administração”. A Companhia não possui
obrigação adicional de pós-emprego, bem como não oferece outros benefícios de longo prazo.
14. ARRENDAMENTOS A PAGAR
A composição dos arrendamentos a pagar é como segue:

Imóveis
Imóveis - lojas
Veículos

Taxa % a.a.

Vencimentos

9,3
9,3
9,3

2023
2026
2020

Circulante
Não circulante

2020

2019

8.201
60.833
-----------69.034
(22.538)
-----------46.496
=======

11.048
45.142
16
-----------56.206
(21.434)
-----------34.772
=======
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Os vencimentos dos arrendamentos são como segue:

Imóveis
Imóveis - lojas
Total bruto
Ajuste a valor presente
Total a pagar

2021

2022

2023

2024 a
2026

Total

3.582
21.754
-----------25.336
(2.798)
-----------22.538
======

3.582
15.994
-----------19.576
(678)
-----------18.898
======

2.090
14.678
-----------16.768
(3.193)
-----------13.575
======

18.567
-----------18.567
(4.544)
-----------14.023
======

9.254
70.993
-----------80.247
(11.213)
-----------69.034
======

A movimentação dos arrendamentos a pagar é como segue:
2019

2020
Imóveis
Saldo no início do exercício
Adoção inicial IFRS 16/CPC 06 (a)
Adições (b)
Encargos
Pagamentos
Renegociações (c)
Baixas (d)
Saldo no final do exercício

Imóveis – lojas

Veículos

Total

11.048

45.142

16

56.206

904
(3.751)
-----------8.201
=======

33.433
5.607
(14.135)
(5.722)
(3.492)
-----------60.833
=======

(16)
-----------=======

33.433
6.511
(17.902)
(5.722)
(3.492)
-----------69.034
=======

Total
58.058
17.112
6.191
(23.454)
(1.701)
-----------56.206
=======

(a) A Administração da Companhia optou pela abordagem de transição retrospectiva simplificada. Essa
abordagem não impacta os lucros acumulados (patrimônio líquido) na data da adoção inicial, uma vez
que o montante do ativo de direito de uso é igual ao passivo de arrendamentos a pagar trazidos ao valor
presente e possibilita a utilização de expedientes práticos.
(b) Inclui novos contratos de arrendamento, renovação do contratos existentes e atualização dos valores
dos arrendamentos.
(c) Em função da pandemia da COVID-19, a Companhia renegociou os aluguéis de algumas lojas junto
aos arrendadores, obtendo isenção ou redução do valor do aluguel mínimo referente aos meses em que
as lojas estiveram fechadas, atendendo as orientações de cada município. De acordo com a revisão do
CPC 06 (R2), a Companhia adotou o expediente prático, e ajustou os passivos dos arrendamentos no
valor das reduções obtidas.
(d) Contrato de aluguel encerrado antecipadamente.
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Os efeitos no resultado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 são como segue:
2019

2020
Arrendamentos pagos no exercício
PIS E COFINS recuperado
Renegociações
Amortização de direitos de uso
PIS E COFINS sobre amortização
Juros apropriados sobre arrendamentos
PIS E COFINS sobre juros apropriados
Baixas, líquidas

17.902
(1.307)
5.722
(19.992)
982
(6.511)
325
225
-----------(2.654)
=======

Total dos efeitos com a aplicação da norma IFRS 16

23.454
(1.801)
(20.126)
1.387
(6.191)
414
-----------(2.863)
=======

A Administração da Companhia considerou como componente de arrendamento somente o valor do
aluguel mínimo fixo para fins de avaliação do passivo. A mensuração do passivo de arrendamento
corresponde ao total dos pagamentos futuros de aluguéis fixos, nos quais consideramos os prazos
vigentes nos contratos (prazo médio de 3,89 anos em 2020 e 2,31 anos em 2019). Esses fluxos de
pagamentos são ajustados a valor presente, considerando a taxa incremental de empréstimo. Os
encargos financeiros são reconhecidos como despesa financeira. A taxa incremental de empréstimo
corresponde à taxa de juros que a Companhia teria que pagar, caso contratasse financiamento para a
aquisição de ativos similares aos direitos de uso, com valor similar, e sob as mesmas condições
contratuais e econômicas do arrendamento.
15. PROVISÕES DIVERSAS
A Companhia possui processos tributários e trabalhistas, cuja perda foi estimada como possível, no valor
de R$1.202 (R$1.107 em 2019) e R$644 (R$710 em 2019) respectivamente.
A provisão foi constituída, para as perdas consideradas prováveis. Os processos judiciais cuja perda foi
estimada como provável, de acordo com a avaliação do risco efetuada pela Administração e pelos seus
assessores jurídicos, estão assim resumidos:
2020
Processos trabalhistas
Cíveis e outros

2019

1.107
1.153
---------2.260
=====

657
2.921
---------3.578
=====

998
=====

2.873
=====

Depósitos judiciais

A movimentação das provisões diversas é apresentada a seguir:
2019
Processos trabalhistas
Cíveis e outras

657
2.921
---------3.578
=====

Adições
1.066
199
-------1.265
=====

Baixas
(616)
(1.967)
-------(2.583)
=====

2020
1.107
1.153
---------2.260
=====
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16. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a. Conciliação da despesa de imposto de renda e de contribuição social

Resultado antes dos impostos
Alíquota de 34%
Créditos fiscais não constituídos
Impostos de renda e contribuição social

2020

2019

(46.749)
15.895
(15.895)
--------=====

(7.728)
2.628
(2.628)
--------=====

b. Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os valores de imposto de renda e de contribuição social diferidos, registrados nas demonstrações
financeiras, são provenientes de diferenças temporárias , prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, como segue:

Imposto diferido ativo:
Diferenças temporárias (a)
Prejuízo fiscal – recuperação de impostos (a)
Reclassificações para apresentação de balanço (a)

Imposto diferido passivo:
Diferenças temporárias (p)
Reclassificações para apresentação de balanço (p)

Total de impostos diferidos, líquidos
Total do ativo não circulante (soma de a)
Total do passivo não circulante (soma de p)

Saldos em
2019

Reconhecidos
no resultado

Outros

Saldos em
2020

225
14.068
(14.068)
---------225

(5.579)
5.579
----------

195
---------195

420
8.489
(8.489)
---------420

(14.068)
14.068
----------

5.579
(5.579)
----------

----------

(8.489)
8.489
----------

225
======
225
======

======
======

195
======
195
======

420
======
420
======

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía R$335.239 em prejuízos fiscais (R$283.948 em 31
de dezembro de 2019) e R$335.268 de base de cálculo negativa de contribuição social sobre o lucro
(R$282.322 em 31 de dezembro de 2019), cujos ativos fiscais não foram reconhecidos.
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c. Impostos a recuperar
2020
Imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços – ICMS
Imposto de renda e contribuição
social antecipados
PIS e COFINS a recuperar (*)
IPI a recuperar
Outros impostos a recuperar

Circulante
Não Circulante

2019

430

397

150
24.968
83
64
---------25.695
(16.417)
---------9.278
======

279
41.523
83
65
---------42.347
(16.570)
---------25.777
======

(*) Inclui créditos por compras e os montantes relacionados aos créditos gerados pela exclusão do ICMS
na base de PIS e COFINS. Vide nota explicativa nº17 às demonstrações financeiras.
17. RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS
Em setembro de 2018, transitou em julgado a ação coletiva interposta pelo Sindicato dos Lojistas –
SINDLOJAS. A Companhia aderiu ao processo coletivo da SINDILOJAS e reconheceu o direito de
restituir/compensar os tributos pagos indevidamente e o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS a partir daquela data. A Companhia reconheceu créditos no valor de R$14.655,
referente ao período de janeiro de 2011 a julho de 2017, que atualizados estão registrados na rubrica
“Impostos a recuperar”.
Em 2019, com base em seus assessores jurídicos, a Companhia resolveu continuar a ação própria,
iniciada em 2018, e no 3º trimestre de 2019 obteve o trânsito em julgado favorável à Companhia. Os
créditos da Companhia foram habilitados no 4º trimestre de 2019, no valor de R$41.796 e estão sendo
compensados.
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18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Considerações gerais--A Companhia pode realizar operações com instrumentos financeiros,
derivativos e não derivativos, cujos riscos são administrados através de estratégias de posições
financeiras e controles de limites de exposição aos mesmos. Todas as operações estão integralmente
reconhecidas na contabilidade e descritas no quadro abaixo.

2020

2019

ATIVOS FINANCEIROS-Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Valores a receber de clientes (c)
Outros créditos a receber (c)
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Valores a receber de clientes (nc)
Outros créditos a receber (nc)

1.428
43.408
4.308
902
13.925
998
2.274
2.001

1.602
31.672
3.532
2.687
2.873
2.921
2.001

PASSIVOS FINANCEIROS-Custo amortizado:
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Outras contas a pagar
Outras obrigações

19.162
875
4.372

4
25.639
294
2.687

(c) circulante
(nc) não circulante
Os principais fatores de risco que a Companhia está exposta refletem aspectos estratégico-operacionais
e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais (tais como, comportamento de demanda,
concorrência, inovação tecnológica, mudanças relevantes na estrutura da indústria, entre outros) são
inerentes a sua atividade e são endereçados pela administração da Companhia. Os riscos econômicofinanceiros refletem, principalmente, a inadimplência de clientes, o comportamento de variáveis
macroeconômicas, como taxas de câmbio e de juros, bem como as características dos instrumentos
financeiros que a Companhia utiliza e as suas contrapartes. Esses riscos são administrados por meio de
políticas de controle, estratégias específicas e determinação de limites.
b) Valor justo--Os valores justos dos empréstimos e financiamentos aproximam-se aos valores do custo
amortizado registrados nas demonstrações financeiras em função de que estão indexados por taxas
flutuantes de juros (CDI), as quais acompanham as taxas de mercado. Considerando os vencimentos
dos demais instrumentos financeiros de curto prazo, a Companhia estima que seus valores justos
aproximam-se aos valores contábeis.
c) Classificação dos instrumentos financeiros--Com exceção dos instrumentos financeiros derivativos e
determinados títulos e valores mobiliários, que são classificados como mensurados ao “valor justo por
meio de resultado”, quando aplicável, todos os ativos e passivos financeiros listados acima são
classificados como mensurados ao “Custo Amortizado”. Os instrumentos financeiros derivativos são
avaliados como “Mensurados ao valor justo por meio do resultado” e a parcela referente ao hedge de
fluxo de caixa, cuja efetividade possa ser mensurada, tem seus ganhos e perdas reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial e apresentados na demonstração
do resultado abrangente.
d) Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros não derivativos:
d.1 - Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos--A Companhia acredita que o gerenciamento
de riscos é importante na condução de sua estratégia de crescimento com rentabilidade. A Companhia
está exposta a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito a variações nas taxas de câmbio e
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volatilidade das taxas de juros. O objetivo de gerenciamento desses riscos é eliminar possíveis variações
não esperadas nos resultados da Companhia, advindas dessas variações. Em 31 de dezembro de 2020
e 2019 não havia operações com instrumentos financeiros derivativos em aberto.
d.2 - Risco de taxa de juros--O caixa e os equivalentes de caixa rendem aproximadamente o
equivalente às taxas dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI. A Administração da Companhia
considera não relevante o efeito da exposição às variações de mercado nas taxas de juros contratadas
para os passivos sobre os quais incidem juros fixos, portanto, não está apresentando a análise de
sensibilidade para estes instrumentos financeiros.
d.3 - Risco de crédito--A Companhia está sujeita a risco de crédito com respeito ao caixa e
equivalentes de caixa e aos títulos e valores mobiliários, quando aplicável. Esse risco é mitigado pela
política de aplicar os recursos disponíveis somente em instituições financeiras de grande porte. O risco
de crédito com clientes é reduzido devido à serem concentrados com franqueados e operadoras de
cartão de crédito (adquirentes e subadquirentes). A Companhia possui um sistema de gestão de crédito
baseado na combinação das informações oriundas de diversos departamentos da Companhia,
principalmente as áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes externas que abastecem o
departamento de crédito e cobrança visando à aprovação de crédito para os seus franqueados que são
aprovados por órgão colegiado.
d.4 - Gestão de liquidez--Os passivos financeiros da Companhia, de acordo com os vencimentos dos
seus fluxos de caixa, com base na data mais próxima de sua liquidação, e utilizando as taxas de juros
nominais contratadas, podem ser resumidos como segue:

Obrigações contratuais
Fornecedores
Arrendamentos a pagar

Total
19.162
80.247
-----------99.409
=======

Prazo de liquidação previsto
Menos de
De 1 a 3
De 3 a 5
1 ano
anos
anos
19.162
25.336
-----------44.498
=======

36.344
-----------36.344
=======

18.567
-----------18.567
=======

d.5 - Gestão de capital--A Companhia administra sua estrutura de capital para assegurar a
continuidade de suas atividades operacionais e ao mesmo tempo maximizar o retorno aos seus cotistas.
A estratégia da Companhia permaneceu inalterada no período coberto por estas demonstrações
financeiras.
2020
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos a pagar
Caixa e equivalentes de caixa
Total da dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Total da dívida líquida
e patrimônio líquido

2019

69.034
(1.428)
------------67.606
------------112.072
-------------

4
56.206
(1.602)
------------54.608
------------129.544
-------------

179.678
=======

184.152
=======
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19. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais
informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo principal
tomador de decisões operacionais, com o objetivo de alocar recursos para um segmento individual e
avaliar seu desempenho. As decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro, compras,
investimentos e aplicação de recursos, bem como a avaliação de desempenho dos investimentos e dos
principais executivos da Companhia são feitas em base consolidada. A Companhia possui dois
segmentos operacionais distintos: Vendas diretas ao consumidor, incluindo lojas próprias e e-commerce,
denominado “Sell out” e vendas aos franqueados de produtos e serviços, denominado “Sell in”.
As informações financeiras separadas pelos segmentos de negócios acima explicados são como
seguem (em milhões de reais):

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas de vendas, gerais e administrativas
Outros
Resultado das operações
Resultado financeiro (sem variação cambial)
Variação cambial
Resultado antes dos impostos
Depreciação e amortização

Sell out

2020
(1) Outros
não
Sell in
alocáveis

192,8
(79,3)
---------113,5
(85,1)
---------28,4

81,6
(52,7)
---------28,9
(3,0)
---------25,9

0,5
(0,3)
---------0,2
(87,1)
3,7
---------(83,2)

274,9
(132,3)
---------142,6
(175,2)
3,7
---------(28,9)

---------28,4

---------25,9

(18,1)
0,3
---------(101,0)

(18,1)
0,3
---------(46,7)

17,9
======

======

4,3
======

22,2
======

2019
(1) Outros
não
Sell in
alocáveis

Total

169,3
(77,3)
---------92,0
(84,6)
---------7,4

95,0
(66,1)
---------28,9
(1,1)
---------27,8

0,7
(0,3)
---------0,4
(56,8)
27,1
0,3
---------(29,0)

265,0
(143,7)
---------121,3
(142,5)
27,1
0,3
---------6,2

---------7,4

---------27,8

(13,9)
---------(42,9)

(13,9)
---------(7,7)

17,4
======

======

4,3
======

21,7
======

Sell out
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas de vendas, gerais e administrativas
Recuperação de impostos
Outros
Resultado das operações
Resultado financeiro (sem variação cambial)
Resultado antes dos impostos
Depreciação e amortização

Total

(1) Inclui despesas não alocáveis como administrativas, distribuição, marketing institucional,
desenvolvimento de produtos, entre outros.
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A Companhia em suas análises sobre o desempenho de vendas, classifica seus produtos de acordo com
os segmentos de mercado representado por suas marcas, como segue.

Vendas líquidas (em milhões de Reais):
Casa Moyses e MMartan
Artex
Outros

2020

2019

207,7
66,8
0,4
------------274,9
========

183,1
81,2
0,7
------------265,0
========

20. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2020
RECEITA OPERACIONAL:
Vendas brutas
Deduções das vendas

367.852
(92.918)
----------274.934
======

Vendas líquidas

2019
350.865
(85.886)
----------264.979
======

21. DESPESAS POR NATUREZA
A Companhia apresenta a demonstração do resultado por função. A seguir apresenta as despesas por
natureza e sua classificação por função.
Por natureza:

Custos das matérias primas, mercadorias e serviços
adquiridos de terceiros
Benefícios a empregados
INSS
Depreciação e amortização
Variação dos estoques de produtos acabados
Aluguéis
Total por natureza

2020

2019

(171.006)
(58.027)
(11.201)
(22.209)
(17.823)
(27.362)
-------------(307.628)
========

(158.625)
(59.101)
(11.263)
(21.713)
848
(36.421)
-------------(286.275)
========

2020

2019

(132.352)
(151.630)
(23.068)
(578)
-------------(307.628)
========

(143.727)
(117.867)
(24.104)
(577)
-------------(286.275)
========

Por função:

Custo dos produtos vendidos
De vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Total por função
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22. PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR QUOTA
O cálculo do prejuízo básico e diluído por quota foi calculado como segue:
2020
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Número de quotas:
Quotas totais

2019

(46.749)

(7.728)

430.382.917
===========

358.974.726
===========

(108,62)
===========

(21,53)
===========

PREJUÍZO LÍQUIDO BÁSICO E
DILUÍDO POR LOTE DE MIL QUOTAS:
Quotas – R$

A Companhia não possui quotas com potencial efeito dilutivo. Portanto, o prejuízo básico por quota é
igual ao prejuízo diluído por quota.
23. EFEITOS RELACIONADOS À PANDEMIA – COVID-19
No exercício de 2020, decorrente da pandemia do coronavírus – COVID-19, houve uma redução forçada
no nível de atividade econômica no país. As lojas físicas fecharam em 23 de março de 2020 e
retornaram a abrir parcialmente com restrições de horários até o 3º trimestre, operando normalmente até
o final do respectivo exercício. Em 2021, a Companhia está operando normalmente e não tem
expectativa de perdas na realização de seus ativos e em sua rentabilidade para o próximo período.
Até a data da divulgação destas demonstrações financeiras, não foram identificados efeitos relevantes
que possam impactar nas informações apresentadas, a continuidade dos negócios e/ou as estimativas
contábeis.
24. EVENTOS SUBSEQUENTES
Em consonância com o disposto no CPC 24 - Eventos Subsequentes, apresentamos as seguintes
divulgações complementares:
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
Em 21 de junho de 2021, a Coteminas S.A. vendeu a totalidade do investimento na C7S Tecnologia
Ltda. (“C7S”) para a Companhia, por seu valor patrimonial contábil, no valor de R$23.388. A C7S têm
como objetivo o desenvolvimento de sistemas e de promoção de vendas pela internet diretamente ao
consumidor. A C7S iniciou suas atividades em fevereiro de 2018.
ALTERAÇÃO TIPO SOCIETÁRIO
Diante da perspectiva da Companhia efetuar Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários, foi
realizada em 30 de junho de 2021, reunião dos sócios cotistas, onde foi aprovada por unanimidade, a
alteração do tipo societário da Companhia, passando de sociedade empresária limitada (Ltda.) para
sociedade anônima (S.A.), alterando sua denominação social para AMMO VAREJO S.A.
O capital social subscrito e realizado em 30 de junho de 2021, está representado por 430.382.917 quotas
que foram convertidas em 430.382.917 ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal.

*****************
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AMMOVAREJOS.A.
(AnteriormentedenominadaAMMOVAREJOLTDA.)

CNPJ/MEnº03.494.776/0001Ͳ01
NIRE3521812635Ͳ1
SenhoresAcionistas,
A Administração da AMMO Varejo S.A. submete à apreciação de Vossas
Senhorias seu Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras
referentesaosexercíciosde2019e2018.Taisdemonstrações,elaboradas
de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS),
bem como com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas
expedidas pela CVM, vêm acompanhadas por parecer dos Auditores
Independentes.
Exercíciode2019
Iniciamosnoanode2019aretomadadocrescimentodaeconomia,coma
melhoriadeindicadoresrelevantes,comoareduçãodataxadedesemprego,
aretomadadasvendasdovarejo,eacontinuidadedociclodereduçãoda
taxabásicadejuros,comainflaçãosobcontrole.
Oprincipalacontecimentofoiaaprovaçãodareformadaprevidência,que
foioprimeiroeomaisimportantepassoparaoprocessodeconsolidação
fiscal,quevisareverteratrajetóriadedeterioraçãodascontaspúblicas.
Apesardootimismoinicial,houveatrasonoCongressoparaaprovaçãode
novas reformas da agenda econômica, que possibilitariam ganhos de
produtividadenopaís.Consequentemente,ocrescimentodoPIBfoiabaixo
doesperado.
Com o intuito de melhorar nossa competitividade e nossa rentabilidade,
realizamosotimizaçãodasnossasoperaçõeseexpandimosonossomercado
endereçável de produtos decama,mesa e banho,de montantedeR$12
bilhõesnoBrasil,segundooIBOPE,paraprodutosdecasaedecoração,com
mercadoestimadoemR$86bilhões,apreçosaoconsumidor.
Iniciamos, em 2019, a venda de produtos não têxteis nos nossos canais
digitais, como objetos de decoração, produtos de cozinha e mesa posta,
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atravésdeparceirose,portanto,combaixoriscoebaixocapitaldetrabalho.
A ampliação de oferta de novas categorias de produtos possibilita o
crescimento de nossa receita e o fortalecimento das nossas marcas,
aumentadoovalormédioeafrequênciadecompradenossasmarcaspelos
nossosconsumidores.
Continuamosanossatransformaçãovoltadaparaocanaldigital.Asvendas
deeͲcommercecresceram73%em2019,e,noúltimotrimestrede2019,
representaram17%dareceitasellͲoutdovarejo.
Novamissão:“Inovarparaentregarexperiênciasqueencantemepromovam
bemͲestar”
A missão da Companhia, o nosso propósito, motivaͲnos e inspiraͲnos a ir
além dos produtosdecama,mesa,ebanho,parafazermosdiferençanas
vidasdenossosclientes.Anossamissãoé“Inovarparaentregarexperiências
queencantemepromovambemͲestar”,sendoquenonossoentendimento
bemͲestarpassaporestadodesatisfaçãoplenadasexigênciasdocorpoe/ou
espírito,sensaçãodesegurança,confortoetranquilidade,eatémesmoser
impactado com a beleza e encantamento através dos nossos produtos e
canaisdecomunicação.
Anossavisãoécentradanocliente,continuamosquerendoencantáͲlo,mas
agoraabrimosnovoscaminhosparaprodutoseserviçosqueenvolvamoseu
bemͲestar,asuasaúdeeoseuestadodeespírito.Atecnologiaeumacultura
de inovação e experimentação serão fundamentais neste processo e já
começamosestatransformação,comaformaçãodeumtimecapacitadoe
engajado, e com parceiros conceituados. Como exemplo, desenvolvemos
produtos para o sono com sensores, que foram lançados em 2020. Eles
oferecem dicas para o usuário melhorar a qualidade do seu sono, com
impactopositivonorendimentodoseudia,apósumanoitebemdormida.
Estamosengajadosemotivadosasermosamaior,amelhoreamaisdigital
empresa no segmento Lar & Decoração, das Américas. O nosso foco de
crescimentoseráemáreasecategoriasquedemandembaixocapitaleque
sejamescaláveis,e,portanto,trazendomaiorrentabilidadeparaosnossos
acionistas.Acreditamosque(i)aampliaçãodeportfóliodeprodutos,ede
marcas; (ii) o crescimento dos canais de distribuição, incluindo maior
númerodelojasfranqueadas;e(iii)aofertadesoluçõestecnológicasparao
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varejo, como nossa tecnologia de frente de loja PIX, serão os
impulsionadoresdocrescimentodaCompanhianospróximosanos.
Anossaculturadeempreendedorismo,inovação,eousadianosguiaránesta
nova transformação, com grande ênfase em experimentação, abrindo
espaço para novos mercados e oportunidades. E neste caminho
procuraremosexerceranossaliderança,peloexemploetrabalhoárduoe
ético,inspirandoosnossospares,clienteseasociedade.
Relacionamentocomauditoresindependentes
Em2019,aCompanhianãocontratounenhumoutroserviçodeauditores
independentesquenãoosrelacionadosaostrabalhosdeauditoria.
Agradecimentos
CumpreͲnos apresentar agradecimentos aos clientes, aos colaboradores,
aos fornecedores, aos acionistas, às entidades financeiras, às
excelentíssimas autoridades, às entidades de classe, e a todos os que
contribuíram, direta ou indiretamente, para a consecução dos nossos
objetivosestratégicosesociais.
AAdministração.
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SobreaCompanhia
AAMMOVarejoS.A.éumaempresadevarejoespecializadodosegmento
Lar&Decoração,líderemprodutosdecama,mesaebanho(CAMEBA),além
dereferênciaemhomeͲwellness,queenglobaconforto,bemͲestaresaúde,
noBrasil.
Ofertamos,emmaisde233lojasfísicas(própriasefranquias)eeͲcommerce,
uma grande variedade de produtos nas categorias de CAMEBA, lar e
decoração e homeͲwellness com nossas marcas próprias e licenciadas,
Santista, Artex, MMartan, CasaMoysésͲ marcastradicionaiselíderesem
seussegmentosdeatuaçãonomercado,estrategicamenteposicionadasde
forma a atender eficientemente a clientes de diferentes perfis sócio
econômicos.
Desempenhofinanceiro1
AAMMOVarejoapresentou,noanode2019,receitalíquidaconsolidadade
R$265,0milhões,2,5%superioràde2018,commargembrutade45,8%.
Nofinalde2019tínhamos238lojas,dasquais67própriase171franquias,
ante 234 no final de 2018, sendo, portanto, o aumento de receita
majoritariamenteprovenientedevendasdemesmaslojas.
O prejuízo totalizou R$ 7,7 milhões e a geração de caixa, medida pelo
EBITDA,alcançouR$27,9milhões.
Os créditos de recuperação de impostos, no valor de R$ 41,8 milhões,
contabilizados em 2018 (R$ 14,7 milhões) e em 2019 (R$ 27,1 milhões),
foramhabilitadosecomeçaramasercompensados.Nodecorrerde2020,
continuaremosarealizaçãodoseuefeitocaixa.





1

AsinformaçõesfinanceiraseoperacionaiscontidasnesteRelatóriodeAdministração,excetoquandode
outraformaindicado,estãoemReaiseconsolidadasdeacordocomaspolíticascontábeisadotadasno
Brasil,queestãoemconformidadecomasnormasinternacionaisdecontabilidade(InternationalFinancial
ReportingStandardsͲIFRS).
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Receita e Margem bruta
em R$ milhões e %
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EBITDA e Margem EBITDA
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ReconciliaçãoEBITDAeMargemEBITDA
Em R$ milhões

2019

Lucro líquido
(+) Imposto de renda e
contribuição social
(+) Resultado financeiro
(+) Depreciação e
amortização
EBITDA

2018

(7,7)

(5,0)

-

-

13,9

10,9

21,7

3,1

27,9
9,0
Ͳ Ͳ

/ (dividido por)
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores
AMMO Varejo S.A. (anteriormente denominada AMMO Varejo Ltda.)
São Paulo - SP
Opinião sobre as demonstrações contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis da AMMO Varejo S.A. (“Companhia”), que compreendem
os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e as respectivas demonstrações dos
resultados, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
os exercícios findos nessas datas, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMMO Varejo S.A. em 31 de dezembro
de 2019 e 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para os exercícios findos
nessas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis
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 contábeis”. Somos
independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade (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 contábeis
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram
auditadas por nós para as quais emitimos relatório em 02 de setembro de 2020 com ressalva sobre o
período de reconhecimento dos créditos tributários no resultado do exercício. Conforme mencionado
na Nota Explicativa nº 2.4. essas demonstrações foram alteradas e estão sendo reapresentadas para
refletir certos ajustes e aprimorar certas divulgações em notas explicativas. Consequentemente,
nosso relatório de auditoria considera essas alterações e substitui o relatório anteriormente emitido.
Nossa opinião não possui qualquer modificação, uma vez que as demonstrações contábeis foram
ajustadas de forma retrospectiva.
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 contábeis como um todo e na formação de nossa
opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos.
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Arrendamentos e ativo de direito de uso –
Adoção inicial
A Companhia possui compromissos relevantes
decorrentes de contratos de arrendamentos,
principalmente de imóveis onde operam suas
lojas, vide Notas Explicativas nºs 8 e 14.
O novo pronunciamento contábil CPC 06 (R2) Arrendamentos (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; iii)
determinação
dos
componentes
de
arrendamento e de não arrendamento dos
contratos.
Em virtude da relevância dos saldos, do
julgamento inerente ao processo de
mensuração do ativo de direito de uso e do
passivo de arrendamento, bem como pelo fato
das variações das premissas utilizadas poderem
impactar significativamente as demonstrações
contábeis do exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, consideramos esse assunto
como significativo para a nossa auditoria.

Resposta da auditoria ao assunto.
Nossos procedimentos de auditoria incluíram
principalmente:
 Avaliação do processo da administração para
identificação dos contratos de arrendamento
e os controles implementados para captura
das
informações
dos
contratos
de
arrendamentos necessárias para mensuração
do direito de uso e passivo de arrendamento;
 Avaliação da razoabilidade das premissas
utilizadas na determinação das taxas de
desconto utilizadas;
 Para
uma
amostra
dos
contratos,
comparamos os prazos de arredamentos e
valores considerados na mensuração com os
respectivos contratos, bem como avaliamos a
razoabilidade dos julgamentos aplicados pela
Companhia para determinação dos prazos de
arrendamento, incluindo a avaliação da
Companhia quanto a razoável certeza de
renovações contratuais;
 Avaliação
se
as
divulgações
nas
demonstrações contábeis consideram as
informações relevantes.
Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos acima descritos, consideramos
aceitável a mensuração do ativo de direito de
uso e do passivo de arrendamento, bem como
as divulgações efetuadas, no contexto das
demonstrações
contábeis
tomadas
em
conjunto, referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2019.
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Saldos e transações com partes relacionadas
As demonstrações contábeis são preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e as IFRS emitidas pelo IASB e
apresentam saldos com partes relacionadas.
Entendemos que no processo de exame das
demonstrações contábeis este PAA é relevante
em face de:






Os valores das transações durante o
exercício são significativos;
São
transações
envolvendo
partes
relacionadas;
Os saldos nas demonstrações contábeis são
significativos;
O volume das operações durante o
exercício é expressivo; e
A divulgação na Nota Explicativa nº 13 às
demonstrações
contábeis
é
uma
informação relevante.

Resposta da auditoria sobre o assunto
Nossos procedimentos de auditoria para
confirmar o adequado registro e controle
dessas transações incluíram, principalmente:






Avaliação da política de transações com
partes relacionadas da Companhia e sua
aplicação nas principais transações
incorridas com partes relacionadas
durante os exercícios de 2019 e 2018;
Realização de exame da documentação
suporte para as transações com partes
relacionadas mais relevantes, incluindo a
inspeção de notas fiscais, revisão dos
controles e cálculos preparados pela
Administração;
Adicionalmente avaliamos a adequação
das divulgações sobre este assunto
incluídas na Nota Explicativa nº 13.

Nossos exames não identificaram exceções
relevantes na contabilização das transações e
saldos com Partes Relacionadas efetuados pela
Administração da Companhia, de forma que os
valores e informações divulgados nas
demonstrações contábeis estão adequados.

Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado (DVA)
As Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2019 e 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 contábeis da Companhia. Para a formação de nossa
opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e 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 contábeis tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 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 contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
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Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que
há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a esse respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de
relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
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 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 significativa em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
mais se manterem em continuidade operacional; e
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada;
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
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 contábeis
dos exercícios, 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, 23 de julho de 2021.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1
Henrique Herbel de Melo Campos
Contador CRC 1 SP 181015/O-3
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AMMO VAREJO S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)
ATIVOS
Nota
explicativa
CIRCULANTE:
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber

2019

2018

01.01.2018

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

1.602
31.672
44.402
1.900
16.570
3.532
2.687
---------102.365
----------

1.703
40.013
43.866
2.922
775
3.275
2.447
---------95.001
----------

1.143
37.530
36.034
5.318
495
4.300
1.968
---------86.788
----------

16.c
16.b
15
6

25.777
225
2.873
2.921
2.001
--------33.797

14.655
244
2.811
3.087
2.001
--------22.798

517
1.940
5.371
2.002
--------9.830

7
8
9

14.116
53.431
27.114
---------128.458
---------230.823
======

14.467
23.558
---------60.823
---------155.824
======

15.307
22.848
---------47.985
---------134.773
======

3
4
5
16.c
6

Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE:
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depósitos judiciais
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber

Imobilizado
Direito de uso
Intangível
Total do ativo não circulante
Total dos ativos

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AMMO VAREJO S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota
explicativa
PASSIVOS
CIRCULANTE:
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Impostos e taxas
Obrigações sociais e trabalhistas
Arrendamentos a pagar
Outras contas a pagar

2019

2018

01.01.2018

(reapresentado)

(reapresentado)

(reapresentado)

4
25.639
3.565
9.306
21.434
294
---------60.242
----------

5
27.822
4.501
7.123
138
---------39.589
----------

20.057
67.099
4.799
6.027

34.772
3.578
2.687
--------41.037
---------

7
87.166
3.543
--------90.716
---------

1
2.395
--------2.409
---------

147.180
(17.636)
----------129.544
-----------

35.427
(9.908)
----------25.519
-----------

309.515
(279.000)
----------30.515
-----------

230.823
======

155.824
======

134.773
======

10
11
14

Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE:
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos a pagar
Partes relacionadas
Provisões diversas
Outras obrigações

10
14
13
15

Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital social realizado
Prejuízos acumulados

3.867
---------101.849
---------13
-

12

Total do patrimônio líquido
Total dos passivos e do
patrimônio líquido

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)
Nota
explicativa

2019
(reapresentado)

2018

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

20

264.979

258.568

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

21

(143.727)
---------121.252

(125.750)
---------132.818

21
21
21
17

(117.867)
(24.104)
(577)
27.141
340
---------6.185

(121.293)
(20.931)
(575)
14.655
1.186
---------5.860

(4.888)
(5.777)
(4.240)
930
62
---------(7.728)

(7.301)
(5.613)
1.505
553
---------(4.996)

---------(7.728)
======

---------(4.996)
======

(21,53)
======

(57,82)
======

LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:
De vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Recuperação de impostos
Outras, líquidas

Despesas financeiras – juros e encargos
Despesas financeiras – juros sobre arrendamentos
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros
Receitas financeiras
Variações cambiais

14

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Impostos de renda e contribuição social

16.a

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
PREJUÍZO LÍQUIDO BÁSICO E DILUÍDO POR QUOTA:
Quotas – R$

22

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)

2019
(reapresentado)
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO

2018

(7.728)

(4.996)

---------(7.728)
======

---------(4.996)
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Efeitos da reapresentação (nota 2.4)
SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2018
Absorção de prejuízos acumulados (nota 12)
Prejuízo líquido do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (reapresentado)
Aporte de capital (nota 12)
Prejuízo líquido do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (reapresentado)

Capital
realizado

Prejuízos
acumulados

309.515

(274.088)

35.427

----------309.515

(4.912)
----------(279.000)

(4.912)
----------30.515

(274.088)
----------35.427

274.088
(4.996)
----------(9.908)

(4.996)
----------25.519

111.753
----------147.180
======

(7.728)
----------(17.636)
=======

111.753
(7.728)
----------129.544
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Total

AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido do exercício
ao caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Recuperação de impostos
Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangível
Reversão de provisão para desvalorização de ativos
Juros e encargos
Juros sobre arrendamentos
Variações cambiais
Provisão para perda esperada com créditos de
liquidação duvidosa

Variações nas contas de ativos e passivos
Duplicatas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Fornecedores
Outros
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
antes de juros pagos
Juros pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
após juros pagos
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado
Aquisição de intangível
Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível
Empréstimos entre partes relacionadas
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento

2019
(reapresentado)

2018
(reapresentado)

(7.728)

(4.996)

21.713
(27.141)
(116)
(3.272)
4.638
5.777
(62)

3.123
(14.655)
433
(991)
11.415
(553)

411
---------(5.780)

---------(6.224)

7.822
(535)
224
(3.977)
4.885
----------

(3.981)
(7.832)
(280)
44.245
2.501
----------

2.639

28.429

(1)
----------

(4.759)
----------

2.638
----------

23.670
----------

(3.245)
(125)
579
23.514
---------20.723
----------

(1.178)
(2.081)
2.873
(2.780)
---------(3.166)
----------

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

277

AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Liquidação de empréstimos
Liquidação de arrendamentos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
No fim do exercício
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa

2019
(reapresentado)

2018
(reapresentado)

(8)
(23.454)
---------(23.462)
---------(101)
======

(19.944)
---------(19.944)
---------560
======

1.703
1.602
---------(101)
======

1.143
1.703
---------560
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AMMO VAREJO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)

RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangível
Recuperação de impostos
Provisão para perda esperada com créditos de
liquidação duvidosa
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Reversão de provisão para desvalorização de ativos

VALOR ADICIONADO BRUTO
RETENÇÕES
Depreciação e amortização
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA
VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA
Receitas financeiras
Variação cambial ativa
Royalties

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Remuneração do trabalho
Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capitais de terceiros
Remuneração de capitais próprios
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO

2019
(reapresentado)

2018
(reapresentado)

320.101
116
27.141

313.523
(433)
14.655

(411)
----------346.947

----------327.745

(161.446)
(42.808)
3.272
----------(200.982)
----------145.965

(141.100)
(40.540)
991
----------(180.649)
----------147.096

(21.713)
----------124.252

(3.123)
----------143.973

930
62
20.817
----------21.809
----------146.061
======

1.505
553
19.318
----------21.376
----------165.349
======

59.101
70.846
23.842
(7.728)
----------146.061
======

56.015
71.184
43.146
(4.996)
----------165.349
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AMMO VAREJO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em milhares de Reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A AMMO VAREJO S.A. (“Companhia”), anteriormente denominada “AMMO Varejo Ltda.”, sediada na
avenida Paulista, número 1.754, em São Paulo – SP, controlada pela Coteminas S.A., tem por objeto
social a exploração do ramo de indústria e comércio varejista de artigos de cama, mesa, banho, lingerie,
cortinas, tapetes, colchões, móveis, artigos para o lar, produtos aromáticos para o lar, fragrâncias,
saches, franquias, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis,
consultoria em tecnologia da informação, projetos de arquitetura e supervisão da execução de projetos
de arquitetura, cujos produtos são comercializados sob as marcas Artex, MMartan e Casas Moysés.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração da Companhia em 23 de julho de
2021.
A Companhia apresenta suas demonstrações financeiras, elaboradas de acordo com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo “International Accounting Standards Board”
(“IASB”), e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações técnicos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo IASB e pelo
CPC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2019. Todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e correspondem com as utilizadas pela
administração da Companhia em sua gestão.
2.1 – Práticas contábeis
Os principais critérios adotados na elaboração das demonstrações financeiras são como segue:
(a) Apuração do resultado--O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência do exercício. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza
significativa quanto à sua realização. As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo
método da taxa efetiva de juros como receitas e despesas financeiras no resultado. Os ganhos e
perdas extraordinários e as transações e provisões que envolvem ativos permanentes são
registradas no resultado do exercício como “Outras, líquidas”.
(b) Instrumentos financeiros--A Companhia classifica ativos e passivos financeiros nas seguintes
categorias: ao valor justo por meio do resultado (“FVTPL”), ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes (“FVOCI”) e ao custo amortizado.
i) Ativos e passivos financeiros não derivativos – reconhecimento e desreconhecimento
A Companhia reconhece os ativos e passivos financeiros quando, e somente quando, se tornar
parte das disposições contratuais dos instrumentos. A Companhia desreconhece um ativo
financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a
Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo
financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade
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do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela
Companhia em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo
separado. A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é
retirada, cancelada ou expirada.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
ii) Ativos financeiros não derivativos – mensuração
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir:
- o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa
contratuais; e
- os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa
que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes
somente se satisfizer ambas as condições a seguir:
- o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pela coleta
de fluxos de caixa contratuais como pela venda de ativos financeiros; e
- os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa
que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.
Todos os outros ativos financeiros são classificados como mensurados ao valor justo por meio do
resultado.
Além disso, no reconhecimento inicial, a Companhia pode irrevogavelmente designar um ativo ou
passivo financeiro como mensurado ao valor justo por meio do resultado com o objetivo de
eliminar ou reduzir significativamente um possível descasamento contábil decorrente do resultado
produzido pelo respectivo ativo ou passivo.
iii) Passivos financeiros não derivativos – mensuração
Os instrumentos financeiros classificados no passivo, após seu reconhecimento inicial pelo seu
valor justo, são mensurados com base no custo amortizado com base no método da taxa efetiva
de juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, são reconhecidos no resultado,
como receitas ou despesas financeiras, quando incorridos.
iv) Derivativos mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os instrumentos derivativos, quando contratados, não são designados para a contabilização de
hedge. As variações no valor justo de qualquer um desses instrumentos derivativos são
reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado.
(c) Redução ao valor recuperável de instrumentos financeiros--Ativos financeiros não classificados
como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, são avaliados em cada data de
balanço para determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui:
- inadimplência ou atrasos do devedor;
- reestruturação de um valor devido a Companhia em condições que não seriam aceitas em
condições normais;
- indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial;
- mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;
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- o desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento devido a dificuldades financeiras; ou
- dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa
esperados de um grupo de ativos financeiros.
A Companhia considera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado
tanto em nível individual como em nível coletivo. Todos os ativos individualmente significativos são
avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não tenham sofrido
perda de valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de
valor que possa ter ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada, que inclui as perdas de crédito
esperadas. Ativos que não são individualmente significativos são avaliados coletivamente quanto à
perda de valor com base no agrupamento de ativos com características de risco similares.
Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a Companhia utiliza
tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para
refletir o julgamento da Administração sobre se as condições econômicas e de crédito atuais são
tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas
tendências históricas.
Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil e
o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original
do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. Quando
a Companhia considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são
baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda de valor, a redução pela
perda de valor é revertida através do resultado.
Uma perda por redução do valor recuperável referente a uma investida avaliada pelo método de
equivalência patrimonial é mensurada pela comparação do valor recuperável do investimento com
o seu valor contábil. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado e é
revertida se houve uma mudança favorável nas estimativas usadas para determinar o valor
recuperável.
(d) Caixa e equivalentes de caixa--Incluem saldos em caixa, depósitos bancários à vista,
numerários em trânsito e as aplicações financeiras. Possuem vencimentos inferiores a 90 dias (ou
sem prazos fixados para resgate) com liquidez imediata, e estão sujeitos a um risco insignificante
de mudança de valor. Caixa e equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros não
derivativos mensurados ao custo amortizado e seus rendimentos são registrados no resultado do
exercício.
(e) Duplicatas a receber de clientes e provisão para perda esperada com créditos de
liquidação duvidosa--As duplicatas a receber de clientes são inicialmente, reconhecidas pelo
valor da transação e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do
método da taxa de juros efetiva menos a perda esperada com créditos de liquidação
duvidosa.
A Companhia adotou a mensuração da perda estimada com créditos de liquidação duvidosa
com base em toda a vida dos instrumentos, utilizando a abordagem simplificada,
considerando o histórico de movimentações e perdas históricas. Como regra geral, os títulos
vencidos há mais de 180 dias representam um relevante indicativo de perda esperada, e
são avaliados individualmente.
(f) Estoques--São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que são inferiores
aos valores de realização líquida e estão demonstrados líquidos da provisão para perdas
com itens descontinuados e ou obsoletos. Os valores de realização líquida são os preços
estimados de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de
conclusão de fabricação e despesas de vendas diretamente relacionadas.
(g) Imobilizado--Registrado pelo custo de aquisição ou construção. As depreciações são
computadas pelo método linear com base nas taxas que levam em consideração a vida útil
estimada dos bens. Os gastos incorridos que aumentam o valor ou estendem a vida útil
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estimada dos bens são incorporados ao seu custo; gastos relativos à manutenção e reparos
são lançados para resultado quando incorridos.
A vida útil estimada dos itens do imobilizado é conforme segue:
Vida útil
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis, utensílios e outros

5 anos
10 anos
10 anos
5 e 10 anos

O valor residual e a vida útil dos ativos são avaliados pela Administração da Companhia
pelo menos ao final de cada exercício.
(h) Direito de uso--A mensuração do ativo de direito de uso corresponde ao valor inicial do passivo
de arrendamento mais os custos diretos iniciais incorridos, ajustados a valor presente. A
amortização é calculada pelo método linear de acordo com os prazos remanescentes dos
contratos.
(i) Intangível--Refere-se a pontos comerciais e marcas adquiridas. Os ativos intangíveis com
vida útil definida são amortizados linearmente durante o período de vida útil estimado. Os
ativos intangíveis cuja vida útil não se pode determinar são avaliados pelo seu valor
recuperável anualmente ou na ocorrência de fato que justifique sua avaliação.
(j) Avaliação do valor recuperável dos ativos não financeiros--Os bens do imobilizado, os
intangíveis, os estoques e outros ativos circulantes e não circulantes são avaliados
anualmente ou sempre que as circunstâncias indicarem que o valor contábil talvez não seja
recuperável. Na ocorrência de uma perda decorrente desta avaliação a mesma será
reconhecida ao resultado do exercício. As perdas com estes ativos reconhecidas em outros
períodos poderão ser revertidas sempre que houver uma avaliação ou evidência confiável de
que o valor do ativo tenha se recuperado. A reversão é reconhecida no resultado do exercício
e não ultrapassa o valor reconhecido anteriormente como provável perda.
(k) Imposto de renda e contribuição social--A provisão para imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro é calculada à alíquota de aproximadamente 34% sobre o resultado
tributável e registrada líquida da parcela relativa à redução do imposto de renda. O saldo da
provisão no passivo é demonstrado líquido das antecipações efetuadas no exercício, se
aplicável.
(l) Imposto de renda e contribuição social diferidos--São registrados imposto de renda e
contribuição social diferidos sobre os saldos do prejuízo fiscal e das diferenças temporárias
decorrentes de provisões registradas contabilmente, que, de acordo com as regras fiscais
existentes, serão dedutíveis ou tributáveis somente quando realizadas. Somente é reconhecido
um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos quando há expectativa de lucro
tributável futuro.
(m) Arrendamentos a pagar--A mensuração do passivo de arrendamento, correspondem ao total
dos pagamentos futuros de aluguéis. Esses fluxos de pagamentos são ajustados a valor presente,
considerando a taxa incremental de empréstimo, e quando aplicável, são ajustados por alterações
e atualizações previstas nos contratos. A contrapartida é contabilizada como direito de uso e
amortizado durante o período do contrato de arrendamento pelo método linear. Os encargos
financeiros são reconhecidos como despesa financeira e apropriados de acordo com o prazo
remanescente dos contratos. A taxa incremental de empréstimo corresponde à taxa de juros que a
Companhia teria que pagar, caso contratasse financiamento para a aquisição de ativos similares
aos direitos de uso, com valor similar e sob as mesmas condições contratuais e econômicas do
arrendamento.
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(n) Provisões diversas--São constituídas em montante julgado suficiente pela Administração para
cobrir prováveis perdas. Os depósitos judiciais relativos às provisões estão apresentados no ativo
não circulante.
(o) Atualizações monetárias e cambiais--Os ativos e passivos sujeitos a atualizações monetárias
ou cambiais estão atualizados monetariamente até a data do balanço, de acordo com as taxas
publicadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelos índices contratualmente estipulados.
Os ganhos e as perdas cambiais e as variações monetárias são reconhecidos no resultado do
exercício.
(p) Reconhecimento de receita--A receita é mensurada pelo valor da contrapartida recebida ou a
receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou
bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares. A receita operacional é
reconhecida quando o controle é transferido, isto é, na ocasião da entrega ao cliente.
(q) Demonstrações do Valor Adicionado (“DVA”)--Essas demonstrações têm por finalidade
evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado exercício. São
apresentadas pela Companhia, conforme requerido pela legislação societária brasileira, como
parte de suas demonstrações financeiras e como informação suplementar, pois não é uma
demonstração prevista e nem obrigatória conforme as normas das IFRS. As DVAs foram
preparadas com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de
preparação das demonstrações financeiras.
(r) Moeda funcional e de apresentação--As demonstrações financeiras da Companhia são
preparadas usando-se a sua moeda funcional. A moeda funcional de uma entidade é a moeda do
ambiente econômico primário em que ela opera. Ao definir a moeda funcional a Administração
considerou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e
serviços, e a moeda na qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou
incorrido. As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda
funcional e de apresentação da Companhia.
2.2 – Uso de estimativas
Na elaboração das demonstrações financeiras foram utilizadas estimativas para contabilizar certos
ativos, passivos e outras transações. Para efetuar estas estimativas, a Administração utilizou as
melhores informações disponíveis na data da preparação das demonstrações financeiras, bem como a
experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos
futuros. As demonstrações financeiras incluem, portanto, estimativas referentes principalmente à
estimativa do valor de recuperação de ativos financeiros (notas explicativas nº 2.1.c, nº 4 e n° 6), seleção
da vida útil do ativo imobilizado (notas explicativas nº 2.1.g e nº 7), estimativa do valor de recuperação de
ativos não financeiros (notas explicativas nº 2.1.j, nº 5, nº 7, nº 8 e n° 9), provisões necessárias para
passivos tributários, cíveis e trabalhistas (notas explicativas nº 2.1.n e nº 15), provisões para impostos
sobre a renda (notas explicativas nº 2.1.k e nº 16), determinação do valor justo de instrumentos
financeiros (ativos e passivos) (notas explicativas nº 2.1.b e nº 18) e outras similares.
2.3 – Novas IFRS, revisões das IFRS e interpretações do IFRIC (Comitê de Interpretação das Normas
Internacionais de Relatório Financeiro do IASB).
a) Os pronunciamentos contábeis do IASB abaixo listados foram publicados e/ou revisados e entraram
em vigor para os exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019.
CPC 06 R2 (IFRS 16) – Arrendamentos
Em janeiro de 2016 o IASB emitiu a IFRS 16 - “Leases”, com principal objetivo de redefinir o
reconhecimento dos arrendamentos mercantis operacionais. O correspondente Pronunciamento
Técnico CPC 06 (R2) - Arrendamentos foi emitido em 21 de dezembro de 2017.
O novo pronunciamento introduz um modelo único para contabilização de contratos de arrendamento
mercantil, eliminando a distinção entre arrendamentos operacionais e financeiros, resultando na
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contabilização da maioria dos contratos de arrendamento nos balanços das arrendatárias. A
contabilidade dos arrendadores permanece substancialmente inalterada e a distinção entre contratos
de arrendamento operacional e financeiro é mantida. A norma IFRS 16 substitui a norma IAS 17 e
suas interpretações.
Abordagem de transição:
A Administração da Companhia optou pela abordagem de transição retrospectiva simplificada. Essa
abordagem não impacta em lucros acumulados (patrimônio líquido) na data da adoção inicial, uma
vez que o montante do ativo de direito de uso é igual ao passivo de arrendamentos a pagar trazidos
ao valor presente e possibilita a utilização de expedientes práticos.
Impactos no balanço patrimonial:
As contas patrimoniais sofreram alterações pelo reconhecimento de todos os compromissos futuros
originados dos contratos no escopo do arrendamento. Na adoção inicial o ativo de direito de uso é
igual ao passivo de arrendamentos a pagar ajustados ao valor presente. O patrimônio líquido não
sofreu impacto na adoção inicial devido a escolha pelo modelo da abordagem retrospectiva
simplificada. Vide notas explicativas nº 8 e nº 14 às demonstrações financeiras.
ICPC 22 (IFRIC 23) - Incerteza sobre o tratamento de impostos sobre o lucro
Em junho de 2017 o IASB emitiu a IFRIC 23 - “Uncertainty over Income Tax Treatments”, com o
objetivo de clarificar a contabilização quando há incertezas dos impostos sobre o lucro
regulamentados pelo IAS 12 - “Income Taxes”, sendo correspondente a interpretação técnica ICPC
22. Esta interpretação técnica não gerou efeitos relevantes nas demonstrações financeiras.
2.4 – Reapresentação das demonstrações financeiras apresentadas em 2 de setembro de 2020.
A Companhia apresentou suas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 em 2 de setembro de 2020.
Diante da perspectiva da Companhia efetuar Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários e
considerando que as demonstrações financeiras comparativas referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 foram auditadas por outro auditor (auditor antecessor), a Companhia reapresenta
suas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, com as
informações comparativas auditadas pelo atual auditor (auditor sucessor).
As demonstrações financeiras foram reapresentadas, para o aprimoramento de certas divulgações nas
notas explicativas em linha com o OCPC 07 - Evidenciação na Divulgação dos Relatórios ContábilFinanceiros de Propósito Geral para inclusão das notas explicativas nº19 – Informações por segmento e
nº23 – Eventos Subsequentes.
Adicionalmente, após a emissão das demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31
de dezembro de 2019 e 2018, a administração identificou ajustes e reclassificações que afetam os
balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018, bem como as demonstrações do resultado,
resultado abrangente, mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa para os exercícios findos
naquela data e balanço de abertura em 1º de janeiro de 2018. Consequentemente, a Companhia está
reapresentado as referidas demonstrações financeiras de acordo com o previsto no CPC 23 - Políticas
Contábeis, Mudança nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros (IAS 8) e CPC 26 (R1) Apresentação das Demonstrações Contábeis (IAS 1).
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Total dos passivos e do patrimônio líquido

(2.856)
======

======

(2.856)
---------

233.679

132.400
---------

Total do patrimônio líquido

---------

--------(2.856)
---------

---------

--------41.037

(14.780)
---------

1.893
(1.893)

1.685
4.580

Prejuízos acumulados (b) (c)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Total do passivo não circulante

NÃO CIRCULANTE:
Provisões diversas (a)
Outras obrigações (a)

----------

60.242
----------

Total do passivo circulante

----------

25.639
----------

Fornecedores (a)

PASSIVOS
CIRCULANTE:

(2.856)
======

======

----------

----------

-

(2.856)
----------

233.679

128.458
----------

Total do ativo não circulante

Total dos ativos

2.873
----------

225

105.221
----------

----------

----------

-

======

230.823

129.544
---------

(17.636)
---------

---------

--------41.037

3.578
2.687

----------

60.242

25.639
----------

======

230.823

128.458
----------

2.873
----------

225

102.365
----------

----------

16.570

1.602

======

160.736

30.431
---------

(4.996)
---------

---------

--------88.823

1.650
-

----------

41.482

29.715
----------

======

160.736

60.986
----------

918
----------

2.300

99.750
----------

----------

3.631

3.596

======

(4.912)

(4.912)
---------

(4.912)
---------

---------

--------1.893

1.893
-

----------

(1.893)

(1.893)
----------

======

(4.912)

(163)
----------

1.893
----------

(2.056)

(4.749)
----------

----------

(2.856)

(1.893)

Ajustes

(2.856)

1.602

31.12.2018
Apresentado

Ajustes

Reapresentado

31.12.2019

19.426

Depósitos judiciais (a)

NÃO CIRCULANTE:
Imposto de renda e contribuição social diferidos (c)

Total do ativo circulante

Impostos a recuperar (b)

Caixa e equivalentes de caixa (a)

CIRCULANTE:

ATIVOS

Apresentado

Os quadros a seguir demonstram os ajustes e reclassificações:

======

155.824

25.519
---------

(9.908)
---------

---------

--------90.716

3.543
-

----------

39.589

27.822
----------

======

155.824

60.823
----------

2.811
----------

244

95.001
----------

----------

775

1.703

Reapresentado

31.12.2017

======

139.685

35.427
---------

(274.088)
---------

---------

--------2.409

2.395
-

----------

101.849

67.099
----------

======

139.685

50.041
----------

1.940
----------

2.573

89.644
----------

----------

3.351

1.143

Apresentado

======

(4.912)

(4.912)
---------

(4.912)
---------

---------

---------

-

----------

-

----------

======

(4.912)

(2.056)
----------

----------

(2.056)

(2.856)
----------

----------

(2.856)

-

Ajustes

01.01.2018

1

======

134.773

30.515
---------

(279.000)
---------

---------

--------2.409

2.395
-

----------

101.849

67.099
----------

======

134.773

47.985
----------

1.940
----------

517

86.788
----------

----------

495

1.143

Reapresentado

31.12.2019

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (a)
LUCRO BRUTO

31.12.2018

Apresentado

Ajustes

Reapresentado

Apresentado

Ajustes

Reapresentado

(128.732)

(14.995)

(143.727)

(125.750)

-

(125.750)

---------136.247

---------(14.995)

---------121.252

---------132.818

----------

---------132.818

14.655

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:
Recuperação de impostos (a)
Outras, líquidas (a)

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Impostos de renda e contribuição social –
diferido (c)
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

-

27.141

27.141

14.655

-

12.486

(12.146)

340

1.186

-

1.186

---------6.185

----------

---------6.185

---------5.860

----------

---------5.860

(7.728)

-

(7.728)

(4.996)

-

(4.996)

(2.056)

2.056

-

--------(9.784)

--------2.056

--------(7.728)

--------(4.996)

-

---------

-

--------(4.996)

-

======

======

======

======

======

======

(a) Reclassificações entre linhas, sem impacto no resultado.
(b) Ajuste referente a créditos prescritos de impostos a recuperar.
(c) Ajuste de baixa de imposto diferido não realizado.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2019

Depósitos em conta corrente

2018
(reapresentado)

1.602
---------1.602
======

1.703
---------1.703
======

4. DUPLICATAS A RECEBER

Clientes no mercado interno
Operadoras de cartão de crédito

Provisão para perda esperada com
créditos de liquidação duvidosa

2019

2018

27.694
5.077
---------32.771

30.053
10.648
---------40.701

(1.099)
---------31.672
======

(688)
---------40.013
======

As vendas a prazo são efetuadas diretamente ao consumidor e parceladas em até 10 pagamentos por
meio de instrumentos de crédito cedidos pelas operadoras de cartões de crédito.
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As contas a receber de clientes são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio de
recebimento é de aproximadamente 82 dias (83 dias em 2018). Os valores vencidos estão apresentados
abaixo e o saldo da provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa é considerado
pela Administração suficiente para cobrir as perdas esperadas com estes títulos.
A composição das duplicatas a receber por idade de vencimento é como segue:

A vencer
Vencidas até 30 dias
Vencidas de 31 a 60 dias
Vencidas de 61 a 90 dias
Vencidas de 91 a 180 dias
Vencidas acima de 180 dias

2019

2018

28.350
716
340
159
204

35.319
1.508
308
261
120

3.002

3.185

----------32.771

----------40.701

======

======

A movimentação da provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa é como segue:
2019
Saldo no início do exercício
Adições
Saldo no final do exercício

2018

(688)

(688)

(411)
-----------(1.099)
=======

-----------(688)
=======

A Administração da Companhia considera que o risco relativo às contas a receber de clientes é
minimizado pelo fato de que parte da composição da carteira de clientes da Companhia ser diluída e
parte estar concentrada em grandes operadores de cartão de crédito e franqueados.
5. ESTOQUES

Matéria prima e secundários
Produtos acabados
Peças de reposição

2019

2018

2.292
41.769
341
---------44.402
======

2.456
40.921
489
---------43.866
=====

Considerando as informações subsequentes a 31 de dezembro de 2019, até a divulgação das
demonstrações financeiras, não foram identificadas perdas relevantes não provisionadas.
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6. VALORES A RECEBER DE CLIENTES
Representa o financiamento de repasses de lojas para franqueados, para pagamento em parcelas
mensais iguais atualizadas pela variação do índice geral de preços do mercado – IGP-M.
2019

2018

Financiamento no repasse de lojas
Circulante

6.453
(3.532)
------------

6.362
(3.275)
------------

Não circulante

2.921
=======

3.087
=======

Considerando as informações subsequentes a 31 de dezembro de 2019, até a divulgação das
demonstrações financeiras, não foram identificadas perdas relevantes não provisionadas.
7. IMOBILIZADO
2019
Depreciação
acumulada

Taxa
média
% (*)
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis, utensílios e outros
Obras em andamento

Custo

3,3
6,3
4,5
7,0
-

25.939
3.119
2.386
21.193
161
---------52.798
=====

(18.629)
(2.691)
(1.932)
(15.430)
----------(38.682)
======

2018
Líquido

Líquido

7.310
428
454
5.763
161
---------14.116
=====

6.886
521
6.790
270
---------14.467
======

(*) Taxa média ponderada anual de depreciação, excluindo os itens totalmente depreciados.
Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Instalações

Saldo em 31 de dezembro de 2018

6.886

521

Adições
Baixas líquidas
Transferências
- Imobilizado
Depreciação do exercício
Reversão (provisão) para perdas
com ativos

1.265
(101)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

Máquinas
e equipamentos

Móveis,
utensílios
e outros

Obras em
andamento

-

6.790

270

78
(1)

541
-

1.318
-

43
-

3.245
(102)

270
(1.452)

(9)
(204)

(102)

(109)
(1.216)

(152)
-

(2.974)

442
---------7.310
=======

43
---------428
======

15
---------454
=======

(1.020)
---------5.763
=======

---------161
=======

(520)
---------14.116
=======

Total
14.467
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Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Instalações

6.128

962

Saldo em 31 de dezembro de 2017
Adições
Baixas líquidas
Transferências
- Imobilizado
Depreciação do exercício
Reversão (provisão) para perdas
com ativos
Saldo em 31 de dezembro de 2018

Máquinas
e equipamentos

Móveis,
utensílios
e outros

Obras em
andamento

7.924

293

-

Total
15.307

185
(93)

22
(2)

34
(2)

850
(69)

87
-

1.178
(166)

36
(1.229)

12
(323)

(32)

62
(1.539)

(110)
-

(3.123)

1.859
---------6.886
=======

(150)
---------521
======

---------=======

(438)
---------6.790
=======

---------270
=======

1.271
---------14.467
=======

Anualmente a Companhia avalia a recuperabilidade do ativo imobilizado, considerando fluxo de caixa
para o período de 5 anos. Em 31 de dezembro de 2019, o ativo imobilizado está deduzido de provisão
para perda no valor de R$5.303 (R$4.783 em 31 de dezembro de 2018).
8. DIREITOS DE USO
A composição dos bens contratados como arrendamentos são como segue:

Taxa (1)
% a.a.
Imóveis
Imóveis – lojas
Veículos

Custo

52,1
27,9
34,7

13.779
59.248
102
-----------73.129
=======

2019
Amortização
acumulada

Líquido

(3.200)
(16.412)
(86)
-----------(19.698)
=======

10.579
42.836
16
-----------53.431
=======

(1) A taxa média de amortização corresponde ao prazo médio dos contratos de arrendamentos dos
respectivos bens de direito de uso.
A movimentação dos saldos dos direitos de uso no exercício foi como segue:
Imóveis
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial IFRS 16/CPC 06 R2 (a)
Adições (b)
Baixas, líquidas (c)
Amortização do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2019

13.744
35
(3.200)
---------10.579
=======

Imóveis – lojas
44.230
17.059
(1.613)
(16.840)
---------42.836
=======

Veículos
84
18
(86)
---------16
=======

Total
58.058
17.112
(1.613)
(20.126)
---------53.431
=======

(a) Vide nota explicativa nº 14 às demonstrações financeiras sobre adoção inicial do IFRS 16/CPC 06.
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(b) Inclui novos contratos de arrendamento, renovação de contratos existentes e atualização dos valores
dos arrendamentos.
(c) Contrato de aluguel encerrado antecipadamente.
9. INTANGÍVEL

Pontos comerciais (1)
Marcas – próprias (2)
Total

2019

2018

25.357
1.757
----------27.114
======

21.801
1.757
----------23.558
======

A movimentação dos saldos dos ativos intangíveis no exercício foi como segue:

Pontos comerciais
Marcas – próprias
Total

Pontos comerciais
Marcas – próprias
Total

2018

Adições

Baixas

21.801
1.757
----------23.558
======

125
--------125
=====

(361)
--------(361)
=====

2017

Adições

Baixas

21.101
1.747
----------22.848
======

2.071
10
--------2.081
=====

(1.091)
--------(1.091)
=====

Reversão de
provisão
para perdas
com ativos
3.792
----------3.792
======
Provisão
para perdas
com ativos
(280)
----------(280)
======

2019
25.357
1.757
----------27.114
======

2018
21.801
1.757
----------23.558
======

(1) Pontos comerciais: Os valores referentes aos pontos comerciais (luvas) estão registrados pelo custo
de aquisição dos respectivos pontos de vendas deduzidos de provisão para perda no valor de R$7.994
(R$11.786 em 31 de dezembro de 2018), baseado em seus valores de mercado determinados por
empresa independente com especialização para avaliação dos mesmos.
(2) Marcas – próprias: As marcas próprias estão registradas ao custo de aquisição, possuem vida útil
indefinida, portanto não são amortizadas. Os ativos são testados anualmente quanto a sua
recuperabilidade. A AMMO VAREJO não identificou indícios de deterioração ou de não recuperação dos
saldos mantidos nesses itens.
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10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Moeda nacional:
Banco do Brasil S.A. (Finame)

Moeda

Taxa anual
de juros - %

Vencimento

R$

5,5

2020

Circulante
Não circulante

2019

2018

4
----------4
(4)
----------======

12
----------12
(5)
----------7
======

Os empréstimos são garantidos por avais da Coteminas S.A.
A movimentação dos empréstimos foi como segue:
2019
Saldo no início do exercício
Juros provisionados
Amortização de principal
Pagamento de juros

12
1
(8)
(1)
----------4
=======

Saldo no final do exercício

2018
20.070
4.645
(19.944)
(4.759)
----------12
=======

11. FORNECEDORES
2019

Mercado interno
Mercado externo
Partes relacionadas

11.855
13.784
----------25.639
======

2018
(reapresentado)
8.804
1
19.017
----------27.822
======

As contas a pagar a fornecedores são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio de
pagamento é de aproximadamente 65 dias (81 dias em 31 de dezembro de 2018).
O saldo com partes relacionadas refere-se à fornecimento de produtos de cama, mesa e banho pela
Coteminas S.A., controladora da Companhia.
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2018 foi aprovada a redução do capital social da Companhia para R$35.427,
mediante a absorção do prejuízo acumulado no valor de R$274.088 constante nas demonstrações
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
Em 1º de janeiro de 2019, a Coteminas S.A. adquiriu de sua controladora SGPSA, a totalidade das cotas
representativas do capital social da AMMO Varejo Ltda. pelo valor contábil de R$57.734 (R$30.431 em
investimentos e R$27.303 em ágio) e efetuou aporte de capital no valor de R$87.166, utilizando créditos
de mútuo com a Companhia. Em 31 de dezembro de 2019, a Coteminas S.A. realizou novo aumento de
capital no valor de R$24.587, utilizando crédito de mútuo com a Companhia.
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O capital social subscrito e realizado em 31 de dezembro de 2019 está representado por 358.974.726
quotas com valor nominal de R$0,41 cada (86.408.412 quotas com valor nominal de R$0,41 cada, em
2018).
13. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A pagar
2019
Coteminas S.A. (a)

======

2018
87.166
======

Encargos financeiros
(despesas)
2019
Coteminas S.A.

(1.073)
======

2018
(634)
======

(a) Saldos de mútuo utilizados em aporte de capital na Companhia, conforme nota explicativa nº 12 às
demonstrações financeiras.
Os saldos referem-se a mútuos contratados com a Companhia em condições equitativas de acordo com
as práticas de mercado. Os encargos são calculados de acordo com o custo médio dos empréstimos da
companhia cedente do crédito. Em 2019, a taxa média de juros foi de 11,2% ao ano (10,9% ao ano em
2018).
Em 2019, a Companhia recebeu produtos intermediários e acabados da Coteminas S.A., controladora da
Companhia, no valor de R$67.337 (R$66.768 em 2018), para revenda em suas lojas próprias.
Todas as operações acima, de compra e venda de produtos e transações de mútuo são realizadas a
preços e taxas de mercado.
Os valores totais pagos e provisionados a diretores e pessoas-chave da Administração estão destacados
nas demonstrações do resultado, sob a rubrica “Honorários da administração”. A Companhia não possui
obrigação adicional de pós-emprego, bem como não oferece outros benefícios de longo prazo.
14. ARRENDAMENTOS A PAGAR
A composição dos arrendamentos a pagar é como segue:

Imóveis
Imóveis - lojas
Veículos

Taxa % a.a.

Vencimentos

9,3
9,3
9,3

2023
2025
2020

Circulante
Não circulante

2019
11.048
45.142
16
-----------56.206
(21.434)
-----------34.772
=======
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Os vencimentos dos arrendamentos são como segue:

Imóveis
Imóveis - lojas
Veículos
Total bruto
Ajuste a valor presente
Total a pagar

2020

2021

2022

2023

2024 a
2025

Total

3.751
18.921
16
-----------22.688
(1.254)
-----------21.434
======

3.582
14.163
-----------17.745
(2.426)
-----------15.319
======

3.582
8.675
-----------12.257
(2.642)
-----------9.615
======

2.090
6.903
-----------8.993
(2.295)
-----------6.698
======

4.390
-----------4.390
(1.250)
-----------3.140
======

13.005
53.052
16
-----------66.073
(9.867)
-----------56.206
======

A movimentação dos arrendamentos a pagar é como segue:
Imóveis
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial IFRS 16/CPC 06 R2 (a)
Saldos em 1º de janeiro de 2019
Adições (b)
Encargos
Pagamentos
Baixas (c)
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Imóveis - lojas

13.744
-----------13.744
35
1.164
(3.895)
-----------11.048
=======

44.230
-----------44.230
17.059
5.021
(19.467)
(1.701)
-----------45.142
=======

Veículos
84
-----------84
18
6
(92)
-----------16
=======

Total
58.058
-----------58.058
17.112
6.191
(23.454)
(1.701)
-----------56.206
=======

(a) A Administração da Companhia optou pela abordagem de transição retrospectiva simplificada. Essa
abordagem não impacta os lucros acumulados (patrimônio líquido) na data da adoção inicial, uma vez
que o montante do ativo de direito de uso é igual ao passivo de arrendamentos a pagar trazidos ao valor
presente e possibilita a utilização de expedientes práticos.
(b) Inclui novos contratos de arrendamento, renovação do contratos existentes e atualização dos valores
dos arrendamentos.
(c) Contrato de aluguel encerrado antecipadamente.
Os efeitos no resultado em 31 de dezembro de 2019 são como segue:
2019
Arrendamentos pagos no exercício
PIS E COFINS recuperado
Amortização de direitos de uso
PIS E COFINS sobre amortização
Juros apropriados sobre arrendamentos
PIS E COFINS sobre juros apropriados
Total dos efeitos com a aplicação da norma IFRS 16

23.454
(1.801)
(20.126)
1.387
(6.191)
414
-----------(2.863)
=======

A Administração da Companhia considerou como componente de arrendamento para lojas somente o
valor do aluguel mínimo fixo para fins de avaliação do passivo. A mensuração do passivo de
arrendamento corresponde ao total dos pagamentos futuros de aluguéis fixos, nos quais consideramos
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os prazos vigentes nos contratos (prazo médio de 2,31 anos em 2019). Esses fluxos de pagamentos são
ajustados a valor presente, considerando a taxa incremental de empréstimo. Os encargos financeiros
são reconhecidos como despesa financeira. A taxa incremental de empréstimo corresponde à taxa de
juros que a Companhia teria que pagar, caso contratasse financiamento para a aquisição de ativos
similares aos direitos de uso, com valor similar, e sob as mesmas condições contratuais e econômicas
do arrendamento.
15. PROVISÕES DIVERSAS
A Companhia possui processos tributários e trabalhistas, cuja perda foi estimada como possível, no valor
de R$1.107 (R$1.270 em 2018) e R$710 (R$709 em 2018) respectivamente.
A provisão foi constituída, para as perdas consideradas prováveis. Os processos judiciais cuja perda foi
estimada como provável, de acordo com a avaliação do risco efetuada pela Administração e pelos seus
assessores jurídicos, estão assim resumidos:
2019

Processos trabalhistas
Cíveis e outros

Depósitos judiciais

2018
(reapresentado)

657
2.921
---------3.578
=====

1.241
2.302
---------3.543
=====

2.873
=====

2.811
=====

A movimentação das provisões diversas é apresentada a seguir:
2018
Processos trabalhistas
Cíveis e outras

1.241
2.302
---------3.543
=====

Adições

Baixas

38
736
-------774
=====

(622)
(117)
-------(739)
=====

2019
657
2.921
---------3.578
=====

16. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a. Conciliação da despesa de imposto de renda e de contribuição social
2019
(reapresentado)
Resultado antes dos impostos
Alíquota de 34%
Créditos fiscais não constituídos

(7.728)
2.628
(2.628)
--------=====

Impostos de renda e contribuição social

2018

(4.996)
1.699
(1.699)
--------=====
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b. Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os valores de imposto de renda e de contribuição social diferidos, registrados nas demonstrações
financeiras, são provenientes de diferenças temporárias , prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, como segue:
Saldos em
2018

Reconhecidos
no resultado

Outros

Saldos em
2019

(289)
533
4.983
(4.983)
---------244

9.085
(9.085)
----------

514
(533)
---------(19)

225
14.068
(14.068)
---------225

(4.983)
4.983
----------

(9.085)
9.085
----------

----------

(14.068)
14.068
----------

244
======
244
======

======
======

(19)
======
(19)
======

225
======
225
======

Imposto diferido ativo:
Diferenças temporárias (a)
Prejuízo fiscal, líquido (a)
Prejuízo fiscal – recuperação de impostos (a)
Reclassificações para apresentação de balanço (a)

Imposto diferido passivo:
Diferenças temporárias (p)
Reclassificações para apresentação de balanço (p)

Total de impostos diferidos, líquidos
Total do ativo não circulante (soma de a)
Total do passivo não circulante (soma de p)

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía R$283.948 em prejuízos fiscais (R$272.829 em 31
de dezembro de 2018) e R$282.322 de base de cálculo negativa de contribuição social sobre o lucro
(R$272.857 em 31 de dezembro de 2018), cujos ativos fiscais não foram reconhecidos.
c. Impostos a recuperar

Imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços – ICMS
Imposto de renda e contribuição
social antecipados
PIS e COFINS a recuperar (*)
IPI a recuperar
Outros impostos a recuperar

Circulante
Não Circulante

2019
(reapresentado)

2018
(reapresentado)

397

362

279
41.523
83
65
---------42.347
(16.570)
---------25.777
======

265
14.655
83
65
---------15.430
(775)
---------14.655
======

(*) Inclui créditos por compras e os montantes relacionados aos créditos gerados pela exclusão do ICMS
na base de PIS e COFINS. Vide nota explicativa nº 17 às demonstrações financeiras.
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17. RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS
Em setembro de 2018, transitou em julgado a ação coletiva interposta pelo Sindicato dos Lojistas –
SINDLOJAS. A Companhia aderiu ao processo coletivo da SINDILOJAS e reconheceu o direito de
restituir/compensar os tributos pagos indevidamente e o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS a partir daquela data. A Companhia reconheceu créditos no valor de R$14.655,
referente ao período de janeiro de 2011 a julho de 2017, que atualizados estão registrados na rubrica
“Impostos a recuperar”.
Em 2019, com base em seus assessores jurídicos, a Companhia resolveu continuar a ação própria,
iniciada em 2018, e no 3º trimestre de 2019 obteve o trânsito em julgado favorável à Companhia. Os
créditos da Companhia foram habilitados no 4º trimestre de 2019, no valor de R$41.796 e estão sendo
compensados.
18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Considerações gerais--A Companhia pode realizar operações com instrumentos financeiros,
derivativos e não derivativos, cujos riscos são administrados através de estratégias de posições
financeiras e controles de limites de exposição aos mesmos. Todas as operações estão integralmente
reconhecidas na contabilidade e descritas no quadro abaixo.

2019

2018
(reapresentado)

ATIVOS FINANCEIROS-Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Valores a receber de clientes (c)
Outros créditos a receber (c)
Depósitos judiciais
Valores a receber de clientes (nc)
Outros créditos a receber (nc)

1.602
31.672
3.532
2.687
2.873
2.921
2.001

1.703
40.013
3.275
2.447
2.811
3.087
2.001

PASSIVOS FINANCEIROS-Custo amortizado:
Empréstimos e financiamentos (c)
Fornecedores
Outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos (nc)
Partes relacionadas
Outras obrigações

4
25.639
294
2.687

5
27.822
138
7
87.166
-

(c) circulante
(nc) não circulante
Os principais fatores de risco que a Companhia está exposta refletem aspectos estratégico-operacionais
e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais (tais como, comportamento de demanda,
concorrência, inovação tecnológica, mudanças relevantes na estrutura da indústria, entre outros) são
inerentes a sua atividade e são endereçados pela administração da Companhia. Os riscos econômicofinanceiros refletem, principalmente, a inadimplência de clientes, o comportamento de variáveis
macroeconômicas, como taxas de câmbio e de juros, bem como as características dos instrumentos
financeiros que a Companhia utiliza e as suas contrapartes. Esses riscos são administrados por meio de
políticas de controle, estratégias específicas e determinação de limites.
b) Valor justo--Os valores justos dos empréstimos e financiamentos aproximam-se aos valores do custo
amortizado registrados nas demonstrações financeiras em função de que estão indexados por taxas
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flutuantes de juros (CDI), as quais acompanham as taxas de mercado. Considerando os vencimentos
dos demais instrumentos financeiros de curto prazo, a Companhia estima que seus valores justos
aproximam-se aos valores contábeis.
c) Classificação dos instrumentos financeiros--Com exceção dos instrumentos financeiros derivativos e
determinados títulos e valores mobiliários, que são classificados como mensurados ao “valor justo por
meio de resultado”, quando aplicável, todos os ativos e passivos financeiros listados acima são
classificados como mensurados ao “Custo Amortizado”. Os instrumentos financeiros derivativos são
avaliados como “Mensurados ao valor justo por meio do resultado” e a parcela referente ao hedge de
fluxo de caixa, cuja efetividade possa ser mensurada, tem seus ganhos e perdas reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial e apresentados na demonstração
do resultado abrangente.
d) Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros não derivativos:
d.1 - Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos--A Companhia acredita que o gerenciamento
de riscos é importante na condução de sua estratégia de crescimento com rentabilidade. A Companhia
está exposta a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito a variações nas taxas de câmbio e
volatilidade das taxas de juros. O objetivo de gerenciamento desses riscos é eliminar possíveis variações
não esperadas nos resultados da Companhia, advindas dessas variações. Em 31 de dezembro de 2019
e 2018 não havia operações com instrumentos financeiros derivativos em aberto.
d.2 - Risco de taxa de juros--O caixa e os equivalentes de caixa rendem aproximadamente o
equivalente às taxas dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI. A Administração da Companhia
considera não relevante o efeito da exposição às variações de mercado nas taxas de juros contratadas
para os passivos sobre os quais incidem juros fixos, portanto, não está apresentando a análise de
sensibilidade para estes instrumentos financeiros.
d.3 - Risco de crédito--A Companhia está sujeita a risco de crédito com respeito ao caixa e
equivalentes de caixa e aos títulos e valores mobiliários, quando aplicável. Esse risco é mitigado pela
política de aplicar os recursos disponíveis somente em instituições financeiras de grande porte. O risco
de crédito com clientes é reduzido devido à serem concentrados com franqueados e operadoras de
cartão de crédito (adquirentes e subadquirentes). A Companhia possui um sistema de gestão de crédito
baseado na combinação das informações oriundas de diversos departamentos da Companhia,
principalmente as áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes externas que abastecem o
departamento de crédito e cobrança visando à aprovação de crédito para os seus franqueados que são
aprovados por órgão colegiado.
d.4 - Gestão de liquidez--Os passivos financeiros da Companhia, de acordo com os vencimentos dos
seus fluxos de caixa, com base na data mais próxima de sua liquidação, e utilizando as taxas de juros
nominais contratadas, podem ser resumidos como segue:

Obrigações contratuais
Empréstimos
Fornecedores
Arrendamentos a pagar

Total
4
25.639
66.073
-----------91.716
=======

Prazo de liquidação previsto
Menos de
De 1 a 3
De 3 a 5
1 ano
anos
anos
4
25.639
22.688
-----------48.331
=======

30.002
-----------30.002
=======

13.383
-----------13.383
=======

d.5 - Gestão de capital--A Companhia administra sua estrutura de capital para assegurar a
continuidade de suas atividades operacionais e ao mesmo tempo maximizar o retorno aos seus cotistas.
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A estratégia da Companhia permaneceu inalterada no período coberto por estas demonstrações
financeiras.
2019
(reapresentado)
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos a pagar
Caixa e equivalentes de caixa
Total da dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Total da dívida líquida
e patrimônio líquido

2018
(reapresentado)

4
56.206
(1.602)
------------54.608
------------129.544
-------------

12
(1.703)
------------(1.691)
------------25.519
-------------

184.152
=======

23.828
======

19. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais
informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo principal
tomador de decisões operacionais, com o objetivo de alocar recursos para um segmento individual e
avaliar seu desempenho. As decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro, compras,
investimentos e aplicação de recursos, bem como a avaliação de desempenho dos investimentos e dos
principais executivos da Companhia são feitas em base consolidada. A Companhia possui dois
segmentos operacionais distintos: Vendas diretas ao consumidor, incluindo lojas próprias e e-commerce,
denominado “Sell out” e vendas aos franqueados de produtos e serviços, denominado “Sell in”.
As informações financeiras separadas pelos segmentos de negócios acima explicados são como
seguem (em milhões de reais):
2019
(2) Outros
não
alocáveis
Sell in

Total

169,3
(77,3)
---------92,0
(84,6)
---------7,4

95,0
(66,1)
---------28,9
(1,1)
---------27,8

0,7
(0,3)
---------0,4
(56,8)
27,1
0,3
---------(29,0)

265,0
(143,7)
---------121,3
(142,5)
27,1
0,3
---------6,2

---------7,4

---------27,8

(13,9)
---------(42,9)

(13,9)
---------(7,7)

17,4
======

======

4,3
======

21,7
======

Sell out
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas de vendas, gerais e administrativas
Recuperação de impostos
Outros
Resultado das operações
Resultado financeiro (sem variação cambial)
Resultado antes dos impostos
Depreciação e amortização (1)
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2018
(2) Outros
não
alocáveis
Sell in

Total

162,5
(64,8)
---------97,7
(81,7)
---------16,0

95,3
(60,8)
---------34,5
(2,0)
---------32,5

0,8
(0,2)
---------0,6
(59,0)
14,6
1,2
---------(42,6)

258,6
(125,8)
---------132,8
(142,7)
14,6
1,2
---------5,9

---------16,0

---------32,5

(11,4)
0,5
---------(53,5)

(11,4)
0,5
---------(5,0)

1,9
======

======

1,2
======

3,1
======

Sell out
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas de vendas, gerais e administrativas
Recuperação de impostos
Outros
Resultado das operações
Resultado financeiro (sem variação cambial)
Variação cambial
Resultado antes dos impostos
Depreciação e amortização

(1) A partir de 2019 inclui efeitos do IFRS 16. Vide nota explicativa nº14 às demonstrações financeiras.
(2) Inclui despesas não alocáveis como administrativas, distribuição, marketing institucional,
desenvolvimento de produtos, entre outros.
A Companhia em suas análises sobre o desempenho de vendas, classifica seus produtos de acordo com
os segmentos de mercado representado por suas marcas, como segue.

Vendas líquidas (em milhões de Reais):
Casa Moyses e MMartan
Artex
Outros

2019

2018

183,1
81,2
0,7
------------265,0
========

183,0
74,7
0,9
------------258,6
========

20. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2019
RECEITA OPERACIONAL:
Vendas brutas
Deduções das vendas

350.865
(85.886)
----------264.979
======

Vendas líquidas

2018
343.262
(84.694)
----------258.568
======
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21. DESPESAS POR NATUREZA
A Companhia apresenta a demonstração do resultado por função. A seguir apresenta as despesas por
natureza e sua classificação por função.
Por natureza:
2019
(reapresentado)
Custos das matérias primas, mercadorias e serviços
adquiridos de terceiros
Benefícios a empregados
INSS
Depreciação e amortização
Variação dos estoques de produtos acabados
Aluguéis

(158.625)
(59.101)
(11.263)
(21.713)
848
(36.421)
-------------(286.275)
========

Total por natureza

2018
(171.571)
(56.015)
(10.993)
(3.123)
8.370
(35.217)
-------------(268.549)
========

Por função:
2019
(reapresentado)
Custo dos produtos vendidos
De vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração

(143.727)
(117.867)
(24.104)
(577)
-------------(286.275)
========

Total por função

2018
(125.750)
(121.293)
(20.931)
(575)
-------------(268.549)
========

22. PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR QUOTA
O cálculo do prejuízo básico e diluído por quota foi calculado como segue:
2019
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Número de quotas:
Quotas totais

2018

(7.728)

(4.996)

358.974.726
===========

86.408.412
===========

(21,53)
===========

(57,82)
===========

PREJUÍZO LÍQUIDO BÁSICO E
DILUÍDO POR LOTE DE MIL QUOTAS:
Quotas – R$

A Companhia não possui quotas com potencial efeito dilutivo. Portanto, o prejuízo básico por quota é
igual ao prejuízo diluído por quota.
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23. EVENTOS SUBSEQUENTES
Em consonância com o disposto no CPC 24 - Eventos Subsequentes, apresentamos as seguintes
divulgações complementares:
EFEITOS RELACIONADOS À PANDEMIA – COVID-19
No exercício de 2020, decorrente da pandemia do coronavírus – COVID-19, houve uma redução forçada
no nível de atividade econômica no país. As lojas físicas fecharam em 23 de março de 2020 e
retornaram a abrir parcialmente com restrições de horários até o 3º trimestre, operando normalmente até
o final do respectivo exercício. Em 2021, a Companhia está operando normalmente e não tem
expectativa de perdas na realização de seus ativos e em sua rentabilidade para o próximo período.
Até a data da divulgação destas demonstrações financeiras, não foram identificados efeitos relevantes
que possam impactar nas informações apresentadas, a continuidade dos negócios e/ou as estimativas
contábeis.
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
Em 21 de junho de 2021, a Coteminas S.A. vendeu a totalidade do investimento na C7S Tecnologia
Ltda. (“C7S”) para a Companhia, por seu valor patrimonial contábil, no valor de R$23.388. A C7S têm
como objetivo o desenvolvimento de sistemas e de promoção de vendas pela internet diretamente ao
consumidor. A C7S iniciou suas atividades em fevereiro de 2018.
ALTERAÇÃO TIPO SOCIETÁRIO
Diante da perspectiva da Companhia efetuar Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários, foi
realizada em 30 de junho de 2021, reunião dos sócios cotistas, onde foi aprovada por unanimidade, a
alteração do tipo societário da Companhia, passando de sociedade empresária limitada (Ltda.) para
sociedade anônima (S.A.), alterando sua denominação social para AMMO VAREJO S.A.
O capital social subscrito e realizado em 30 de junho de 2021, está representado por 430.382.917 quotas
que foram convertidas em 430.382.917 ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal.

*****************
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AMMOVAREJO

SenhoresAcionistas,
A Administração da AMMO Varejo S.A. submete à apreciação de Vossas
Senhorias seu Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras
CombinadasCarveͲoutreferentesaoexercíciode2020.Taisdemonstrações,
elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios
Financeiros(IFRS),bemcomocomaspráticascontábeisadotadasnoBrasil
e as normas expedidas pela CVM, vêm acompanhadas por parecer dos
AuditoresIndependentes.
2020:Oanodaaceleraçãodanossatransformação
Oanode2020,apesardetersidomarcadoporumagrandeincertezapara
a economia brasileira e mundial, devido à pandemia do CovidͲ19, e
especificamentedesafiadorparaosetordevarejo,ondetradicionalmentea
maioria das vendas eram realizadas por meio de lojas físicas, para nós da
AMMO Varejo, foi um ano de realizações, onde aproveitamos as nossas
vantagens competitivas Ͳ marcas fortes e tradicionais, e soluções
tecnológicasescaláveisparaovarejo,paraaceleraranossatransformação
digital.
AreceitadaCompanhiaapresentou,em2020,crescimentode34%entre
anos,impulsionadopormaioresvendasnoscanaisdigitaisepelaexpansão
decategorias.
» Tecnologiacomocore

Desde2017,aCompanhiateminvestidofortementeemtecnologia,quese
mostrouessencialnesteperíododepandemia,ondehouvefechamentoe
redução das horas de funcionamento do comércio físico, o que nos
possibilitounãosomentesubstituirasvendasestimadasparalojasfísicaspor
vendasonline,comoaindaapresentarcrescimentode30%dasreceitassellͲ
out.OspedidosrecebidosnoeͲcommerceem2020foramquase4vezeso
valor obtido no ano de 2019, com market share de nossas lojas online
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estimado em 23% das vendas CAMEBA no eͲcommerce, incluindo
marketplaces.
Acreditamosqueesteresultadoéfrutodacombinaçãodatradição,dovalor
edaliderançadasnossasmarcas,comreconhecimentopelaqualidadedos
nossosprodutosealtoníveldelembrançaeassociaçãocomprodutospara
o lar, juntamente com tecnologia proprietária, que permite maior
flexibilidade e velocidade para mudanças, tudo objetivando promover o
encantamentodosnossosclientes.
» Estratégiadeexpansãodecategorias

Deformaapotencializaroaltoníveldelembrançaeassociaçãodasnossas
marcas com produtos para o lar e estender o nosso relacionamento com
nossos clientes, temos ampliado a nossa oferta de produtos nos últimos
anos.Inicialmente,ampliamosaofertadeprodutostêxteis,comprodução
própria,comoprodutosdedecoraçãoͲcortinas,mantasealmofadas,das
linhasbabyeinfantil,alémdaampliaçãodalinhadeprodutosparaosono,
e, em2019, iniciamos avendade produtosnão têxteisnosnossoscanais
digitais, como objetos de decoração, produtos de cozinha e mesa posta,
através de parceiros. Em 2020, lançamos a oferta de colchões, na marca
Artex,edeprodutospet,namarcaMMartan,entreoutros.
Comestaestratégiadeexpansãodecategorias,ampliamosonossomercado
endereçável no Brasil em aproximadamente 7 vezes, de R$ 12 bilhões Ͳ
produtosdecama,mesaebanho,paraR$86bilhõesͲprodutosdecasae
decoração,apreçosaoconsumidor,segundooIBOPE.
Queremosseromelhor“oneͲstopshop”nosegmentoLar&Decoraçãono
Brasil, com produtos que (i) estejam alinhados com o posicionamento de
nossasmarcase,portanto,comcuradoriadeprodutosparacadamarca,(ii)
nos destaquem e nos diferenciem no mercado de Lar & Decoração, (iii)
gerem crossͲselling entre nossos principais produtos, e (iv) aumentem a
recorrênciadecompra.
Nos últimos dois anos, dobramos o número de SKUs de produtos nãoͲ
CAMEBA Ͳ Cama, Mesa e Banho nas nossas lojas online, representando
atualmentecercade20%dosprodutosdisponíveisparavenda.
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A ampliação de oferta de novas categorias de produtos possibilita o
crescimento de nossa receita e o fortalecimento das nossas marcas,
aumentado o valor médio e a frequência de compra pelos nossos
consumidores.
» Serumaempresacentralizadanocliente

Em2020,tivemosaoportunidadedeampliaranossacapilaridadenovarejo,
onde tivemos mais de 1,4 milhão de novos clientes nos nossos canais de
venda, principalmente no eͲcommerce. O aumento do número de vendas
onlinetrouxedesafiosnaáreadelogística,masqueforamsuperadoscom
melhoriasdeprocessoseinvestimentos,queincluemaexpansãodocentro
de distribuição de Blumenau e a inauguração de um novo centro de
distribuiçãoemJoãoPessoa,epermitiramqueretornássemosaonossonível
deatendimentonoúltimotrimestrede2020,comníveldeserviçosuperior
a97%.
Nossas marcas ocuparam 3 das 4 primeiras posições do prêmio Reclame
Aqui, sendo que a Santista ganhou o 1º lugar, pelo 8º ano consecutivo.
EstamoscomclassificaçãoRA1000,amaisaltaemtermosdesatisfaçãoe
atendimentoaosclientes,noReclameAqui,paraasnossasprincipaismarcas
ͲSantista,ArtexeMMartan.
Temoscompromissocomonossocliente,sendoonossoobjetivosempre
encantáͲlooferecendoosmelhoresprodutos,serviçosdeexcelênciaeum
atendimentoquesuperesuasexpectativas.Nestecontexto,reestruturamos
aáreadeatendimentoaoconsumidorem2020,integrandotodososcanais,
com foco em Customer Experience. Implementamos soluções de FAQ
inteligente e chat que já representam cerca de 50% dos atendimentos,
reduzindootempoderesposta.Adicionalmente,noprograma“Clienteno
Centro”, os colaboradores de diversas áreas da Companhia participam
ativamentedoatendimentoaoconsumidor,comobjetivodeestimularoseu
foconocliente.
Deformaaviabilizarumfluxodereceitaparaosfranqueadose,aomesmo
tempo,preservaraproximidadedoseurelacionamentocomnossosclientes
finais,estabelecemosplataformasdevendaadistâncianaslojasfísicas.O
conceito foi expandido também para influenciadores digitais. Nas redes
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sociais, tivemos cerca de 1,5 milhão de novos seguidores em 2020, com
crescimentoacimade50%,oquecontribuiráparaocrescimentodasnossas
vendasatravésdecanaissociais(“socialselling”)e,assim,estarmoscadavez
maispresentesnodiaadiadaspessoas.
Intensificamos o nosso investimento em marketing digital em 2020,
primeiramente, para transferir as vendas para as nossas lojas digitais,
quandoaslojasfísicasestavamfechadase,posteriormente,paraampliara
nossa base de clientes. A aquisição de um novo cliente tem um ótimo
retornoaolongodesuavidacomoconsumidordenossosprodutose,após
a sua primeira compra, manteremos contato com este cliente com a
utilizaçãodeferramentasdemenorcusto,comoeͲmailmarketing,SMSou
WhatsApp,comousodeinteligênciaartificial,comofertadeprodutosmais
adequados ao seu perfil e, consequentemente, com uma maior
probabilidadedeconversãodevendas.Adicionalmente,omarketingdigital
tambémaumentaasvendasnaslojasfísicas,umavezquealembrançada
marcaedapercepçãodanecessidadedecompralevatambémoclientepara
alojafísica.
» Valorizaranossacultura

Tão importantes como nossos clientes externos, são os nossos clientes
internos,nossoscolaboradores.Comosempre,priorizamosasaúdeeobemͲ
estardosnossoscolaboradores,queaprenderamaconvivernodiaadiacom
medidas de prevenção, distanciamento social, e cuidado. Utilizamos a
tecnologia e a inovação para levar informação e treinamento de forma
remota e oferecemos suporte aos colaboradores, tanto para garantir sua
ergonomia e conforto no home office, como a sua saúde física e mental,
atravésdeconteúdoseparcerias.
Anossaculturadeempreendedorismo,inovação,eousadianosguianesta
transformação, com grande ênfase em experimentação, abrindo espaço
paranovosmercadoseoportunidades.Enestecaminhoprocuramosexercer
a nossa liderança, pelo exemplo e trabalho árduo e ético, inspirando os
nossospares,clienteseasociedade.
Em linha com a nossa missão de “Inovar para entregar experiências que
encantem e promovam bemͲestar”, lançamos a marca Persono, com
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soluções voltadas ao bemͲestar e à qualidade de sono, com objetivo de
tornar acessíveis produtos e serviços que permitam as pessoas conhecer
melhoredisciplinarsuarotinadesono,resultandonumavidamaissaudável
e produtiva. Para o desenvolvimento da tecnologia, a AMMO Varejo tem
realizado parcerias com renomados institutos de polissonografia, além de
investir em ciência de dados na busca de sistemas de alta precisão e
eficiênciaparamonitoramentodosono.AmarcaPersonotornouͲseumdos
patrocinadores do Comitê Olímpico do Brasil (COB), onde haverá uma
cooperaçãoentreostimestécnicosecientíficosdoPersonoedoCOBcom
foco na qualidade do sono e na sua importância para os atletas de alta
performance.
Relacionamentocomauditoresindependentes
Em2020,aCompanhianãocontratounenhumoutroserviçodeauditores
independentesquenãoosrelacionadosaostrabalhosdeauditoria.
Agradecimentos
CumpreͲnos apresentar agradecimentos aos clientes, aos colaboradores,
aos fornecedores, aos acionistas, às entidades financeiras, às
excelentíssimas autoridades, às entidades de classe, e a todos os que
contribuíram, direta ou indiretamente, para a consecução dos nossos
objetivosestratégicosesociais.
AAdministração.
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SobreaCompanhia
AAMMOVarejoS.A.éumaempresadevarejoespecializadodosegmento
Lar&Decoração,líderemprodutosdecama,mesaebanho(CAMEBA),além
dereferênciaemhomeͲwellness,queenglobaconforto,bemͲestaresaúde,
noBrasil.
Ofertamos,emmaisde233lojasfísicas(própriasefranquias)eeͲcommerce,
uma grande variedade de produtos nas categorias de CAMEBA, lar e
decoração e homeͲwellness com nossas marcas próprias e licenciadas,
Santista, Artex, MMartan,CasaMoysésͲ marcas tradicionais elíderes em
seussegmentosdeatuaçãonomercado,estrategicamenteposicionadasde
forma a atender eficientemente a clientes de diferentes perfis sócio
econômicos.
Desempenhofinanceiro1
AAMMOVarejoapresentou,noanode2020,receitalíquidadeR$431,1
milhões,34,3%superioràde2019,commargembrutade50,8%.
Anossatecnologiaproprietáriaparaovarejonospossibilitounãosomente
substituirasvendasestimadasparalojasfísicasporvendasonline,durante
o período de pandemia, onde houve fechamento e redução das horas de
funcionamentodocomérciofísico,comoaindaapresentarcrescimentode
30,1%dasreceitassellͲout,quetotalizaramR$735,7milhõesem2020.As
vendasdoeͲcommerceem2020foramquase4vezesovalorobtidonoano
de2019.
O prejuízo totalizou R$ 6,7 milhões e a geração de caixa, medida pelo
EBITDA, alcançou R$ 40,3 milhões, com margem EBITDA de 9,4%, com
impactonegativodepartedoperíodocomarededelojasfísicasfechadas,
devidoàpandemiadoCovidͲ19.


1

AsinformaçõesfinanceiraseoperacionaiscontidasnesteRelatóriodeAdministração,excetoquandode
outraformaindicado,estãoemReaiseconsolidadasdeacordocomaspolíticascontábeisadotadasno
Brasil,queestãoemconformidadecomasnormasinternacionaisdecontabilidade(InternationalFinancial
ReportingStandardsͲIFRS).
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Receita e Margem bruta
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EBITDA e Margem EBITDA
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ReconciliaçãoEBITDAeMargemEBITDA
Em R$ milhões
Lucro (Prejuízo) líquido

2020

2,8

1,8

0,3

0,3

0,5

21,0

14,8

11,4

25,7

23,3

3,8

(+) Resultado financeiro
(+) Depreciação e
amortização

/ (dividido por)
Receita líquida
Margem EBITDA (%)

2018

(6,7)

(+) Imposto de renda e
contribuição social

EBITDA

2019

40,3
41,2
Ͳ Ͳ
431,1
9,4%

320,9
12,8%

17,5
Ͳ
289,7
6,0%
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AMMO VAREJO
Demonstrações contábeis combinadas “carve-out”
Em 31 de dezembro de 2020
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Demonstrações dos fluxos de caixa –
Demonstrações do valor adicionado – informação suplementar
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis combinadas
“carve-out”
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS COMBINADAS “CARVE-OUT”
Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores
AMMO Varejo
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis combinadas “carve-out” da AMMO Varejo relativas ao
segmento de varejo que incluem as empresas AMMO Varejo S. A, C7S Tecnologia Ltda. e as atividades
de varejo (“carve-out”) da controladora Coteminas S. A. identificadas como “AMMO Varejo”, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e a 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 contábeis combinadas “carve-out” acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMMO Varejo
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (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 contábeis combinadas
“carve-out”. Somos independentes em relação a AMMO Varejo 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
Base de elaboração e apresentação
Chamamos a atenção para as Notas Explicativas nºs 2.1. e 2.2. às demonstrações contábeis que
descrevem a base de elaboração das demonstrações contábeis combinadas “carve-out”. As
demonstrações contábeis combinadas “carve-out” da AMMO Varejo podem não ser um indicativo da
posição e performance financeira e dos fluxos de caixa que poderiam ser obtidos se a AMMO Varejo
tivesse operado como uma única entidade independente. As referidas demonstrações contábeis foram
elaboradas e apresentadas exclusivamente para demonstrar a posição patrimonial e financeira, o
desempenho das operações e os fluxos de caixa relativos ao segmento varejo da AMMO Varejo e podem
não servir para outras finalidades. Nossa opinião não está modificada em relação 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 contábeis combinadas “carve-out” como um todo e
na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis combinadas “carve-out” e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da Ammo Varejo simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma Ammo Varejo limitada por garantia
do Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.
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Arrendamentos e ativo de direito de uso

Resposta da auditoria ao assunto.

A AMMO Varejo mantém compromissos relevantes
decorrentes de contratos de arrendamentos,
principalmente de imóveis onde operam suas
lojas. Conforme descrito nas notas explicativas nº
8 e 14, a AMMO Varejo possui registrados ativos
de direito de uso e passivos de arrendamento
para os contratos abrangidos pelo CPC 06 (R3)
(IFRS 16). Em 31 de dezembro de 2020, a AMMO
Varejo possuía saldo de ativo de direito de uso de
R$ 63.606 mil, além de passivo de arrendamento
de R$ 69.034 mil.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram
principalmente:

Esse assunto foi considerado significativo para a
nossa auditoria devido à relevância dos
montantes envolvidos, tanto em relação aos
saldos patrimoniais quanto sobre o resultado do
exercício, bem como às incertezas inerentes a
esse tipo de cálculo e o grau de julgamento
necessário que deve ser exercido pela
administração na determinação das premissas
relevantes, as quais incluem, entre outras, a taxa
de desconto utilizada.









Avaliação sobre as principais premissas
utilizadas
referentes
a
prazo
de
arrendamento, taxa de desconto e valores
das contraprestações, além da metodologia
de cálculo utilizada pela AMMO Varejo para
mensuração dos impactos contábeis;
Análise do inventário de contratos de
arrendamento da AMMO Varejo, além da
verificação da aderência destes contratos ao
escopo da norma;
Testamos também a razoabilidade dos
critérios adotados pela AMMO Varejo para
uma amostra de contratos selecionados de
forma
aleatória,
considerando
as
informações dos contratos e de seus aditivos,
além de recalcular os montantes mensurados
pela AMMO Varejo para estas transações;
Examinamos a adequação das divulgações
efetuadas pela AMMO Varejo sobre o assunto
nas notas explicativas, incluindo os
requerimentos do NBC TG 06 (R3) (IFRS 16) e
as orientações da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).

Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos acima descritos, consideramos
aceitável a mensuração do ativo de direito de uso
e do passivo de arrendamento, bem como as
divulgações efetuadas, no contexto das
demonstrações contábeis combinadas “carveout” tomadas em conjunto, referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
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Saldos e transações com partes relacionadas

Resposta da auditoria sobre o assunto

As demonstrações contábeis combinadas “carveout” são preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e as IFRS emitidas
pelo IASB e apresentam saldos com partes
relacionadas.

Nossos procedimentos de auditoria para
confirmar o adequado registro e controle dessas
transações incluíram, principalmente:


Entendemos que no processo de exame das
demonstrações contábeis combinadas “carveout” este PAA é relevante diante de:







Os valores das transações durante o exercício
são significativos;
São
transações
envolvendo
partes
relacionadas;
Os saldos nas demonstrações contábeis
combinadas “carve-out” são significativos;
O volume das operações durante o exercício
é expressivo; e
A divulgação na nota explicativa nº 13 às
demonstrações
contábeis
combinadas
“carve-out” é uma informação relevante.



Avaliação da política de transações com
partes relacionadas da AMMO Varejo e sua
aplicação nas principais transações incorridas
com partes relacionadas durante o exercício
de 2020;
Realização de exame da documentação
suporte para as transações com partes
relacionadas mais relevantes, incluindo a
inspeção de notas fiscais, revisão dos
controles e cálculos preparados pela
Administração;
Adicionalmente avaliamos a adequação das
divulgações sobre este assunto incluídas na
Nota Explicativa nº 13.

Nossos exames não identificaram exceções
relevantes na contabilização das transações e
saldos com Partes Relacionadas efetuados pela
Administração da AMMO Varejo, de forma que os
valores
e
informações
divulgados
nas
demonstrações contábeis combinadas “carveout” estão adequados.

Outros assuntos
Demonstrações combinadas “carve-out” do valor adicionado
As demonstrações combinadas “carve-out” do valor adicionado, referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da AMMO Varejo, e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis combinadas “carveout” da AMMO Varejo. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão
conciliadas com as demonstrações contábeis combinadas “carve-out” e registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações
combinadas “carve-out” 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 contábeis combinadas “carve-out” tomadas em conjunto.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis combinadas
“carve-out”
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis combinadas “carve-out” de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis combinadas “carve-out” livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou por erro.
5

319

Na elaboração das demonstrações contábeis combinadas “carve-out” a Administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a AMMO Varejo continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis combinadas “carve-out”, a não ser que a Administração pretenda
liquidar a AMMO Varejo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da AMMO Varejo são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis combinadas “carve-out”.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis combinadas “carveout”
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis combinadas “carveout”, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis
combinadas “carve-out”.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
combinadas “carve-out”, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais;
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da AMMO Varejo;
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza significativa em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da AMMO Varejo. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis combinadas “carve-out” 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 AMMO Varejo a não mais se manter em continuidade operacional;
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis
combinadas “carve-out”, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis combinadas
“carve-out” representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada;
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 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às demonstrações contábeis das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis combinadas “carve-out”. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis
combinadas “carve-out” 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, 23 de julho de 2021.

BDO RCS Auditores Independentes
Indepe
SS
CRC 2 SP 013846/O-1
Henrique Herbel de Melo Campos
181015/O-3
Contador CRC 1 SP 18101
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AMMO VAREJO
BALANÇOS PATRIMONIAIS COMBINADOS CARVE-OUT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
ATIVOS
Nota
explicativa
CIRCULANTE:
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber

2020

2019

1.484
43.887
27.976
4.575
16.426
4.308
902
---------99.558
----------

1.736
32.287
44.402
1.900
16.570
3.532
2.687
---------103.114
----------

16.c
16.b
13
15
6

9.278
420
19.298
998
2.274
2.001
--------34.269

25.777
225
3.194
2.873
2.921
2.001
--------36.991

7
8
9

12.994
63.606
45.767
---------156.636
---------256.194
======

14.116
53.431
42.500
---------147.038
---------250.152
======

3
4
5
16.c
6

Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE:
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber

Imobilizado
Direito de uso
Intangível
Total do ativo não circulante
Total dos ativos

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
BALANÇOS PATRIMONIAIS COMBINADOS CARVE-OUT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota
explicativa
PASSIVOS
CIRCULANTE:
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Impostos e taxas
Obrigações sociais e trabalhistas
Arrendamentos a pagar
Outras contas a pagar

10
11
14

Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE:
Arrendamentos a pagar
Provisões diversas
Outras obrigações

14
15

Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital social realizado
Prejuízos acumulados

2020

2019

19.162
11.413
12.172
22.538
975
---------66.260
----------

4
25.639
3.576
9.306
21.434
374
---------60.333
----------

46.496
2.260
4.371
--------53.127
---------

34.772
3.578
2.686
--------41.036
---------

199.514
(62.707)
----------136.807
-----------

163.167
(14.384)
----------148.783
-----------

256.194
======

250.152
======

12

Total do patrimônio líquido
Total dos passivos e do
patrimônio líquido

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO COMBINADO CARVE-OUT
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
Nota
explicativa

2020

2019

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

20

431.143

320.882

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

21

(211.932)
---------219.211

(179.217)
---------141.665

21
21
21
17

(184.708)
(23.068)
(578)
3.743
---------14.600

(126.491)
(24.104)
(577)
27.141
340
---------17.974

(6.538)
(6.186)
(10.277)
1.635
330
---------(6.436)

(4.888)
(5.777)
(5.166)
930
62
---------3.135

(264)
---------(6.700)
======

(324)
---------2.811
======

LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:
De vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Recuperação de impostos
Outras, líquidas

Despesas financeiras – juros e encargos
Despesas financeiras – juros sobre arrendamentos
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros
Receitas financeiras
Variações cambiais

14

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Impostos de renda e contribuição social – corrente
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

16.a

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.

324

AMMO VAREJO
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE COMBINADO CARVE-OUT
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
2020
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO

2019

(6.700)

2.811

---------(6.700)
======

---------2.811
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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29.277
----------176.457
======

Aportes de capital (nota 12)
Lucro (prejuízo) líquido combinado carve-out
Ajuste carve-out (CSA) (nota 2.2)

7.070
----------23.057
=======

9.609
----------15.987

6.378

C7S

(46.749)
----------(64.385)
=======

(7.728)
----------(17.636)

(9.908)

AMMO

(1.574)
----------1.678
=======

710
----------3.252

2.542

C7S

Lucros (prejuízos)
acumulados

41.623
(41.623)
----------=======

9.829
(9.829)
-----------

-

Carve-out

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

111.753
----------147.180

35.427

Aportes de capital (nota 12)
Lucro (prejuízo) líquido combinado carve-out
Ajuste carve-out (CSA) (nota 2.2)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

AMMO

Capital realizado

(Em milhares de Reais)

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO COMBINADO CARVE-OUT

AMMO VAREJO

Total

36.347
(6.700)
(41.623)
----------136.807
======

121.362
2.811
(9.829)
----------148.783

34.439

Combinado

AMMO VAREJO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA COMBINADO CARVE-OUT
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do
exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais:
Ajuste carve-out (CSA)
Depreciação e amortização
Recuperação de impostos
Renegociação de arrendamentos
Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangível
Reversão de provisão para desvalorização de ativos
Imposto de renda e contribuição social
Juros e encargos
Juros sobre arrendamentos
Variações cambiais
Provisão para perda esperada com créditos de
liquidação duvidosa

Variações nas contas de ativos e passivos
Duplicatas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Fornecedores
Outros
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
antes de juros e impostos pagos
Juros pagos
Impostos pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
após juros e impostos pagos
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado
Aquisição de intangível
Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível
Empréstimos entre partes relacionadas
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento

2019

(6.700)

2.811

(41.623)
25.733
(5.722)
(250)
(1.930)
264
12.215
6.186
(330)

(9.829)
23.314
(27.141)
(116)
(3.272)
324
5.006
5.777
(62)

---------(12.157)

411
---------(2.777)

(17.344)
16.426
16.642
(6.437)
8.726
----------

9.403
(535)
224
(3.977)
3.963
----------

5.856

6.301

(244)
----------

(1)
(411)
----------

5.612
----------

5.889
----------

(1.962)
(670)
3.015
11.659
---------12.042
----------

(3.245)
(125)
579
20.320
---------17.529
----------

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA COMBINADO CARVE-OUT
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Liquidação de empréstimos
Liquidação de arrendamentos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
Diminuição do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
No fim do exercício
Diminuição do caixa e equivalentes de caixa

2020

2019

(4)
(17.902)
---------(17.906)
---------(252)
======

(8)
(23.454)
---------(23.462)
---------(44)
======

1.736
1.484
---------(252)
======

1.780
1.736
---------(44)
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO COMBINADO CARVE-OUT
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)

RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangível
Recuperação de impostos
Provisão para perda esperada com créditos de
liquidação duvidosa
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Reversão de provisão para desvalorização de ativos

VALOR ADICIONADO BRUTO
RETENÇÕES
Depreciação e amortização
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA
VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA
Receitas financeiras
Variação cambial ativa
Royalties

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Remuneração do trabalho
Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capitais de terceiros
Remuneração de capitais próprios
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO

2020

2019

555.007
250
-

392.820
116
27.141

----------555.257

(411)
----------419.666

(229.375)
(104.603)
1.930
----------(332.048)
----------223.209

(196.936)
(50.756)
3.272
----------(244.420)
----------175.246

(25.733)
----------197.476

(23.314)
----------151.932

1.635
330
18.827
----------20.792
----------218.268
======

930
62
20.817
----------21.809
----------173.741
======

58.027
132.320
34.621
(6.700)
----------218.268
======

59.101
87.987
23.842
2.811
----------173.741
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS CARVE-OUT
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de Reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A AMMO VAREJO S.A. (“Companhia”), anteriormente denominada “AMMO Varejo Ltda.”, sediada na
avenida Paulista, número 1.754, em São Paulo – SP, tem por objeto social a exploração do ramo de
indústria e comércio varejista de artigos de cama, mesa, banho, lingerie, cortinas, tapetes, colchões,
móveis, artigos para o lar, produtos aromáticos para o lar, fragrâncias, saches, franquias,
desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis, consultoria em
tecnologia da informação, projetos de arquitetura e supervisão da execução de projetos de arquitetura,
cujos produtos são comercializados sob as marcas Artex, MMartan e Casas Moysés.
A Companhia em conjunto com a entidade denominada C7S TECNOLOGIA LTDA. e as atividades de
varejo (carve-out) de sua controladora COTEMINAS S.A., compõem a operação combinada denominada
“AMMO VAREJO”.
A C7S TECNOLOGIA LTDA. (“C7S”) é sediada na Rua Progresso, número 150, em Blumenau - SC e
têm como objetivo o desenvolvimento de sistemas e de promoção de vendas pela internet diretamente
ao consumidor. A C7S iniciou suas atividades em fevereiro de 2018.
A Coteminas S.A. (“CSA”) é uma Companhia anônima de capital fechado, controlada pela Springs Global
Participações S.A. (“SGPSA”) e sediada na avenida Lincoln Alves dos Santos, número 955, em Montes
Claros, Minas Gerais. A CSA têm por objeto social a produção e a comercialização de fios e tecidos em
geral, importação e exportação, podendo participar do capital de outras empresas e adquirir títulos
negociáveis no mercado de capitais. Seus produtos para cama, mesa e banho são comercializados sob
as marcas Santista e Artex. A CSA possuía em 31 de dezembro de 2020, 100% do capital social da
Companhia e da C7S.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS CARVE-OUT
As demonstrações financeiras combinadas carve-out foram aprovadas pela Administração da AMMO
VAREJO em 23 de julho de 2021.
2.1 – Diretrizes utilizadas para elaboração das demonstrações financeiras combinadas carve-out
Com o objetivo de permitir a melhor compreensão e análise sobre a totalidade das operações relativas
ao varejo, independentemente da disposição de sua estrutura societária e sob controle comum, a
Administração da Companhia preparou as demonstrações financeiras combinadas carve-out, de forma
comparativa entre os exercícios apresentados, como se a Companhia tivesse assumido o controle das
operações desde 1º de janeiro de 2018, adicionando às operações da Companhia, as operações da
C7S, e o carve-out das operações de varejo hoje atendidas pela controladora CSA com as marcas Artex
e Santista.
Portanto, as demonstrações financeiras combinadas carve-out estão sendo apresentadas para refletir
os saldos patrimoniais, resultado do exercício, outros resultados abrangentes, mudanças no patrimônio
líquido e fluxos de caixa, com o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração financeira,
informações relativas à totalidade das atividades de varejo deste grupo econômico, aqui denominado
AMMO VAREJO, considerando se:
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(i) as vendas aos franqueados Artex, bem como as vendas diretamente ao consumidor realizadas pelas
plataformas multicanais com as marcas Artex e Santista, hoje faturados pela CSA (carve-out), fossem
faturadas pela Companhia;
(ii) a Companhia utilizasse os produtos e serviços de armazenamento e entrega da CSA para
atendimentos de suas vendas das marcas Artex e Santista descritos em (i) acima;
(iii) a Companhia não possuísse nenhum estoque de produtos Artex e Santista para atendimentos às
vendas das marcas Artex e Santista descritos em (i) acima, e o fornecimento desses produtos fossem
feitos pela CSA e pagos à vista;
(iv) a C7S fosse controlada pela Companhia.
2.2 – Base para elaboração das demonstrações financeiras combinadas carve-out
As demonstrações financeiras combinadas carve-out foram elaboradas a partir das demonstrações
financeiras históricas auditadas da Companhia e C7S para os exercícios findos em 31 de dezembro de
2020 e 2019, e adicionadas as informações históricas das operações carve-out de varejo praticadas pela
Coteminas S.A., referentes aos respectivos exercícios.
O resultado das transações carve-out foram baseados nos registros contábeis das operações de varejo
praticados pela Coteminas S.A., que também possui demonstrações financeiras auditadas, nos
respectivos exercícios.
As demonstrações financeiras combinadas carve-out devem ser lidas em conjunto com as
demonstrações financeiras históricas das companhias envolvidas, dos respectivos exercícios.
A reconciliação entre as demonstrações financeiras societárias individuais de cada uma das entidades
e as demonstrações financeiras combinadas carve-out estão apresentadas nos quadros abaixo:
2020

Demonstrações financeiras individuais
AMMO VAREJO S.A. (Companhia)
C7S Tecnologia Ltda. (C7S)
Carve-out (operações ainda não transferidas)
Coteminas S.A. - operações varejo (CSA) (1)
Ajustes para demonstrações combinadas
Ajuste carve-out (CSA) (3)
Total Combinado Carve-out

Ativos

Patrimônio
líquido

Receita
líquida

Custos,
despesas
e impostos

Lucros
(prejuízos)
líquidos

231.344
24.850

112.072
24.735

274.934
2.500

(321.683)
(4.074)

(46.749)
(1.574)

41.623

153.709

(112.086)

41.623

(41.623)
---------136.807
======

---------431.143
======

---------(437.843)
======

---------(6.700)
======

-

---------256.194
======
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2019

Demonstrações financeiras individuais
AMMO VAREJO S.A. (Companhia)
C7S Tecnologia Ltda. (C7S)
Carve-out (operações ainda não transferidas)
Coteminas S.A. - operações varejo (CSA) (1)
Ajustes para demonstrações combinadas
Eliminações (2)
Ajuste carve-out (CSA) (3)
Total Combinado Carve-out

Ativos

Patrimônio
líquido

Receita
líquida

Custos,
despesas
e impostos

Lucros
(prejuízos)
líquidos

230.823
19.329

129.544
19.239

264.979
3.016

(272.707)
(2.306)

(7.728)
710

9.829

53.346

(43.517)

9.829

(459)
---------320.882
======

459
---------(318.071)
======

---------2.811
======

-

---------250.152
======

(9.829)
---------148.783
======

(1) No resultado das operações carve-out da Coteminas S.A., consideramos:
- Receita e Custo de vendas aos franqueados Artex, bem como as vendas diretamente ao consumidor
realizadas pelas plataformas multicanais com as marcas Artex e Santista.
- Despesas de fretes diretamente relacionados às vendas mencionadas acima.
- Despesa financeira com taxa de operações de cartões no atendimento e-commerce
(2) Eliminação de receitas e custos relacionados a prestação de serviços realizados entre as entidades
combinadas.
(3) O carve-out na CSA não representa a transferência de ativos e/ou passivos, mas somente as
operações de varejo da referida empresa. Desta forma, para a apresentação do patrimônio líquido da
AMMO VAREJO, o efeito foi ajustado.
A AMMO VAREJO apresenta suas demonstrações financeiras, elaboradas de acordo com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo “International Accounting Standards Board”
(“IASB”), e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações técnicos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
A AMMO VAREJO adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo IASB e
pelo CPC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2020. Todas as informações relevantes próprias
das demonstrações financeiras combinadas carve-out estão sendo evidenciadas e correspondem com
as utilizadas pela administração em sua gestão.
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas apenas para fornecer análises adicionais e
desta forma, não devem ser consideradas para fins de cálculo de dividendos, de impostos ou para outros
fins societários, nem podem ser utilizadas como um indicativo da performance financeira que poderia ser
obtida se as entidades consideradas na combinação tivessem operado como uma única entidade
independente, ou como indicativo dos resultados das operações dessas entidades para o exercício em
que as entidades estiveram sob controle comum.
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2.3 – Práticas contábeis
Os principais critérios adotados na elaboração das demonstrações financeiras são como segue:
(a) Apuração do resultado--O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência do exercício. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza
significativa quanto à sua realização. As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo
método da taxa efetiva de juros como receitas e despesas financeiras no resultado. Os ganhos e
perdas extraordinários e as transações e provisões que envolvem ativos permanentes são
registradas no resultado do exercício como “Outras, líquidas”.
(b) Instrumentos financeiros--A AMMO VAREJO classifica ativos e passivos financeiros nas
seguintes categorias: ao valor justo por meio do resultado (“FVTPL”), ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes (“FVOCI”) e ao custo amortizado.
i) Ativos e passivos financeiros não derivativos – reconhecimento e desreconhecimento
A AMMO VAREJO reconhece os ativos e passivos financeiros quando, e somente quando, se
tornar parte das disposições contratuais dos instrumentos. A AMMO VAREJO desreconhece um
ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a
AMMO VAREJO transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um
ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da
titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida
pela AMMO VAREJO em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou
passivo separado. A AMMO VAREJO desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação
contratual é retirada, cancelada ou expirada.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a AMMO VAREJO tenha atualmente um direito
legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
ii) Ativos financeiros não derivativos – mensuração
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir:
- o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa
contratuais; e
- os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa
que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes
somente se satisfizer ambas as condições a seguir:
- o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pela coleta
de fluxos de caixa contratuais como pela venda de ativos financeiros; e
- os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa
que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.
Todos os outros ativos financeiros são classificados como mensurados ao valor justo por meio do
resultado.
Além disso, no reconhecimento inicial, a AMMO VAREJO pode irrevogavelmente designar um
ativo ou passivo financeiro como mensurado ao valor justo por meio do resultado com o objetivo
de eliminar ou reduzir significativamente um possível descasamento contábil decorrente do
resultado produzido pelo respectivo ativo ou passivo.
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iii) Passivos financeiros não derivativos – mensuração
Os instrumentos financeiros classificados no passivo, após seu reconhecimento inicial pelo seu
valor justo, são mensurados com base no custo amortizado com base no método da taxa efetiva
de juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, são reconhecidos no resultado,
como receitas ou despesas financeiras, quando incorridos.
iv) Derivativos mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os instrumentos derivativos, quando contratados, não são designados para a contabilização de
hedge. As variações no valor justo de qualquer um desses instrumentos derivativos são
reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado.
(c) Redução ao valor recuperável de instrumentos financeiros--Ativos financeiros não classificados
como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, são avaliados em cada data de
balanço para determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui:
- inadimplência ou atrasos do devedor;
- reestruturação de um valor devido a AMMO VAREJO em condições que não seriam aceitas em
condições normais;
- indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial;
- mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;
- o desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento devido a dificuldades financeiras; ou
- dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa
esperados de um grupo de ativos financeiros.
A AMMO VAREJO considera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo
amortizado tanto em nível individual como em nível coletivo. Todos os ativos individualmente
significativos são avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não
tenham sofrido perda de valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a
qualquer perda de valor que possa ter ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada, que inclui
as perdas de crédito esperadas. Ativos que não são individualmente significativos são avaliados
coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupamento de ativos com características de
risco similares.
Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a AMMO VAREJO utiliza
tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para
refletir o julgamento da Administração sobre se as condições econômicas e de crédito atuais são
tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas
tendências históricas.
Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil e
o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original
do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. Quando
a AMMO VAREJO considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são
baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda de valor, a redução pela
perda de valor é revertida através do resultado.
Uma perda por redução do valor recuperável referente a uma investida avaliada pelo método de
equivalência patrimonial é mensurada pela comparação do valor recuperável do investimento com
o seu valor contábil. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado e é
revertida se houve uma mudança favorável nas estimativas usadas para determinar o valor
recuperável.
(d) Caixa e equivalentes de caixa--Incluem saldos em caixa, depósitos bancários à vista,
numerários em trânsito e as aplicações financeiras. Possuem vencimentos inferiores a 90 dias (ou
sem prazos fixados para resgate) com liquidez imediata, e estão sujeitos a um risco insignificante
de mudança de valor. Caixa e equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros não
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derivativos mensurados ao custo amortizado e seus rendimentos são registrados no resultado do
exercício.
(e) Duplicatas a receber de clientes e provisão para perda esperada com créditos de
liquidação duvidosa--As duplicatas a receber de clientes são inicialmente, reconhecidas pelo
valor da transação e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do
método da taxa de juros efetiva menos a perda esperada com créditos de liquidação
duvidosa.
A AMMO VAREJO adotou a mensuração da perda estimada com créditos de liquidação
duvidosa com base em toda a vida dos instrumentos, utilizando a abordagem simplificada,
considerando o histórico de movimentações e perdas históricas. Como regra geral, os títulos
vencidos há mais de 180 dias representam um relevante indicativo de perda esperada, e
são avaliados individualmente.
(f) Estoques--São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que são inferiores
aos valores de realização líquida e estão demonstrados líquidos da provisão para perdas
com itens descontinuados e ou obsoletos. Os valores de realização líquida são os preços
estimados de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de
conclusão de fabricação e despesas de vendas diretamente relacionadas.
(g) Imobilizado--Registrado pelo custo de aquisição ou construção. As depreciações são
computadas pelo método linear com base nas taxas que levam em consideração a vida útil
estimada dos bens. Os gastos incorridos que aumentam o valor ou estendem a vida útil
estimada dos bens são incorporados ao seu custo; gastos relativos à manutenção e reparos
são lançados para resultado quando incorridos.
A vida útil estimada dos itens do imobilizado é conforme segue:
Vida útil
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis, utensílios e outros

5 anos
10 anos
10 anos
5 e 10 anos

O valor residual e a vida útil dos ativos são avaliados pela Administração da AMMO
VAREJO pelo menos ao final de cada exercício.
(h) Direito de uso--A mensuração do ativo de direito de uso corresponde ao valor inicial do passivo
de arrendamento mais os custos diretos iniciais incorridos, ajustados a valor presente. A
amortização é calculada pelo método linear de acordo com os prazos remanescentes dos
contratos.
(i) Intangível--Refere-se a pontos comerciais e marcas adquiridas. Os ativos intangíveis com
vida útil definida são amortizados linearmente durante o período de vida útil estimado. Os
ativos intangíveis cuja vida útil não se pode determinar são avaliados pelo seu valor
recuperável anualmente ou na ocorrência de fato que justifique sua avaliação.
(j) Avaliação do valor recuperável dos ativos não financeiros--Os bens do imobilizado, os
intangíveis, os estoques e outros ativos circulantes e não circulantes são avaliados
anualmente ou sempre que as circunstâncias indicarem que o valor contábil talvez não seja
recuperável. Na ocorrência de uma perda decorrente desta avaliação a mesma será
reconhecida ao resultado do exercício. As perdas com estes ativos reconhecidas em outros
períodos poderão ser revertidas sempre que houver uma avaliação ou evidência confiável de
que o valor do ativo tenha se recuperado. A reversão é reconhecida no resultado do exercício
e não ultrapassa o valor reconhecido anteriormente como provável perda.
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(k) Imposto de renda e contribuição social--A provisão para imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro é calculada à alíquota de aproximadamente 34% sobre o resultado
tributável e registrada líquida da parcela relativa à redução do imposto de renda. O saldo da
provisão no passivo é demonstrado líquido das antecipações efetuadas no exercício, se
aplicável.
(l) Imposto de renda e contribuição social diferidos--São registrados imposto de renda e
contribuição social diferidos sobre os saldos do prejuízo fiscal e das diferenças temporárias
decorrentes de provisões registradas contabilmente, que, de acordo com as regras fiscais
existentes, serão dedutíveis ou tributáveis somente quando realizadas. Somente é reconhecido
um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos quando há expectativa de lucro
tributável futuro.
(m) Arrendamentos a pagar--A mensuração do passivo de arrendamento, correspondem ao total
dos pagamentos futuros de aluguéis. Esses fluxos de pagamentos são ajustados a valor presente,
considerando a taxa incremental de empréstimo, e quando aplicável, são ajustados por alterações
e atualizações previstas nos contratos. A contrapartida é contabilizada como direito de uso e
amortizado durante o período do contrato de arrendamento pelo método linear. Os encargos
financeiros são reconhecidos como despesa financeira e apropriados de acordo com o prazo
remanescente dos contratos. A taxa incremental de empréstimo corresponde à taxa de juros que a
AMMO VAREJO teria que pagar, caso contratasse financiamento para a aquisição de ativos
similares aos direitos de uso, com valor similar e sob as mesmas condições contratuais e
econômicas do arrendamento.
(n) Provisões diversas--São constituídas em montante julgado suficiente pela Administração para
cobrir prováveis perdas. Os depósitos judiciais relativos às provisões estão apresentados no ativo
não circulante.
(o) Atualizações monetárias e cambiais--Os ativos e passivos sujeitos a atualizações monetárias
ou cambiais estão atualizados monetariamente até a data do balanço, de acordo com as taxas
publicadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelos índices contratualmente estipulados.
Os ganhos e as perdas cambiais e as variações monetárias são reconhecidos no resultado do
exercício.
(p) Reconhecimento de receita--A receita é mensurada pelo valor da contrapartida recebida ou a
receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou
bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares. A receita operacional é
reconhecida quando o controle é transferido, isto é, na ocasião da entrega ao cliente.
(q) Demonstrações do Valor Adicionado (“DVA”)-- Essas demonstrações têm por finalidade
evidenciar a riqueza criada pela AMMO VAREJO e sua distribuição durante determinado exercício.
São apresentadas pela AMMO VAREJO, conforme requerido pela legislação societária brasileira,
como parte de suas demonstrações financeiras e como informação suplementar, pois não é uma
demonstração prevista e nem obrigatória conforme as normas das IFRS. As DVAs foram
preparadas com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de
preparação das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
(r) Moeda funcional e de apresentação--As demonstrações financeiras da AMMO VAREJO são
preparadas usando-se a sua moeda funcional. A moeda funcional de uma entidade é a moeda do
ambiente econômico primário em que ela opera. Ao definir a moeda funcional a Administração
considerou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e
serviços, e a moeda na qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou
incorrido. As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda
funcional e de apresentação da AMMO VAREJO.
2.4 – Uso de estimativas
Na elaboração das demonstrações financeiras foram utilizadas estimativas para contabilizar certos
ativos, passivos e outras transações. Para efetuar estas estimativas, a Administração utilizou as
melhores informações disponíveis na data da preparação das demonstrações financeiras, bem como a
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experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos
futuros. As demonstrações financeiras incluem, portanto, estimativas referentes principalmente à
estimativa do valor de recuperação de ativos financeiros (notas explicativas nº 2.3.c, nº 4 e n° 6), seleção
da vida útil do ativo imobilizado (notas explicativas nº 2.3.g e nº 7), estimativa do valor de recuperação de
ativos não financeiros (notas explicativas nº 2.3.j, nº 5, nº 7, nº 8 e n° 9), provisões necessárias para
passivos tributários, cíveis e trabalhistas (notas explicativas nº 2.3.n e nº 15), provisões para impostos
sobre a renda (notas explicativas nº 2.3.k e nº 16), determinação do valor justo de instrumentos
financeiros (ativos e passivos) (notas explicativas nº 2.3.b e nº 18) e outras similares.
2.5 – Novas IFRS, revisões das IFRS e interpretações do IFRIC (Comitê de Interpretação das Normas
Internacionais de Relatório Financeiro do IASB).
a) Os pronunciamentos contábeis do IASB abaixo listados foram publicados e/ou revisados e entraram
em vigor para os exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2020.
EMENDA CPC 06 R2 (IFRS 16) - Arrendamentos
Em maio de 2020, o IASB aprovou uma emenda na norma IFRS 16, a qual concede benefícios no
resultado, durante o período impactado pela pandemia da Covid-19 para arrendatários, com isso não
tratando como uma modificação de contrato. Em 07 de julho de 2020, a CVM publicou a Deliberação nº
859/2020 que aprova a revisão do CPC 06 (R2)/IFRS 16 que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de
2020. Vide nota explicativa nº 14 às demonstrações financeiras.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Depósitos em conta corrente

2020

2019

1.484
======

1.736
======

2020

2019

40.304
4.682
---------44.986

28.309
5.077
---------33.386

(1.099)
---------43.887
======

(1.099)
---------32.287
======

4. DUPLICATAS A RECEBER

Clientes no mercado interno
Operadoras de cartão de crédito

Provisão para perda esperada com
créditos de liquidação duvidosa

As vendas a prazo são efetuadas diretamente ao consumidor e parceladas em até 10 pagamentos por
meio de instrumentos de crédito cedidos pelas operadoras de cartões de crédito.
As contas a receber de clientes são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio de
recebimento é de aproximadamente 81 dias (82 dias em 2019). Os valores vencidos estão apresentados
abaixo e o saldo da provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa é considerado
pela Administração suficiente para cobrir as perdas esperadas com esses títulos.
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A composição das duplicatas a receber por idade de vencimento é como segue:

A vencer
Vencidas até 30 dias
Vencidas de 31 a 60 dias
Vencidas de 61 a 90 dias
Vencidas de 91 a 180 dias
Vencidas acima de 180 dias

2020

2019

40.491
387
118
78
298

28.362
991
453
159
295

3.614
----------44.986

3.126
----------33.386

======

======

A movimentação da provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa é como segue:
2020
Saldo no início do exercício
Adições
Saldo no final do exercício

2019

(1.099)

(688)

-----------(1.099)
=======

(411)
-----------(1.099)
=======

A Administração da AMMO VAREJO considera que o risco relativo às contas a receber de clientes é
minimizado pelo fato de que parte da composição da carteira de clientes da AMMO VAREJO ser diluída
e parte estar concentrada em grandes operadores de cartão de crédito e franqueados.
5. ESTOQUES

Matéria prima e secundários
Produtos acabados
Peças de reposição

2020

2019

627
26.740
609
---------27.976
=====

2.292
41.769
341
---------44.402
=====

Considerando as informações subsequentes a 31 de dezembro de 2020, até a divulgação das
demonstrações financeiras, não foram identificadas perdas relevantes não provisionadas.
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6. VALORES A RECEBER DE CLIENTES
Representa o financiamento de repasses de lojas para franqueados e acordo com clientes, para
pagamento em parcelas mensais iguais atualizadas pela variação do índice geral de preços do mercado
- IGP-M.
2020

2019

Financiamento no repasse de lojas
Parcelamento de créditos com clientes
Outros

3.208
3.368
6
------------

6.453
------------

6.582

6.453

Circulante

(4.308)
------------

(3.532)
------------

Não circulante

2.274
=======

2.921
=======

Considerando as informações subsequentes a 31 de dezembro de 2020, até a divulgação das
demonstrações financeiras, não foram identificadas perdas relevantes não provisionadas.
7. IMOBILIZADO
Taxa
média
% (*)
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis, utensílios e outros
Obras em andamento

Custo

4,0
5,6
2,4
4,3
-

27.597
3.159
2.436
21.385
497
---------55.074
=====

2020
Depreciação
acumulada
(20.961)
(2.932)
(2.016)
(16.171)
----------(42.080)
======

2019
Líquido
6.636
227
420
5.214
497
---------12.994
=====

Líquido
7.310
428
454
5.763
161
---------14.116
=====

(*) Taxa média ponderada anual de depreciação, excluindo os itens totalmente depreciados.
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Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Instalações

Saldo em 31 de dezembro de 2018

6.886

521

Adições
Baixas líquidas
Transferências
- Imobilizado
Depreciação do exercício
Reversão (provisão) para perdas
com ativos

1.265
(101)

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas líquidas
Transferências
- Imobilizado
Depreciação do exercício
Reversão (provisão) para perdas
com ativos
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Máquinas
e equipamentos

Móveis,
utensílios
e outros

Obras em
andamento

-

6.790

270

78
(1)

541
-

1.318
-

43
-

3.245
(102)

270
(1.452)

(9)
(204)

(102)

(109)
(1.216)

(152)
-

(2.974)

442
---------7.310

43
---------428

15
---------454

(1.020)
---------5.763

---------161

(520)
---------14.116

811
(205)

11
(7)

58
(5)

746
(178)

336
-

1.962
(395)

(1.603)

(29)
(213)

(92)

29
(1.291)

323
---------6.636
=======

37
---------227
======

5
---------420
=======

145
---------5.214
=======

Total
14.467

---------497
=======

(3.199)
510
---------12.994
=======

Anualmente a AMMO VAREJO avalia a recuperabilidade do ativo imobilizado, considerando fluxo de
caixa para o período de 5 anos. Em 31 de dezembro de 2020, o ativo imobilizado está deduzido de
provisão para perda no valor de R$4.793 (R$5.303 em 31 de dezembro de 2019).
8. DIREITOS DE USO
A composição dos bens contratados como arrendamentos são como segue:

Taxa (1)
% a.a.
Imóveis
Imóveis - lojas
Veículos

52,1
24,9
34,7

Custo
13.779
88.433
102
-----------102.314
=======

2020
Amortização
acumulada
(6.264)
(32.342)
(102)
-----------(38.708)
=======

2019
Líquido
7.515
56.091
-----------63.606
=======

Líquido
10.579
42.836
16
-----------53.431
=======

(1) A taxa média de amortização corresponde ao prazo médio dos contratos de arrendamentos dos
respectivos bens de direito de uso.
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A movimentação dos saldos dos direitos de uso no exercício foi como segue:
Imóveis
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial IFRS 16/CPC 06 R2 (a)
Adições (b)
Baixas, líquidas (c)
Amortização do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições (b)
Baixas, líquidas (c)
Amortização do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Imóveis - lojas

-

Veículos

-

-

Total
-

13.744
35
(3.200)
---------10.579

44.230
17.059
(1.613)
(16.840)
---------42.836

84
18
(86)
---------16

58.058
17.112
(1.613)
(20.126)
---------53.431

(3.064)
---------7.515
=======

33.433
(3.266)
(16.912)
---------56.091
=======

(16)
---------=======

33.433
(3.266)
(19.992)
---------63.606
=======

(a) Vide nota explicativa nº 14 às demonstrações financeiras sobre adoção inicial do IFRS 16/CPC 06.
(b) Inclui novos contratos de arrendamento, renovação de contratos existentes e atualização dos valores
dos arrendamentos.
(c) Contrato de aluguel encerrado antecipadamente.
9. INTANGÍVEL

Pontos comerciais (1)
Marcas - próprias (2)
Propriedade intelectual (3)
Total

2020

2019

25.077
1.757
18.933
----------45.767
======

25.357
1.757
15.386
----------42.500
======

A movimentação dos saldos dos ativos intangíveis no exercício foi como segue:
Pontos
comerciais
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas líquidas
Amortização do exercício
Reversão de provisão para perdas com ativos
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Marcas –
próprias

25.357

1.757

670
(2.370)
1.420
---------25.077
=======

---------1.757
======

Propriedade
intelectual
15.386
7.070
(3.523)
---------18.933
=======

Total
42.500
7.740
(2.370)
(3.523)
1.420
---------45.767
=======
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Pontos
comerciais
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições
Baixas líquidas
Amortização do exercício
Reversão de provisão para perdas com ativos
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Marcas –
próprias

Propriedade
intelectual

21.801

1.757

7.378

125
(361)
3.792
---------25.357
=======

---------1.757
======

9.609
(1.601)
---------15.386
=======

Total
30.936
9.734
(361)
(1.601)
3.792
---------42.500
=======

(1) Pontos comerciais: Os valores referentes aos pontos comerciais (luvas) estão registrados pelo custo
de aquisição dos respectivos pontos de vendas deduzidos de provisão para perda no valor de R$6.574
(R$7.994 em 31 de dezembro de 2019), baseado em seus valores de mercado determinados por
empresa independente com especialização para avaliação dos mesmos.
(2) Marcas – próprias: As marcas próprias estão registradas ao custo de aquisição, possuem vida útil
indefinida, portanto não são amortizadas.
(3) Propriedade intelectual: Refere-se à software desenvolvido para unificação dos canais de venda no
varejo (lojas físicas e e-commerce), e é amortizado em 5 anos.
Os itens (2) e (3) acima são testados anualmente quanto a sua recuperabilidade. A AMMO VAREJO não
identificou indícios de deterioração ou de não recuperação dos saldos mantidos nesses itens.
10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Moeda nacional:
Banco do Brasil S.A. (Finame)

Moeda

Taxa anual
de juros - %

Vencimento

R$

5,5

2020

Circulante

2020

2019

----------======

4
----------4
======

Os empréstimos são garantidos por avais da Coteminas S.A.
A movimentação dos empréstimos foi como segue:
2020
Saldo no início do exercício
Juros provisionados
Amortização de principal
Pagamento de juros

2019
4

(4)
----------=======

Saldo no final do exercício

12
1
(8)
(1)
----------4
=======
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11. FORNECEDORES
2019

2020
Mercado interno
Partes relacionadas – mercado interno

19.146
16
----------19.162
======

11.855
13.784
----------25.639
======

As contas a pagar a fornecedores são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio de
pagamento é de aproximadamente 53 dias (65 dias em 31 de dezembro de 2019).
O saldo com partes relacionadas refere-se à fornecimento de produtos de cama, mesa e banho pela
Coteminas S.A..
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 1º de janeiro de 2019, a Coteminas S.A. adquiriu de sua controladora SGPSA, a totalidade das cotas
representativas do capital social da Companhia pelo valor contábil de R$57.734 (R$30.431 em
investimentos e R$27.303 em ágio) e efetuou aporte de capital no valor de R$87.166, utilizando créditos
de mútuo com a Companhia. Em 31 de dezembro de 2019, a Coteminas S.A. realizou novo aumento de
capital no valor de R$24.587 na Companhia e R$9.609 na C7S Tecnologia Ltda., utilizando crédito de
mútuo com as respectivas companhias.
Em 31 de dezembro de 2020, a Coteminas S.A. realizou aumento de capital no valor de R$29.277 na
Companhia e R$7.070 na C7S Tecnologia Ltda., utilizando crédito de mútuo com as respectivas
companhias.
O capital social subscrito e realizado da entidade combinada AMMO VAREJO, em 31 de dezembro de
2020, está representado por (i) 430.382.917 quotas com valor nominal de R$0,41 cada (358.974.726
quotas com valor nominal de R$0,41 cada, em 2019) da Companhia e; (ii) 23.057.206 quotas com valor
nominal de R$1,00 cada (15.987.109 quotas com valor nominal de R$1,00 cada, em 2019) da C7S
Tecnologia Ltda..
13. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A receber
2020
Coteminas S.A.

19.298
======

2019
3.194
======

Encargos financeiros
(despesas)
2020
Coteminas S.A.

(1.514)
======

2019
(1.073)
======

Os saldos referem-se a mútuos contratados com a AMMO VAREJO em condições equitativas de acordo
com as práticas de mercado. Os encargos são calculados de acordo com o custo médio dos
empréstimos da companhia cedente do crédito. Em 2020, a taxa média de juros foi de 11,2% ao ano
(11,2% ao ano em 2019).
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Em 2020, a AMMO VAREJO S.A. recebeu produtos intermediários e acabados da Coteminas S.A.,
controladora da Companhia, no valor de R$78.761 (R$67.337 em 2019), para revenda em suas lojas
próprias.
Todas as operações acima, de compra e venda de produtos e transações de mútuo são realizadas a
preços e taxas de mercado.
Os valores totais pagos e provisionados a diretores e pessoas-chave da Administração estão destacados
nas demonstrações do resultado, sob a rubrica “Honorários da administração”. A AMMO VAREJO não
possui obrigação adicional de pós-emprego, bem como não oferece outros benefícios de longo prazo.
14. ARRENDAMENTOS A PAGAR
A composição dos arrendamentos a pagar é como segue:

Imóveis
Imóveis – lojas
Veículos

Taxa % a.a.

Vencimentos

9,3
9,3
9,3

2023
2026
2020

Circulante
Não circulante

2020

2019

8.201
60.833
-----------69.034
(22.538)
-----------46.496
=======

11.048
45.142
16
-----------56.206
(21.434)
-----------34.772
=======

Os vencimentos dos arrendamentos são como segue:

Imóveis
Imóveis – lojas
Total bruto
Ajuste a valor presente
Total a pagar

2021

2022

2023

2024 a
2026

Total

3.582
21.754
-----------25.336
(2.798)
-----------22.538
======

3.582
15.994
-----------19.576
(678)
-----------18.898
======

2.090
14.678
-----------16.768
(3.193)
-----------13.575
======

18.567
-----------18.567
(4.544)
-----------14.023
======

9.254
70.993
-----------80.247
(11.213)
-----------69.034
======

A movimentação dos arrendamentos a pagar é como segue:
2020
Imóveis - lojas

Imóveis
Saldo no início do exercício
Adoção inicial IFRS 16/CPC 06 (a)
Adições (b)
Encargos
Pagamentos
Renegociações (c)
Baixas (d)
Saldo no final do exercício

Veículos

Total

11.048

45.142

16

56.206

904
(3.751)
-----------8.201
=======

33.433
5.607
(14.135)
(5.722)
(3.492)
-----------60.833
=======

(16)
-----------=======

33.433
6.511
(17.902)
(5.722)
(3.492)
-----------69.034
=======

2019
Total
58.058
17.112
6.191
(23.454)
(1.701)
-----------56.206
=======
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(a) A Administração da AMMO VAREJO optou pela abordagem de transição retrospectiva simplificada.
Essa abordagem não impacta os lucros acumulados (patrimônio líquido) na data da adoção inicial, uma
vez que o montante do ativo de direito de uso é igual ao passivo de arrendamentos a pagar trazidos ao
valor presente e possibilita a utilização de expedientes práticos.
(b) Inclui novos contratos de arrendamento, renovação do contratos existentes e atualização dos valores
dos arrendamentos.
(c) Em função da pandemia da COVID-19, a AMMO VAREJO renegociou os aluguéis de algumas lojas
junto aos arrendadores, obtendo isenção ou redução do valor do aluguel mínimo referente aos meses
em que as lojas estiveram fechadas, atendendo as orientações de cada município. De acordo com a
revisão do CPC 06 (R2), a AMMO VAREJO adotou o expediente prático, e ajustou os passivos dos
arrendamentos no valor das reduções obtidas.
(d) Contrato de aluguel encerrado antecipadamente.
Os efeitos no resultado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 são como segue:
2020
Arrendamentos pagos no exercício
PIS E COFINS recuperado
Renegociações
Amortização de direitos de uso
PIS E COFINS sobre amortização
Juros apropriados sobre arrendamentos
PIS E COFINS sobre juros apropriados
Baixas, líquidas
Total dos efeitos com a aplicação da norma IFRS 16

17.902
(1.307)
5.722
(19.992)
982
(6.511)
325
225
-----------(2.654)
=======

2019
23.454
(1.801)
(20.126)
1.387
(6.191)
414
-----------(2.863)
=======

A Administração da AMMO VAREJO considerou como componente de arrendamento para lojas somente
o valor do aluguel mínimo fixo para fins de avaliação do passivo. A mensuração do passivo de
arrendamento corresponde ao total dos pagamentos futuros de aluguéis fixos, nos quais consideramos
os prazos vigentes nos contratos (prazo médio de 3,89 anos em 2020 e 2,31 anos em 2019). Esses
fluxos de pagamentos são ajustados a valor presente, considerando a taxa incremental de empréstimo.
Os encargos financeiros são reconhecidos como despesa financeira. A taxa incremental de empréstimo
corresponde à taxa de juros que a AMMO VAREJO teria que pagar, caso contratasse financiamento para
a aquisição de ativos similares aos direitos de uso, com valor similar, e sob as mesmas condições
contratuais e econômicas do arrendamento.
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15. PROVISÕES DIVERSAS
A AMMO VAREJO possui processos tributários, trabalhistas e cíveis, cuja perda foi estimada como
possível, no valor de R$1.202 (R$1.107 em 2019), R$644 (R$710 em 2019) e R$385, respectivamente.
A provisão foi constituída, para as perdas consideradas prováveis. Os processos judiciais cuja perda foi
estimada como provável, de acordo com a avaliação do risco efetuada pela Administração e pelos seus
assessores jurídicos, estão assim resumidos:

Processos trabalhistas
Cíveis e outros

Depósitos judiciais

2020

2019

1.107
1.153
---------2.260
=====

657
2.921
---------3.578
=====

998
=====

2.873
=====

A movimentação das provisões diversas é apresentada a seguir:
2019
Processos trabalhistas
Cíveis e outras

Adições

657
2.921
---------3.578
=====

Baixas

1.066
199
-------1.265
=====

(616)
(1.967)
-------(2.583)
=====

2020
1.107
1.153
---------2.260
=====

16. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a. Conciliação da despesa de imposto de renda e de contribuição social

Resultado antes dos impostos
(-) Ajuste carve-out (CSA)
Alíquota de 34%
Créditos fiscais não constituídos
Outros

Impostos de renda e contribuição social – corrente

2020
Carve-out (*)

AMMO

C7S

Total

(46.749)
15.895
(15.895)
-----------

(1.310)
445
(709)
----------(264)

41.623
(41.623)
-----------

(6.436)
(41.623)
16.340
(15.895)
(709)
----------(264)

======

(264)
======

======

(264)
======
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2019

Resultado antes dos impostos
(-) Ajuste carve-out (CSA)
Alíquota de 34%
Créditos fiscais não constituídos
Outros

Impostos de renda e contribuição social – corrente

AMMO

C7S

(7.728)
2.628
(2.628)
-----------

1.034
(351)
27
----------(324)

9.829
(9.829)
-----------

3.135
(9.829)
2.277
(2.628)
27
----------(324)

======

(324)
======

======

(324)
======

Carve-out (*)

Total

(*) As demonstrações financeiras combinadas carve-out estão sendo apresentadas apenas para fornecer
análises adicionais e desta forma, não devem ser consideradas para fins de cálculo de impostos.
b. Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os valores de imposto de renda e de contribuição social diferidos, registrados nas demonstrações
financeiras, são provenientes de diferenças temporárias , prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, como segue:

Imposto diferido ativo:
Diferenças temporárias (a)
Prejuízo fiscal – recuperação de impostos (a)
Reclassificações para apresentação de balanço (a)

Imposto diferido passivo:
Diferenças temporárias (p)
Reclassificações para apresentação de balanço (p)

Total de impostos diferidos, líquidos
Total do ativo não circulante (soma de a)
Total do passivo não circulante (soma de p)

Saldos em
2019

Reconhecidos
no resultado

Outros

Saldos em
2020

225
14.068
(14.068)
---------225

(5.579)
5.579
----------

195
---------195

420
8.489
(8.489)
---------420

(14.068)
14.068
----------

5.579
(5.579)
----------

----------

(8.489)
8.489
----------

225
======
225
======

======
======

195
======
195
======

420
======
420
======

Em 31 de dezembro de 2020, a AMMO VAREJO possuía R$335.239 em prejuízos fiscais (R$283.948
em 31 de dezembro de 2019) e R$335.268 de base de cálculo negativa de contribuição social sobre o
lucro (R$282.322 em 31 de dezembro de 2019), cujos ativos fiscais não foram reconhecidos.
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c. Impostos a recuperar
2020
Imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços – ICMS
Imposto de renda e contribuição
social antecipados
PIS e COFINS a recuperar (*)
IPI a recuperar
Outros impostos a recuperar

430

397

151
24.967
83
73

279
41.523
83
65
---------42.347
(16.570)
---------25.777
======

---------25.704
(16.426)
---------9.278
======

Circulante
Não Circulante

2019

(*) Inclui créditos por compras e os montantes relacionados aos créditos gerados pela exclusão do ICMS
na base de PIS e COFINS. Vide nota explicativa nº17 às demonstrações financeiras.
17. RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS
Em setembro de 2018, transitou em julgado a ação coletiva interposta pelo Sindicato dos Lojistas –
SINDLOJAS. A AMMO VAREJO S.A. aderiu ao processo coletivo da SINDILOJAS e reconheceu o direito
de restituir/compensar os tributos pagos indevidamente e o direito de excluir o ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS a partir daquela data. A Companhia reconheceu créditos no valor de R$14.655,
referente ao período de janeiro de 2011 a julho de 2017, que atualizados estão registrados na rubrica
“Impostos a recuperar”.
Em 2019, com base em seus assessores jurídicos, a AMMO VAREJO S.A. resolveu continuar a ação
própria, iniciada em 2018, e no 3º trimestre de 2019 obteve o trânsito em julgado favorável à Companhia.
Os créditos da AMMO VAREJO S.A. foram habilitados no 4º trimestre de 2019, no valor de R$41.796 e
estão sendo compensados.
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18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Considerações gerais--A AMMO VAREJO pode realizar operações com instrumentos financeiros,
derivativos e não derivativos, cujos riscos são administrados através de estratégias de posições
financeiras e controles de limites de exposição aos mesmos. Todas as operações estão integralmente
reconhecidas na contabilidade e descritas no quadro abaixo.
2020

2019

ATIVOS FINANCEIROS-Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Valores a receber de clientes (c)
Outros créditos a receber (c)
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Valores a receber de clientes (nc)
Outros créditos a receber (nc)

1.484
43.887
4.308
902
19.298
998
2.274
2.001

1.736
32.287
3.532
2.687
3.194
2.873
2.921
2.001

PASSIVOS FINANCEIROS-Custo amortizado
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Outras contas a pagar
Outras obrigações

19.162
975
4.371

4
25.639
374
2.686

(c) circulante
(nc) não circulante
Os principais fatores de risco que a AMMO VAREJO está exposta refletem aspectos estratégicooperacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais (tais como, comportamento de
demanda, concorrência, inovação tecnológica, mudanças relevantes na estrutura da indústria, entre
outros) são inerentes a sua atividade e são endereçados pela administração da AMMO VAREJO. Os
riscos econômico-financeiros refletem, principalmente, a inadimplência de clientes, o comportamento de
variáveis macroeconômicas, como taxas de câmbio e de juros, bem como as características dos
instrumentos financeiros que a AMMO VAREJO utiliza e as suas contrapartes. Esses riscos são
administrados por meio de políticas de controle, estratégias específicas e determinação de limites.
b) Valor justo--Os valores justos dos empréstimos e financiamentos aproximam-se aos valores do custo
amortizado registrados nas demonstrações financeiras em função de que estão indexados por taxas
flutuantes de juros (CDI), as quais acompanham as taxas de mercado. Considerando os vencimentos
dos demais instrumentos financeiros de curto prazo, a AMMO VAREJO estima que seus valores justos
aproximam-se aos valores contábeis.
c) Classificação dos instrumentos financeiros--Com exceção dos instrumentos financeiros derivativos e
determinados títulos e valores mobiliários, que são classificados como mensurados ao “valor justo por
meio de resultado”, quando aplicável, todos os ativos e passivos financeiros listados acima são
classificados como mensurados ao “Custo Amortizado”. Os instrumentos financeiros derivativos são
avaliados como “Mensurados ao valor justo por meio do resultado” e a parcela referente ao hedge de
fluxo de caixa, cuja efetividade possa ser mensurada, tem seus ganhos e perdas reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial e apresentados na demonstração
do resultado abrangente.
d) Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros não derivativos:
d.1 - Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos--A AMMO VAREJO acredita que o
gerenciamento de riscos é importante na condução de sua estratégia de crescimento com rentabilidade.
A AMMO VAREJO está exposta a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito a variações nas
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taxas de câmbio e volatilidade das taxas de juros. O objetivo de gerenciamento desses riscos é eliminar
possíveis variações não esperadas nos resultados da AMMO VAREJO, advindas dessas variações. Em
31 de dezembro de 2020 e 2019 não havia operações com instrumentos financeiros derivativos em
aberto.
d.2 - Risco de taxa de juros--O caixa e os equivalentes de caixa rendem aproximadamente o
equivalente às taxas dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI. A Administração da AMMO
VAREJO considera não relevante o efeito da exposição às variações de mercado nas taxas de juros
contratadas para os passivos sobre os quais incidem juros fixos, portanto, não está apresentando a
análise de sensibilidade para estes instrumentos financeiros.
d.3 - Risco de crédito--A AMMO VAREJO está sujeita a risco de crédito com respeito ao caixa e
equivalentes de caixa e aos títulos e valores mobiliários, quando aplicável. Esse risco é mitigado pela
política de aplicar os recursos disponíveis somente em instituições financeiras de grande porte. O risco
de crédito com clientes é reduzido devido à serem concentrados com franqueados e operadoras de
cartão de crédito (adquirentes e subadquirentes). A AMMO VAREJO possui um sistema de gestão de
crédito baseado na combinação das informações oriundas de diversos departamentos da AMMO
VAREJO, principalmente as áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes externas que
abastecem o departamento de crédito e cobrança visando à aprovação de crédito para os seus
franqueados que são aprovados por órgão colegiado.
d.4 - Gestão de liquidez--Os passivos financeiros da AMMO VAREJO, de acordo com os
vencimentos dos seus fluxos de caixa, com base na data mais próxima de sua liquidação, e
utilizando as taxas de juros nominais contratadas, podem ser resumidos como segue:

Total

Obrigações contratuais
Fornecedores
Arrendamentos a pagar

19.162
80.247
-----------99.409
=======

Prazo de liquidação previsto
Menos de
De 1 a 3
De 3 a 5
1 ano
anos
anos
19.162
25.336
-----------44.498
=======

36.344
-----------36.344
=======

18.567
-----------18.567
=======

d.5 - Gestão de capital--A AMMO VAREJO administra sua estrutura de capital para assegurar a
continuidade de suas atividades operacionais e ao mesmo tempo maximizar o retorno aos seus
acionistas. A estratégia da AMMO VAREJO permaneceu inalterada no período coberto por estas
demonstrações financeiras.

Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos a pagar
Caixa e equivalentes de caixa
Total da dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Total da dívida líquida
e patrimônio líquido

2020

2019

69.034
(1.484)
------------67.550
------------136.807
-------------

4
56.206
(1.736)
------------54.474
------------148.783
-------------

204.357
=======

203.257
=======
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19. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais
informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo principal
tomador de decisões operacionais, com o objetivo de alocar recursos para um segmento individual e
avaliar seu desempenho. As decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro, compras,
investimentos e aplicação de recursos, bem como a avaliação de desempenho dos investimentos e dos
principais executivos da AMMO VAREJO são feitas em base consolidada. A AMMO VAREJO possui dois
segmentos operacionais distintos: Vendas diretas ao consumidor, incluindo lojas próprias e e-commerce,
denominado “Sell out” e vendas aos franqueados de produtos e serviços, denominado “Sell in”.
As informações financeiras separadas pelos segmentos de negócios acima explicados são como
seguem (em milhões de reais):

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas de vendas, gerais e administrativas
Outros
Resultado das operações
Resultado financeiro (sem variação cambial)
Variação cambial
Resultado antes dos impostos
Depreciação e amortização

Sell out

2020
(1) Outros
não
Sell in
alocáveis

319,9
(132,8)
---------187,1
(149,0)
---------38,1

110,7
(78,8)
---------31,9
(7,6)
---------24,3

0,5
(0,3)
---------0,2
(51,7)
3,7
---------(47,8)

431,1
(211,9)
---------219,2
(208,3)
3,7
---------14,6

---------38,1

---------24,3

(21,3)
0,3
---------(68,8)

(21,3)
0,3
---------(6,4)

17,9
======

3,5
======

4,3
======

25,7
======

2019
(1) Outros
não
alocáveis
Sell in

Total

194,2
(83,9)
---------110,3
(102,2)
---------8,1

126,0
(95,0)
---------31,0
(3,5)
---------27,5

0,7
(0,3)
---------0,4
(45,4)
27,1
0,3
---------(17,6)

320,9
(179,2)
---------141,7
(151,1)
27,1
0,3
---------18,0

---------8,1

---------27,5

(14,9)
---------(32,5)

(14,9)
---------3,1

17,4
======

1,6
======

4,3
======

23,3
======

Sell out
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas de vendas, gerais e administrativas
Recuperação de impostos
Outros
Resultado das operações
Resultado financeiro (sem variação cambial)
Resultado antes dos impostos
Depreciação e amortização

Total

(1) Inclui despesas não alocáveis como administrativas, distribuição, marketing institucional,
desenvolvimento de produtos, entre outros.
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A AMMO VAREJO em suas análises sobre o desempenho de vendas, classifica seus produtos de
acordo com os segmentos de mercado representado por suas marcas, como segue.

Vendas líquidas (em milhões de Reais):
Casa Moyses e MMartan
Artex
Santista
Outros

2020

2019

207,7
150,4
66,3
6,7
------------431,1
========

183,1
119,1
15,1
3,6
------------320,9
========

20. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2020
RECEITA OPERACIONAL:
Vendas brutas
Deduções das vendas

585.726
(154.583)
----------431.143
======

Vendas líquidas

2019
423.557
(102.675)
----------320.882
======

21. DESPESAS POR NATUREZA
A AMMO VAREJO apresenta a demonstração do resultado por função. A seguir apresenta as despesas
por natureza e sua classificação por função.
Por natureza:
Custos das matérias primas, mercadorias e serviços
adquiridos de terceiros
Benefícios a empregados
INSS
Depreciação e amortização
Variação dos estoques de produtos acabados
Aluguéis
Total por natureza

2020

2019

(280.140)
(58.027)
(11.201)
(25.733)
(17.823)
(27.362)
-------------(420.286)
========

(201.138)
(59.101)
(11.263)
(23.314)
848
(36.421)
-------------(330.389)
========

2020

2019

(211.932)
(184.708)
(23.068)
(578)
-------------(420.286)
========

(179.217)
(126.491)
(24.104)
(577)
-------------(330.389)
========

Por função:

Custo dos produtos vendidos
De vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Total por função
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22. EFEITOS RELACIONADOS À PANDEMIA – COVID-19
No exercício de 2020, decorrente da pandemia do coronavírus – COVID-19, houve uma redução forçada
no nível de atividade econômica no país. As lojas físicas fecharam em 23 de março de 2020 e
retornaram a abrir parcialmente com restrições de horários até o 3º trimestre, operando normalmente até
o final do respectivo exercício. Em 2021, a AMMO VAREJO está operando normalmente e não tem
expectativa de perdas na realização de seus ativos e em sua rentabilidade para o próximo período.
Até a data da divulgação destas demonstrações financeiras, não foram identificados efeitos relevantes
que possam impactar nas informações apresentadas, a continuidade dos negócios e/ou as estimativas
contábeis.
23. EVENTOS SUBSEQUENTES
Em consonância com o disposto no CPC 24 - Eventos Subsequentes, apresentamos as seguintes
divulgações complementares:
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
Em 21 de junho de 2021, a Coteminas S.A. vendeu a totalidade do investimento na C7S Tecnologia
Ltda. para a Companhia, por seu valor patrimonial contábil, no valor de R$23.388.
ALTERAÇÃO TIPO SOCIETÁRIO
Diante da perspectiva da Companhia efetuar Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários, foi
realizada em 30 de junho de 2021, reunião dos sócios cotistas, onde foi aprovada por unanimidade, a
alteração do tipo societário da Companhia, passando de sociedade empresária limitada (Ltda.) para
sociedade anônima (S.A.), alterando sua denominação social para AMMO VAREJO S.A.
O capital social subscrito e realizado em 30 de junho de 2021, está representado por 430.382.917 quotas
que foram convertidas em 430.382.917 ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal.

*****************
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AMMOVAREJO

SenhoresAcionistas,
A Administração da AMMO Varejo S.A. submete à apreciação de Vossas
Senhorias seu Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras
Combinadas CarveͲout referentes aos exercícios de 2019 e 2018. Tais
demonstrações, elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de
RelatóriosFinanceiros(IFRS),bemcomocomaspráticascontábeisadotadas
noBrasileasnormasexpedidaspelaCVM,vêmacompanhadasporparecer
dosAuditoresIndependentes.
Exercíciode2019
Iniciamosnoanode2019aretomadadocrescimentodaeconomia,coma
melhoriadeindicadoresrelevantes,comoareduçãodataxadedesemprego,
aretomadadasvendasdovarejo,eacontinuidadedociclodereduçãoda
taxabásicadejuros,comainflaçãosobcontrole.
Oprincipalacontecimentofoiaaprovaçãodareformadaprevidência,que
foioprimeiroeomaisimportantepassoparaoprocessodeconsolidação
fiscal,quevisareverteratrajetóriadedeterioraçãodascontaspúblicas.
Apesardootimismoinicial,houveatrasonoCongressoparaaprovaçãode
novas reformas da agenda econômica, que possibilitariam ganhos de
produtividadenopaís.Consequentemente,ocrescimentodoPIBfoiabaixo
doesperado.
Com o intuito de melhorar nossa competitividade e nossa rentabilidade,
realizamosotimizaçãodasnossasoperaçõeseexpandimosonossomercado
endereçávelde produtos decama, mesa ebanho,demontante deR$12
bilhõesnoBrasil,segundooIBOPE,paraprodutosdecasaedecoração,com
mercadoestimadoemR$86bilhões,apreçosaoconsumidor.
Iniciamos, em 2019, a venda de produtos não têxteis nos nossos canais
digitais, como objetos de decoração, produtos de cozinha e mesa posta,
atravésdeparceirose,portanto,combaixoriscoebaixocapitaldetrabalho.
A ampliação de oferta de novas categorias de produtos possibilita o
crescimento de nossa receita e o fortalecimento das nossas marcas,
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aumentadoovalormédioeafrequênciadecompradenossasmarcaspelos
nossosconsumidores.
Continuamosanossatransformaçãovoltadaparaocanaldigital.Asvendas
deeͲcommercecresceram73%em2019,e,noúltimotrimestrede2019,
representaram17%dareceitasellͲoutdovarejo.
Novamissão:“Inovarparaentregarexperiênciasqueencantemepromovam
bemͲestar”
A missão da Companhia, o nosso propósito, motivaͲnos e inspiraͲnos a ir
além dos produtosdecama,mesa,ebanho,parafazermosdiferençanas
vidasdenossosclientes.Anossamissãoé“Inovarparaentregarexperiências
queencantemepromovambemͲestar”,sendoquenonossoentendimento
bemͲestarpassaporestadodesatisfaçãoplenadasexigênciasdocorpoe/ou
espírito,sensaçãodesegurança,confortoetranquilidade,eatémesmoser
impactado com a beleza e encantamento através dos nossos produtos e
canaisdecomunicação.
Anossavisãoécentradanocliente,continuamosquerendoencantáͲlo,mas
agoraabrimosnovoscaminhosparaprodutoseserviçosqueenvolvamoseu
bemͲestar,asuasaúdeeoseuestadodeespírito.Atecnologiaeumacultura
de inovação e experimentação serão fundamentais neste processo e já
começamosestatransformação,comaformaçãodeumtimecapacitadoe
engajado, e com parceiros conceituados. Como exemplo, desenvolvemos
produtos para o sono com sensores, que foram lançados em 2020. Eles
oferecem dicas para o usuário melhorar a qualidade do seu sono, com
impactopositivonorendimentodoseudia,apósumanoitebemdormida.
Estamosengajadosemotivadosasermosamaior,amelhoreamaisdigital
empresa no segmento Lar & Decoração, das Américas. O nosso foco de
crescimentoseráemáreasecategoriasquedemandembaixocapitaleque
sejamescaláveis,e,portanto,trazendomaiorrentabilidadeparaosnossos
acionistas.Acreditamosque(i)aampliaçãodeportfóliodeprodutos,ede
marcas; (ii) o crescimento dos canais de distribuição, incluindo maior
númerodelojasfranqueadas;e(iii)aofertadesoluçõestecnológicasparao
varejo, como nossa tecnologia de frente de loja PIX, serão os
impulsionadoresdocrescimentodaCompanhianospróximosanos.
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Anossaculturadeempreendedorismo,inovação,eousadianosguiaránesta
nova transformação, com grande ênfase em experimentação, abrindo
espaço para novos mercados e oportunidades. E neste caminho
procuraremosexerceranossaliderança,peloexemploetrabalhoárduoe
ético,inspirandoosnossospares,clienteseasociedade.
Relacionamentocomauditoresindependentes
Em2019,aCompanhianãocontratounenhumoutroserviçodeauditores
independentesquenãoosrelacionadosaostrabalhosdeauditoria.
Agradecimentos
CumpreͲnos apresentar agradecimentos aos clientes, aos colaboradores,
aos fornecedores, aos acionistas, às entidades financeiras, às
excelentíssimas autoridades, às entidades de classe, e a todos os que
contribuíram, direta ou indiretamente, para a consecução dos nossos
objetivosestratégicosesociais.


AAdministração.
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SobreaCompanhia
AAMMOVarejoS.A.éumaempresadevarejoespecializadodosegmento
Lar&Decoração,líderemprodutosdecama,mesaebanho(CAMEBA),além
dereferênciaemhomeͲwellness,queenglobaconforto,bemͲestaresaúde,
noBrasil.
Ofertamos,emmaisde233lojasfísicas(própriasefranquias)eeͲcommerce,
uma grande variedade de produtos nas categorias de CAMEBA, lar e
decoração e homeͲwellness com nossas marcas próprias e licenciadas,
Santista, Artex, MMartan,CasaMoysésͲ marcas tradicionais elíderes em
seussegmentosdeatuaçãonomercado,estrategicamenteposicionadasde
forma a atender eficientemente a clientes de diferentes perfis sócio
econômicos.
Desempenhofinanceiro1
A AMMO Varejo apresentou, no ano de 2019, receita líquida combinada
carveͲout de R$ 320,9 milhões, 10,8% superior à de 2018, com margem
brutade44,1%.
AreceitasellͲouttotalizouR$565,3milhõesem2019,comcrescimentode
7,4% em relação a 2018.  A receita do eͲcommerce em 2019 foi R$ 75,3
milhões,73,0%acimade2018,representando13,3%danossareceitasellͲ
out.
Nofinalde2019tínhamos238lojas,dasquais67própriase171franquias,
ante 234 no final de 2018, sendo, portanto, o aumento de receita
majoritariamenteprovenientedevendasdemesmaslojas.
OlucrolíquidototalizouR$2,8milhõeseageraçãodecaixa,medidapelo
EBITDA,alcançouR$41,3milhões.
Os créditos de recuperação de impostos, no valor de R$ 41,8 milhões,
contabilizados em 2018 (R$ 14,7 milhões) e em 2019 (R$ 27,1 milhões),
foramhabilitadosecomeçaramasercompensados.Nodecorrerde2020,
continuaremosarealizaçãodoseuefeitocaixa.

1

AsinformaçõesfinanceiraseoperacionaiscontidasnesteRelatóriodeAdministração,excetoquandode
outraformaindicado,estãoemReaiseconsolidadasdeacordocomaspolíticascontábeisadotadasno
Brasil,queestãoemconformidadecomasnormasinternacionaisdecontabilidade(InternationalFinancial
ReportingStandardsͲIFRS).
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Receita e Margem bruta
em R$ milhões e %
55%

50%

500
400

50,0%
289,7

320,9
300
200

44,1%

45%

100
40%

0
2018

2019




EBITDA e Margem EBITDA
em R$ milhões e %
15,0%

41,3
12,9%

45,0
40,0
35,0

10,0%

30,0
25,0

5,0%

17,3
6,0%

20,0
15,0
10,0
5,0

0,0%

Ͳ
2018

2019
EBITDA

MargemEBITDA








5


358





ReconciliaçãoEBITDAeMargemEBITDA
Em R$ milhões
Lucro líquido
(+) Imposto de renda e
contribuição social
(+) Resultado financeiro
(+) Depreciação e
amortização
EBITDA
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/ (dividido por)
Receita líquida
Margem EBITDA (%)

17,5




320,9
12,8%

289,7
6,0%





6


359

AMMO VAREJO
Relatório do auditor independente
Demonstrações contábeis combinadas
“carve-out”
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

HHMC/ASM/LFFMM

4000/21

360

AMMO VAREJO
Demonstrações contábeis combinadas “carve-out”
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Conteúdo

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis combinadas
“carve-out”
Balanços patrimoniais
Demonstrações dos resultados
Demonstrações dos resultados abrangentes
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto
Demonstrações do valor adicionado – informação suplementar
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis combinadas
“carve-out”

2

361

Tel.: + 55 11 3848 5880
Fax: + 55 11 3045 7363
www.bdo.com.br

Rua Major Quedinho 90
Consolação – São Paulo, SP
Brasil 01050-030

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS COMBINADAS “CARVE-OUT”
Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores
AMMO Varejo
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis combinadas “carve-out” da AMMO Varejo relativas ao
segmento de varejo que incluem as empresas AMMO Varejo S. A., C7S Tecnologia Ltda e as atividades
de varejo (“carve-out”) da controladora Coteminas S. A. identificadas como “AMMO Varejo”, que
compreendem os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e a respectivas
demonstrações dos resultados, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para os exercícios findos nessas data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis combinadas “carve-out” acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMMO Varejo
em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
os exercícios findos nessas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (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 contábeis combinadas
“carve-out”. Somos independentes em relação a AMMO Varejo 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
Base de elaboração e apresentação
Chamamos a atenção para as notas explicativas nºs 2.1. e 2.2. às demonstrações contábeis que
descrevem a base de elaboração das demonstrações contábeis combinadas “carve-out”. As
demonstrações contábeis combinadas “carve-out” da AMMO Varejo podem não ser um indicativo da
posição e performance financeira e dos fluxos de caixa que poderiam ser obtidos se a AMMO Varejo
tivesse operado como uma única entidade independente. As referidas demonstrações contábeis foram
elaboradas e apresentadas exclusivamente para demonstrar a posição patrimonial e financeira, o
desempenho das operações e os fluxos de caixa relativos ao segmento varejo da AMMO Varejo e podem
não servir para outras finalidades. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da Ammo Varejo simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma Ammo Varejo limitada por garantia
do Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.
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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 contábeis combinadas “carve-out” como um todo e
na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis combinadas “carve-out” e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Arrendamentos e ativo de direito de uso –
Adoção inicial
A AMMO Varejo possui compromissos relevantes
decorrentes de contratos de arrendamentos,
principalmente de imóveis onde operam suas
lojas, vide notas explicativas nº 8 e 14.
O novo pronunciamento contábil CPC 06 (R2) Arrendamentos (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; iii) determinação dos componentes
de arrendamento e de não arrendamento dos
contratos.
Em virtude da relevância dos saldos, do
julgamento inerente ao processo de mensuração
do ativo de direito de uso e do passivo de
arrendamento, bem como pelo fato das variações
das premissas utilizadas poderem impactar
significativamente as demonstrações contábeis
combinadas “carve-out” do exercício findo em 31
de dezembro de 2019, consideramos esse assunto
como significativo para a nossa auditoria.

Resposta da auditoria ao assunto.
Nossos procedimentos de auditoria incluíram
principalmente:







Avaliação do processo da administração para
identificação
dos
contratos
de
arrendamento e os controles implementados
para captura das informações dos contratos
de
arrendamentos
necessárias
para
mensuração do direito de uso e passivo de
arrendamento.
Avaliação da razoabilidade das premissas
utilizadas na determinação das taxas de
desconto utilizadas.
Para
uma
amostra
dos
contratos,
comparamos os prazos de arredamentos e
valores considerados na mensuração com os
respectivos contratos, bem como avaliamos
a razoabilidade dos julgamentos aplicados
pela AMMO Varejo para determinação dos
prazos de arrendamento, incluindo a
avaliação da AMMO Varejo quanto a razoável
certeza de renovações contratuais.
Avaliação
se
as
divulgações
nas
demonstrações
contábeis
combinadas
“carve-out” consideram as informações
relevantes.

Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos acima descritos, consideramos
aceitável a mensuração do ativo de direito de uso
e do passivo de arrendamento, bem como as
divulgações efetuadas, no contexto das
demonstrações contábeis combinadas “carveout” tomadas em conjunto, referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
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Saldos e transações com partes relacionadas
As demonstrações contábeis combinadas “carveout” são preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e as IFRS emitidas
pelo IASB e apresentam saldos com partes
relacionadas.

Resposta da auditoria sobre o assunto
Nossos procedimentos de auditoria para
confirmar o adequado registro e controle dessas
transações incluíram, principalmente:


Entendemos que no processo de exame das
demonstrações contábeis combinadas “carveout” este PAA é relevante em face de:






Os valores das transações durante o exercício
são significativos;
São
transações
envolvendo
partes
relacionadas;
Os saldos nas demonstrações contábeis
combinadas “carve-out” são significativos;
O volume das operações durante o exercício
é expressivo; e
A divulgação na nota explicativa nº 13 às
demonstrações
contábeis
combinadas
“carve-out” é uma informação relevante.





Avaliação da política de transações com
partes relacionadas da AMMO Varejo e sua
aplicação nas principais transações incorridas
com partes relacionadas durante os
exercícios de 2019 e 2018;
Realização de exame da documentação
suporte para as transações com partes
relacionadas mais relevantes, incluindo a
inspeção de notas fiscais, revisão dos
controles e cálculos preparados pela
Administração;
Adicionalmente avaliamos a adequação das
divulgações sobre este assunto incluídas na
nota explicativa nº 13.

Nossos exames não identificaram exceções
relevantes na contabilização das transações e
saldos com Partes Relacionadas efetuados pela
Administração da AMMO Varejo, de forma que os
valores
e
informações
divulgados
nas
demonstrações contábeis combinadas “carveout” estão adequados.

Outros assuntos
Demonstrações combinadas “carve-out” do valor adicionado
As demonstrações combinadas “carve-out” do valor adicionado, referentes aos exercícios findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da AMMO Varejo,
e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos
de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis combinadas
“carve-out” da AMMO Varejo. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações
estão conciliadas com as demonstrações contábeis combinadas “carve-out” e registros contábeis,
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas
demonstrações combinadas “carve-out” 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 contábeis combinadas “carve-out” tomadas em conjunto.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis combinadas
“carve-out”
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis combinadas “carve-out” de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis combinadas “carve-out” livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou por erro.
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Na elaboração das demonstrações contábeis combinadas “carve-out” a Administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a AMMO Varejo continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis combinadas “carve-out”, a não ser que a Administração pretenda
liquidar a AMMO Varejo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da AMMO Varejo são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis combinadas “carve-out”.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis combinadas “carveout”
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis combinadas “carveout”, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis
combinadas “carve-out”.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
combinadas “carve-out”, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais;
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da AMMO Varejo;
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza significativa em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da AMMO Varejo. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis combinadas “carve-out” 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 AMMO Varejo a não mais se manter em continuidade operacional; e
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis
combinadas “carve-out”, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis combinadas
“carve-out” representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada;
5
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 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às demonstrações contábeis das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis combinadas “carve-out”. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis
combinadas “carve-out” 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, 23 de julho de 2021.

BDO RCS Auditores Independentes SS
C 2 SP 013846/O-1
CRC
Henrique
nrique Herbel de Melo
M
Campos
Contador CRC 1 SP 181015/O-3
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AMMO VAREJO
BALANÇOS PATRIMONIAIS COMBINADOS CARVE-OUT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)
ATIVOS
Nota
explicativa
CIRCULANTE:
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber

2019

2018

1.736
32.287
44.402
1.900
16.570
3.532
2.687
---------103.114
----------

1.780
42.209
43.866
2.922
775
3.275
2.447
---------97.274
----------

16.c
16.b
13
15
6

25.777
225
3.194
2.873
2.921
2.001
--------36.991

14.655
244
2.811
3.087
2.001
--------22.798

7
8
9

14.116
53.431
42.500
---------147.038
---------250.152
======

14.467
30.936
---------68.201
---------165.475
======

3
4
5
16.c
6

Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE:
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber

Imobilizado
Direito de uso
Intangível
Total do ativo não circulante
Total dos ativos

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
BALANÇOS PATRIMONIAIS COMBINADOS CARVE-OUT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota
explicativa
PASSIVOS
CIRCULANTE:
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Impostos e taxas
Obrigações sociais e trabalhistas
Arrendamentos a pagar
Outras contas a pagar

10
11
14

Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE:
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos a pagar
Partes relacionadas
Provisões diversas
Outras obrigações

10
14
13
15

Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital social realizado
Prejuízos acumulados

2019

2018

4
25.639
3.576
9.306
21.434
374
---------60.333
----------

5
27.822
4.520
7.123
850
---------40.320
----------

34.772
3.578
2.686
--------41.036
---------

7
87.166
3.543
--------90.716
---------

163.167
(14.384)
----------148.783
-----------

41.805
(7.366)
----------34.439
-----------

250.152
======

165.475
======

12

Total do patrimônio líquido
Total dos passivos e do
patrimônio líquido

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO COMBINADO CARVE-OUT
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)
Nota
explicativa

2019

2018

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

20

320.882

289.729

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

21

(179.217)
---------141.665

(144.729)
---------145.000

21
21
21
17

(126.491)
(24.104)
(577)
27.141
340
---------17.974

(125.744)
(20.931)
(575)
14.655
1.186
---------13.591

(4.888)
(5.777)
(5.166)
930
62
---------3.135

(7.301)
(6.118)
1.505
553
---------2.230

(324)
---------2.811
======

(453)
---------1.777
======

LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:
De vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Recuperação de impostos
Outras, líquidas

Despesas financeiras – juros e encargos
Despesas financeiras – juros sobre arrendamentos
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros
Receitas financeiras
Variações cambiais

14

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Impostos de renda e contribuição social – corrente
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

16.a

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE COMBINADO CARVE-OUT
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)
2019
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO

2018

2.811

1.777

---------2.811
======

---------1.777
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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371
111.753
----------147.180
======

Aportes de capital (nota 12)
Lucro (prejuízo) líquido combinado carve-out
Ajuste carve-out (CSA) (nota 2.2)

9.609
----------15.987
=======

3.238
----------6.378

3.140

C7S

(7.728)
----------(17.636)
=======

274.088
(4.996)
----------(9.908)

(279.000)

AMMO

710
----------3.252
=======

-

2.542
----------2.542

-

C7S

Lucros (prejuízos)
acumulados

9.829
(9.829)
----------=======

4.231
(4.231)
-----------

-

Carve-out

Total

121.362
2.811
(9.829)
----------148.783
======

3.238
1.777
(4.231)
----------34.439

33.655

Combinado

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(274.088)
----------35.427

309.515

Absorção de prejuízos acumulados (nota 12)
Aportes de capital (nota 12)
Lucro (prejuízo) líquido combinado carve-out
Ajuste carve-out (CSA) (nota 2.2)

SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2018

AMMO

Capital realizado

(Em milhares de Reais)

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO COMBINADO CARVE-OUT

AMMO VAREJO

AMMO VAREJO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA COMBINADO CARVE-OUT
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do
exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais:
Ajuste carve-out (CSA)
Depreciação e amortização
Recuperação de impostos
Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangível
Reversão de provisão para desvalorização de ativos
Imposto de renda e contribuição social
Juros e encargos
Juros sobre arrendamentos
Variações cambiais
Provisão para perda esperada com créditos de
liquidação duvidosa

Variações nas contas de ativos e passivos
Duplicatas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Fornecedores
Outros
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
antes de juros e impostos pagos
Juros pagos
Impostos pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
após juros e impostos pagos
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado
Aquisição de intangível
Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível
Empréstimos entre partes relacionadas
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimento

2018

2.811

1.777

(9.829)
23.314
(27.141)
(116)
(3.272)
324
5.006
5.777
(62)

(4.231)
3.751
(14.655)
433
(991)
453
11.737
(553)

411
---------(2.777)

---------(2.279)

9.403
(535)
224
(3.977)
3.963
----------

(6.177)
(7.832)
(280)
44.245
2.743
----------

6.301

30.420

(1)
(411)
----------

(4.759)
(286)
----------

5.889
----------

25.375
----------

(3.245)
(125)
579
20.320
----------

(1.178)
(2.081)
2.873
(4.409)
----------

17.529
----------

(4.795)
----------

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA COMBINADO CARVE-OUT
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Liquidação de empréstimos
Liquidação de arrendamentos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
No fim do exercício
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa

2019

2018

(8)
(23.454)
---------(23.462)
---------(44)
======

(19.944)
---------(19.944)
---------636
======

1.780
1.736
---------(44)
======

1.144
1.780
---------636
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO COMBINADO CARVE-OUT
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)

RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangível
Recuperação de impostos
Provisão para perda esperada com créditos de
liquidação duvidosa
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Reversão de provisão para desvalorização de ativos

VALOR ADICIONADO BRUTO
RETENÇÕES
Depreciação e amortização
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA
VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA
Receitas financeiras
Variação cambial ativa
Royalties

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Remuneração do trabalho
Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capitais de terceiros
Remuneração de capitais próprios
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO

2019

2018

392.820
116
27.141

353.373
(433)
14.655

(411)
----------419.666

----------367.595

(196.936)
(50.756)
3.272
----------(244.420)
----------175.246

(160.079)
(44.866)
991
----------(203.954)
----------163.641

(23.314)
----------151.932

(3.751)
----------159.890

930
62
20.817
----------21.809
----------173.741
======

1.505
553
19.318
----------21.376
----------181.266
======

59.101
87.987
23.842
2.811
----------173.741
======

56.015
80.328
43.146
1.777
----------181.266
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS CARVE-OUT
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em milhares de Reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A AMMO VAREJO S.A. (“Companhia”), anteriormente denominada “AMMO Varejo Ltda.”, sediada na
avenida Paulista, número 1.754, em São Paulo – SP, tem por objeto social a exploração do ramo de
indústria e comércio varejista de artigos de cama, mesa, banho, lingerie, cortinas, tapetes, colchões,
móveis, artigos para o lar, produtos aromáticos para o lar, fragrâncias, saches, franquias,
desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis, consultoria em
tecnologia da informação, projetos de arquitetura e supervisão da execução de projetos de arquitetura,
cujos produtos são comercializados sob as marcas Artex, MMartan e Casas Moysés.
A Companhia em conjunto com a entidade denominada C7S TECNOLOGIA LTDA. e as atividades de
varejo (carve-out) de sua controladora COTEMINAS S.A., compõem a operação combinada denominada
“AMMO VAREJO”.
A C7S TECNOLOGIA LTDA. (“C7S”) é sediada na Rua Progresso, número 150, em Blumenau - SC e
têm como objetivo o desenvolvimento de sistemas e de promoção de vendas pela internet diretamente
ao consumidor. A C7S iniciou suas atividades em fevereiro de 2018.
A Coteminas S.A. (“CSA”) é uma Companhia anônima de capital fechado, controlada pela Springs Global
Participações S.A. (“SGPSA”) e sediada na avenida Lincoln Alves dos Santos, número 955, em Montes
Claros, Minas Gerais. A CSA têm por objeto social a produção e a comercialização de fios e tecidos em
geral, importação e exportação, podendo participar do capital de outras empresas e adquirir títulos
negociáveis no mercado de capitais. Seus produtos para cama, mesa e banho são comercializados sob
as marcas Santista e Artex. A CSA possuía em 31 de dezembro de 2019, 100% do capital social da
Companhia e da C7S.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS CARVE-OUT
As demonstrações financeiras combinadas carve-out foram aprovadas pela Administração da AMMO
VAREJO em 23 de julho de 2021.
2.1 – Diretrizes utilizadas para elaboração das demonstrações financeiras combinadas carve-out
Com o objetivo de permitir a melhor compreensão e análise sobre a totalidade das operações relativas
ao varejo, independentemente da disposição de sua estrutura societária e sob controle comum, a
Administração da Companhia preparou as demonstrações financeiras combinadas carve-out, de forma
comparativa entre os exercícios apresentados, como se a Companhia tivesse assumido o controle das
operações desde 1º de janeiro de 2018, adicionando às operações da Companhia, as operações da
C7S, e o carve-out das operações de varejo hoje atendidas pela controladora CSA com as marcas Artex
e Santista.
Portanto, as demonstrações financeiras combinadas carve-out estão sendo apresentadas para refletir
os saldos patrimoniais, resultado do exercício, outros resultados abrangentes, mudanças no patrimônio
líquido e fluxos de caixa, com o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração financeira,
informações relativas à totalidade das atividades de varejo deste grupo econômico, aqui denominado
AMMO VAREJO, considerando se:
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(i) as vendas aos franqueados Artex, bem como as vendas diretamente ao consumidor realizadas pelas
plataformas multicanais com as marcas Artex e Santista, hoje faturados pela CSA (carve-out), fossem
faturadas pela Companhia;
(ii) a Companhia utilizasse os produtos e serviços de armazenamento e entrega da CSA para
atendimentos de suas vendas das marcas Artex e Santista descritos em (i) acima;
(iii) a Companhia não possuísse nenhum estoque de produtos Artex e Santista para atendimentos às
vendas das marcas Artex e Santista descritos em (i) acima, e o fornecimento desses produtos fossem
feitos pela CSA e pagos à vista;
(iv) a C7S fosse controlada pela Companhia.
2.2 – Base para elaboração das demonstrações financeiras combinadas carve-out
As demonstrações financeiras combinadas carve-out foram elaboradas a partir das demonstrações
financeiras históricas auditadas da Companhia e C7S para os exercícios findos em 31 de dezembro de
2019 e 2018, e adicionadas as informações históricas das operações carve-out de varejo praticadas pela
Coteminas S.A., referentes aos respectivos exercícios.
O resultado das transações carve-out foram baseados nos registros contábeis das operações de varejo
praticados pela Coteminas S.A., que também possui demonstrações financeiras auditadas, nos
respectivos exercícios.
As demonstrações financeiras combinadas carve-out devem ser lidas em conjunto com as
demonstrações financeiras históricas das companhias envolvidas, dos respectivos exercícios.
A reconciliação entre as demonstrações financeiras societárias individuais de cada uma das entidades
e as demonstrações financeiras combinadas carve-out estão apresentadas nos quadros abaixo:
2019

Demonstrações financeiras individuais
AMMO VAREJO S.A. (Companhia)
C7S Tecnologia Ltda. (C7S)
Carve-out (operações ainda não transferidas)
Coteminas S.A. - operações varejo (CSA) (1)
Ajustes para demonstrações combinadas
Eliminações (2)
Ajuste carve-out (CSA) (3)
Total Combinado Carve-out

Ativos

Patrimônio
líquido

Receita
líquida

Custos,
despesas
e impostos

Lucros
(prejuízos)
líquidos

230.823
19.329

129.544
19.239

264.979
3.016

(272.707)
(2.306)

(7.728)
710

9.829

53.346

(43.517)

9.829

(459)
---------320.882
======

459
---------(318.071)
======

---------2.811
======

-

---------250.152
======

(9.829)
---------148.783
======
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2018

Ativos
Demonstrações financeiras individuais
AMMO VAREJO S.A. (Companhia)
C7S Tecnologia Ltda. (C7S)
Carve-out (operações ainda não transferidas)
Coteminas S.A. - operações varejo (CSA) (1)
Ajustes para demonstrações combinadas
Eliminações (2)
Ajuste carve-out (CSA) (3)
Total Combinado Carve-out

155.824
9.651

-

---------165.475
======

Patrimônio
líquido

Receita
líquida

Custos,
despesas
e impostos

Lucros
(prejuízos)
líquidos

25.519
8.920

258.568
4.141

(263.564)
(1.599)

(4.996)
2.542

4.231

28.824

(24.593)

4.231

(4.231)
---------34.439
======

(1.804)
---------289.729
======

1.804
---------(287.952)
======

---------1.777
======

(1) No resultado das operações carve-out da Coteminas S.A., consideramos:
- Receita e Custo de vendas aos franqueados Artex, bem como as vendas diretamente ao consumidor
realizadas pelas plataformas multicanais com as marcas Artex e Santista.
- Despesas de fretes diretamente relacionados às vendas mencionadas acima.
- Despesa financeira com taxa de operações de cartões no atendimento e-commerce
(2) Eliminação de receitas e custos relacionados a prestação de serviços realizados entre as entidades
combinadas.
(3) O carve-out na CSA não representa a transferência de ativos e/ou passivos, mas somente as
operações de varejo da referida empresa. Desta forma, para a apresentação do patrimônio líquido da
AMMO VAREJO, o efeito foi ajustado.
A AMMO VAREJO apresenta suas demonstrações financeiras, elaboradas de acordo com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo “International Accounting Standards Board”
(“IASB”), e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações técnicos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
A AMMO VAREJO adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo IASB e
pelo CPC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2019. Todas as informações relevantes próprias
das demonstrações financeiras combinadas carve-out estão sendo evidenciadas e correspondem com
as utilizadas pela administração em sua gestão.
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas apenas para fornecer análises adicionais e
desta forma, não devem ser consideradas para fins de cálculo de dividendos, de impostos ou para outros
fins societários, nem podem ser utilizadas como um indicativo da performance financeira que poderia ser
obtida se as entidades consideradas na combinação tivessem operado como uma única entidade

3

377

independente, ou como indicativo dos resultados das operações dessas entidades para o exercício em
que as entidades estiveram sob controle comum.
2.3 – Práticas contábeis
Os principais critérios adotados na elaboração das demonstrações financeiras são como segue:
(a) Apuração do resultado--O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência do exercício. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza
significativa quanto à sua realização. As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo
método da taxa efetiva de juros como receitas e despesas financeiras no resultado. Os ganhos e
perdas extraordinários e as transações e provisões que envolvem ativos permanentes são
registradas no resultado do exercício como “Outras, líquidas”.
(b) Instrumentos financeiros--A AMMO VAREJO classifica ativos e passivos financeiros nas
seguintes categorias: ao valor justo por meio do resultado (“FVTPL”), ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes (“FVOCI”) e ao custo amortizado.
i) Ativos e passivos financeiros não derivativos – reconhecimento e desreconhecimento
A AMMO VAREJO reconhece os ativos e passivos financeiros quando, e somente quando, se
tornar parte das disposições contratuais dos instrumentos. A AMMO VAREJO desreconhece um
ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a
AMMO VAREJO transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um
ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da
titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida
pela AMMO VAREJO em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou
passivo separado. A AMMO VAREJO desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação
contratual é retirada, cancelada ou expirada.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a AMMO VAREJO tenha atualmente um direito
legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
ii) Ativos financeiros não derivativos – mensuração
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir:
- o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa
contratuais; e
- os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa
que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes
somente se satisfizer ambas as condições a seguir:
- o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pela coleta
de fluxos de caixa contratuais como pela venda de ativos financeiros; e
- os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa
que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.
Todos os outros ativos financeiros são classificados como mensurados ao valor justo por meio do
resultado.
Além disso, no reconhecimento inicial, a AMMO VAREJO pode irrevogavelmente designar um
ativo ou passivo financeiro como mensurado ao valor justo por meio do resultado com o objetivo
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de eliminar ou reduzir significativamente um possível descasamento contábil decorrente do
resultado produzido pelo respectivo ativo ou passivo.
iii) Passivos financeiros não derivativos – mensuração
Os instrumentos financeiros classificados no passivo, após seu reconhecimento inicial pelo seu
valor justo, são mensurados com base no custo amortizado com base no método da taxa efetiva
de juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, são reconhecidos no resultado,
como receitas ou despesas financeiras, quando incorridos.
iv) Derivativos mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os instrumentos derivativos, quando contratados, não são designados para a contabilização de
hedge. As variações no valor justo de qualquer um desses instrumentos derivativos são
reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado.
(c) Redução ao valor recuperável de instrumentos financeiros--Ativos financeiros não classificados
como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, são avaliados em cada data de
balanço para determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui:
- inadimplência ou atrasos do devedor;
- reestruturação de um valor devido a AMMO VAREJO em condições que não seriam aceitas em
condições normais;
- indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial;
- mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;
- o desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento devido a dificuldades financeiras; ou
- dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa
esperados de um grupo de ativos financeiros.
A AMMO VAREJO considera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo
amortizado tanto em nível individual como em nível coletivo. Todos os ativos individualmente
significativos são avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não
tenham sofrido perda de valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a
qualquer perda de valor que possa ter ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada, que inclui
as perdas de crédito esperadas. Ativos que não são individualmente significativos são avaliados
coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupamento de ativos com características de
risco similares.
Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a AMMO VAREJO utiliza
tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para
refletir o julgamento da Administração sobre se as condições econômicas e de crédito atuais são
tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas
tendências históricas.
Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil e
o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original
do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. Quando
a AMMO VAREJO considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são
baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda de valor, a redução pela
perda de valor é revertida através do resultado.
Uma perda por redução do valor recuperável referente a uma investida avaliada pelo método de
equivalência patrimonial é mensurada pela comparação do valor recuperável do investimento com
o seu valor contábil. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado e é
revertida se houve uma mudança favorável nas estimativas usadas para determinar o valor
recuperável.
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(d) Caixa e equivalentes de caixa--Incluem saldos em caixa, depósitos bancários à vista,
numerários em trânsito e as aplicações financeiras. Possuem vencimentos inferiores a 90 dias (ou
sem prazos fixados para resgate) com liquidez imediata, e estão sujeitos a um risco insignificante
de mudança de valor. Caixa e equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros não
derivativos mensurados ao custo amortizado e seus rendimentos são registrados no resultado do
exercício.
(e) Duplicatas a receber de clientes e provisão para perda esperada com créditos de
liquidação duvidosa--As duplicatas a receber de clientes são inicialmente, reconhecidas pelo
valor da transação e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do
método da taxa de juros efetiva menos a perda esperada com créditos de liquidação
duvidosa.
A AMMO VAREJO adotou a mensuração da perda estimada com créditos de liquidação
duvidosa com base em toda a vida dos instrumentos, utilizando a abordagem simplificada,
considerando o histórico de movimentações e perdas históricas. Como regra geral, os títulos
vencidos há mais de 180 dias representam um relevante indicativo de perda esperada, e
são avaliados individualmente.
(f) Estoques--São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que são inferiores
aos valores de realização líquida e estão demonstrados líquidos da provisão para perdas
com itens descontinuados e ou obsoletos. Os valores de realização líquida são os preços
estimados de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de
conclusão de fabricação e despesas de vendas diretamente relacionadas.
(g) Imobilizado--Registrado pelo custo de aquisição ou construção. As depreciações são
computadas pelo método linear com base nas taxas que levam em consideração a vida útil
estimada dos bens. Os gastos incorridos que aumentam o valor ou estendem a vida útil
estimada dos bens são incorporados ao seu custo; gastos relativos à manutenção e reparos
são lançados para resultado quando incorridos.
A vida útil estimada dos itens do imobilizado é conforme segue:
Vida útil
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis, utensílios e outros

5 anos
10 anos
10 anos
5 e 10 anos

O valor residual e a vida útil dos ativos são avaliados pela Administração da AMMO
VAREJO pelo menos ao final de cada exercício.
(h) Direito de uso--A mensuração do ativo de direito de uso corresponde ao valor inicial do passivo
de arrendamento mais os custos diretos iniciais incorridos, ajustados a valor presente. A
amortização é calculada pelo método linear de acordo com os prazos remanescentes dos
contratos.
(i) Intangível--Refere-se a pontos comerciais e marcas adquiridas. Os ativos intangíveis com
vida útil definida são amortizados linearmente durante o período de vida útil estimado. Os
ativos intangíveis cuja vida útil não se pode determinar são avaliados pelo seu valor
recuperável anualmente ou na ocorrência de fato que justifique sua avaliação.
(j) Avaliação do valor recuperável dos ativos não financeiros--Os bens do imobilizado, os
intangíveis, os estoques e outros ativos circulantes e não circulantes são avaliados
anualmente ou sempre que as circunstâncias indicarem que o valor contábil talvez não seja
recuperável. Na ocorrência de uma perda decorrente desta avaliação a mesma será
reconhecida ao resultado do exercício. As perdas com estes ativos reconhecidas em outros
períodos poderão ser revertidas sempre que houver uma avaliação ou evidência confiável de
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que o valor do ativo tenha se recuperado. A reversão é reconhecida no resultado do exercício
e não ultrapassa o valor reconhecido anteriormente como provável perda.
(k) Imposto de renda e contribuição social--A provisão para imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro é calculada à alíquota de aproximadamente 34% sobre o resultado
tributável e registrada líquida da parcela relativa à redução do imposto de renda. O saldo da
provisão no passivo é demonstrado líquido das antecipações efetuadas no exercício, se
aplicável.
(l) Imposto de renda e contribuição social diferidos--São registrados imposto de renda e
contribuição social diferidos sobre os saldos do prejuízo fiscal e das diferenças temporárias
decorrentes de provisões registradas contabilmente, que, de acordo com as regras fiscais
existentes, serão dedutíveis ou tributáveis somente quando realizadas. Somente é reconhecido
um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos quando há expectativa de lucro
tributável futuro.
(m) Arrendamentos a pagar--A mensuração do passivo de arrendamento, correspondem ao total
dos pagamentos futuros de aluguéis. Esses fluxos de pagamentos são ajustados a valor presente,
considerando a taxa incremental de empréstimo, e quando aplicável, são ajustados por alterações
e atualizações previstas nos contratos. A contrapartida é contabilizada como direito de uso e
amortizado durante o período do contrato de arrendamento pelo método linear. Os encargos
financeiros são reconhecidos como despesa financeira e apropriados de acordo com o prazo
remanescente dos contratos. A taxa incremental de empréstimo corresponde à taxa de juros que a
AMMO VAREJO teria que pagar, caso contratasse financiamento para a aquisição de ativos
similares aos direitos de uso, com valor similar e sob as mesmas condições contratuais e
econômicas do arrendamento.
(n) Provisões diversas--São constituídas em montante julgado suficiente pela Administração para
cobrir prováveis perdas. Os depósitos judiciais relativos às provisões estão apresentados no ativo
não circulante.
(o) Atualizações monetárias e cambiais--Os ativos e passivos sujeitos a atualizações monetárias
ou cambiais estão atualizados monetariamente até a data do balanço, de acordo com as taxas
publicadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelos índices contratualmente estipulados.
Os ganhos e as perdas cambiais e as variações monetárias são reconhecidos no resultado do
exercício.
(p) Reconhecimento de receita--A receita é mensurada pelo valor da contrapartida recebida ou a
receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou
bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares. A receita operacional é
reconhecida quando o controle é transferido, isto é, na ocasião da entrega ao cliente.
(q) Demonstrações do Valor Adicionado (“DVA”)--Essas demonstrações têm por finalidade
evidenciar a riqueza criada pela AMMO VAREJO e sua distribuição durante determinado exercício.
São apresentadas pela AMMO VAREJO, conforme requerido pela legislação societária brasileira,
como parte de suas demonstrações financeiras e como informação suplementar, pois não é uma
demonstração prevista e nem obrigatória conforme as normas das IFRS. As DVAs foram
preparadas com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de
preparação das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
(r) Moeda funcional e de apresentação--As demonstrações financeiras da AMMO VAREJO são
preparadas usando-se a sua moeda funcional. A moeda funcional de uma entidade é a moeda do
ambiente econômico primário em que ela opera. Ao definir a moeda funcional a Administração
considerou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e
serviços, e a moeda na qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou
incorrido. As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda
funcional e de apresentação da AMMO VAREJO.
2.4 – Uso de estimativas
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Na elaboração das demonstrações financeiras foram utilizadas estimativas para contabilizar certos
ativos, passivos e outras transações. Para efetuar estas estimativas, a Administração utilizou as
melhores informações disponíveis na data da preparação das demonstrações financeiras, bem como a
experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos
futuros. As demonstrações financeiras incluem, portanto, estimativas referentes principalmente à
estimativa do valor de recuperação de ativos financeiros (notas explicativas nº 2.3.c, nº 4 e n° 6), seleção
da vida útil do ativo imobilizado (notas explicativas nº 2.3.g e nº 7), estimativa do valor de recuperação de
ativos não financeiros (notas explicativas nº 2.3.j, nº 5, nº 7, nº 8 e n° 9), provisões necessárias para
passivos tributários, cíveis e trabalhistas (notas explicativas nº 2.3.n e nº 15), provisões para impostos
sobre a renda (notas explicativas nº 2.3.k e nº 16), determinação do valor justo de instrumentos
financeiros (ativos e passivos) (notas explicativas nº 2.3.b e nº 18) e outras similares.
2.5 – Novas IFRS, revisões das IFRS e interpretações do IFRIC (Comitê de Interpretação das Normas
Internacionais de Relatório Financeiro do IASB).
a) Os pronunciamentos contábeis do IASB abaixo listados foram publicados e/ou revisados e entraram
em vigor para os exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019.
CPC 06 R2 (IFRS 16) - Arrendamentos
Em janeiro de 2016 o IASB emitiu a IFRS 16 - “Leases”, com principal objetivo de redefinir o
reconhecimento dos arrendamentos mercantis operacionais. O correspondente Pronunciamento
Técnico CPC 06 (R2) – Arrendamentos foi emitido em 21 de dezembro de 2017.
O novo pronunciamento introduz um modelo único para contabilização de contratos de arrendamento
mercantil, eliminando a distinção entre arrendamentos operacionais e financeiros, resultando na
contabilização da maioria dos contratos de arrendamento nos balanços das arrendatárias. A
contabilidade dos arrendadores permanece substancialmente inalterada e a distinção entre contratos
de arrendamento operacional e financeiro é mantida. A norma IFRS 16 substitui a norma IAS 17 e
suas interpretações.
Abordagem de transição:
A Administração da AMMO VAREJO optou pela abordagem de transição retrospectiva simplificada.
Essa abordagem não impacta em lucros acumulados (patrimônio líquido) na data da adoção inicial,
uma vez que o montante do ativo de direito de uso é igual ao passivo de arrendamentos a pagar
trazidos ao valor presente e possibilita a utilização de expedientes práticos.
Impactos no balanço patrimonial:
As contas patrimoniais sofreram alterações pelo reconhecimento de todos os compromissos futuros
originados dos contratos no escopo do arrendamento. Na adoção inicial o ativo de direito de uso é
igual ao passivo de arrendamentos a pagar ajustados ao valor presente. O patrimônio líquido não
sofreu impacto na adoção inicial devido a escolha pelo modelo da abordagem retrospectiva
simplificada. Vide notas explicativas nº 8 e nº 14 às demonstrações financeiras.
ICPC 22 (IFRIC 23) - Incerteza sobre o tratamento de impostos sobre o lucro
Em junho de 2017 o IASB emitiu a IFRIC 23 - “Uncertainty over Income Tax Treatments”, com o
objetivo de clarificar a contabilização quando há incertezas dos impostos sobre o lucro
regulamentados pelo IAS 12 - “Income Taxes”, sendo correspondente a interpretação técnica ICPC
22. Esta interpretação técnica não gerou efeitos relevantes nas demonstrações financeiras.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2019

2018
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Depósitos em conta corrente

1.736
======

1.780
======

2019

2018

28.309
5.077
---------33.386

32.249
10.648
---------42.897

(1.099)
---------32.287
======

(688)
---------42.209
======

4. DUPLICATAS A RECEBER

Clientes no mercado interno
Operadoras de cartão de crédito

Provisão para perda esperada com
créditos de liquidação duvidosa

As vendas a prazo são efetuadas diretamente ao consumidor e parceladas em até 10 pagamentos por
meio de instrumentos de crédito cedidos pelas operadoras de cartões de crédito.
As contas a receber de clientes são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio de
recebimento é de aproximadamente 82 dias (83 dias em 2018). Os valores vencidos estão apresentados
abaixo e o saldo da provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa é considerado
pela Administração suficiente para cobrir as perdas esperadas com esses títulos.
A composição das duplicatas a receber por idade de vencimento é como segue:

A vencer
Vencidas até 30 dias
Vencidas de 31 a 60 dias
Vencidas de 61 a 90 dias
Vencidas de 91 a 180 dias
Vencidas acima de 180 dias

2019

2018

28.362
991
453
159
295

37.515
1.508
308
261
120

3.126

3.185

----------33.386

----------42.897

======

======

A movimentação da provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa é como segue:
2019
(688)
(411)
-----------(1.099)
=======

Saldo no início do exercício
Adições
Saldo no final do exercício

2018
(688)
-----------(688)
=======

A Administração da AMMO VAREJO considera que o risco relativo às contas a receber de clientes é
minimizado pelo fato de que parte da composição da carteira de clientes da AMMO VAREJO ser diluída
e parte estar concentrada em grandes operadores de cartão de crédito e franqueados.
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5. ESTOQUES

Matéria prima e secundários
Produtos acabados
Peças de reposição

2019

2018

2.292
41.769
341
---------44.402
=====

2.456
40.921
489
---------43.866
=====

Considerando as informações subsequentes a 31 de dezembro de 2019, até a divulgação das
demonstrações financeiras, não foram identificadas perdas relevantes não provisionadas.
6. VALORES A RECEBER DE CLIENTES
Representa o financiamento de repasses de lojas para franqueados, para pagamento em parcelas
mensais iguais atualizadas pela variação do índice geral de preços do mercado – IGP-M.
2019
Financiamento no repasse de lojas

2018

Circulante

6.453
(3.532)
------------

6.362
(3.275)
------------

Não circulante

2.921
=======

3.087
=======

Considerando as informações subsequentes a 31 de dezembro de 2019, até a divulgação das
demonstrações financeiras, não foram identificadas perdas relevantes não provisionadas.
7. IMOBILIZADO
Taxa
média
% (*)
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis, utensílios e outros
Obras em andamento

Custo

3,3
6,3
4,5
7,0
-

25.939
3.119
2.386
21.193
161
---------52.798
=====

2019
Depreciação
acumulada
(18.629)
(2.691)
(1.932)
(15.430)
----------(38.682)
======

2018
Líquido
7.310
428
454
5.763
161
---------14.116
=====

Líquido
6.886
521
6.790
270
---------14.467
=====

(*) Taxa média ponderada anual de depreciação, excluindo os itens totalmente depreciados.
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Saldo em 31 de dezembro de 2017
Adições
Baixas líquidas
Transferências
- Imobilizado
Depreciação do exercício
Reversão (provisão) para perdas
com ativos
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições
Baixas líquidas
Transferências
- Imobilizado
Depreciação do exercício
Reversão (provisão) para perdas
com ativos
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Instalações

Máquinas
e equipamentos

Móveis,
utensílios
e outros

Obras em
andamento

6.128

962

7.924

293

15.307

185
(93)

22
(2)

34
(2)

850
(69)

87
-

1.178
(166)

36
(1.229)

12
(323)

(32)

62
(1.539)

(110)
-

(3.123)

1.859
---------6.886

(150)
---------521

----------

(438)
---------6.790

---------270

1.271
---------14.467

1.265
(101)

78
(1)

541
-

1.318
-

43
-

3.245
(102)

270
(1.452)

(9)
(204)

(102)

(109)
(1.216)

(152)
-

(2.974)

442
---------7.310
=======

43
---------428
======

15
---------454
=======

(1.020)
---------5.763
=======

---------161
=======

(520)
---------14.116
=======

-

Total

Anualmente a AMMO VAREJO avalia a recuperabilidade do ativo imobilizado, considerando fluxo de
caixa para o período de 5 anos. Em 31 de dezembro de 2019, o ativo imobilizado está deduzido de
provisão para perda no valor de R$5.303 (R$4.783 em 31 de dezembro de 2018).
8. DIREITOS DE USO
A composição dos bens contratados como arrendamentos são como segue:

Taxa (1)
% a.a.
Imóveis
Imóveis - lojas
Veículos

52,1
27,9
34,7

Custo
13.779
59.248
102
-----------73.129
=======

2019
Amortização
acumulada
(3.200)
(16.412)
(86)
-----------(19.698)
=======

Líquido
10.579
42.836
16
-----------53.431
=======

(1) A taxa média de amortização corresponde ao prazo médio dos contratos de arrendamentos dos
respectivos bens de direito de uso.
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A movimentação dos saldos dos direitos de uso no exercício foi como segue:
Imóveis
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial IFRS 16/CPC 06 R2 (a)
Adições (b)
Baixas, líquidas (c)
Amortização do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Imóveis - lojas

-

Veículos

-

13.744
35
(3.200)
---------10.579
=======

-

44.230
17.059
(1.613)
(16.840)
---------42.836
=======

84
18
(86)
---------16
=======

Total
58.058
17.112
(1.613)
(20.126)
---------53.431
=======

(a) Vide nota explicativa nº 14 às demonstrações financeiras sobre adoção inicial do IFRS 16/CPC 06.
(b) Inclui novos contratos de arrendamento, renovação de contratos existentes e atualização dos valores
dos arrendamentos.
(c) Contrato de aluguel encerrado antecipadamente.
9. INTANGÍVEL

Pontos comerciais (1)
Marcas - próprias (2)
Propriedade intelectual (3)
Total

2019

2018

25.357
1.757
15.386
----------42.500
======

21.801
1.757
7.378
----------30.936
======

A movimentação dos saldos dos ativos intangíveis no exercício foi como segue:
Pontos
comerciais

Marcas –
próprias

Saldo em 31 de dezembro de 2017

21.101

1.747

Adições
Baixas líquidas
Amortização do exercício
Provisão para perdas com ativos

2.071
(1.091)
(280)
---------21.801
125
(361)
3.792
---------25.357
=======

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições
Baixas líquidas
Amortização do exercício
Reversão de provisão para perdas com ativos
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Propriedade
intelectual

Total

3.139

25.987

10
---------1.757

4.867
(628)
---------7.378

6.948
(1.091)
(628)
(280)
---------30.936

---------1.757
======

9.609
(1.601)
---------15.386
=======

9.734
(361)
(1.601)
3.792
---------42.500
=======
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(1) Pontos comerciais: Os valores referentes aos pontos comerciais (luvas) estão registrados pelo custo
de aquisição dos respectivos pontos de vendas deduzidos de provisão para perda no valor de R$7.994
(R$11.786 em 31 de dezembro de 2018), baseado em seus valores de mercado determinados por
empresa independente com especialização para avaliação dos mesmos.
(2) Marcas – próprias: As marcas próprias estão registradas ao custo de aquisição, possuem vida útil
indefinida, portanto não são amortizadas.
(3) Propriedade intelectual: Refere-se à software desenvolvido para unificação dos canais de venda no
varejo (lojas físicas e e-commerce), e é amortizado em 5 anos.
Os itens (2) e (3) acima são testados anualmente quanto a sua recuperabilidade. A AMMO VAREJO não
identificou indícios de deterioração ou de não recuperação dos saldos mantidos nesses itens.
10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Moeda nacional:
Banco do Brasil S.A. (Finame)

Moeda

Taxa anual
de juros - %

Vencimento

R$

5,5

2020

Circulante
Não circulante

2019

2018

4
----------4
(4)
----------======

12
----------12
(5)
----------7
======

Os empréstimos são garantidos por avais da Coteminas S.A.
A movimentação dos empréstimos foi como segue:
2019
Saldo no início do exercício
Juros provisionados
Amortização de principal
Pagamento de juros

12
1
(8)
(1)
----------4
=======

Saldo no final do exercício

2018
20.070
4.645
(19.944)
(4.759)
----------12
=======

11. FORNECEDORES
2019
Mercado interno
Mercado externo
Partes relacionadas – mercado interno

11.855
13.784
----------25.639
======

2018
8.804
1
19.017
----------27.822
======

As contas a pagar a fornecedores são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio de
pagamento é de aproximadamente 65 dias (81 dias em 31 de dezembro de 2018).
O saldo com partes relacionadas refere-se à fornecimento de produtos de cama, mesa e banho pela
Coteminas S.A.
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12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2017, o capital social subscrito e realizado da AMMO VAREJO S.A. estava
representado por 754.915.280 quotas com valor nominal de R$0,41 cada. Em 31 de dezembro de 2018
foi aprovada a redução do capital social da Companhia para R$35.427, mediante a absorção do prejuízo
acumulado no valor de R$274.088 constante nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2017.
Em 2017 foi constituída a C7S Tecnologia Ltda. com capital R$3.140, subscrito e integralizado em parte,
com créditos mantidos com a Coteminas S.A. Em 31 de dezembro de 2018, a Coteminas S.A. realizou
novo aumento de capital no valor de R$3.238, utilizando crédito de mútuo.
Em 1º de janeiro de 2019, a Coteminas S.A. adquiriu de sua controladora SGPSA, a totalidade das cotas
representativas do capital social da Companhia pelo valor contábil de R$57.734 (R$30.431 em
investimentos e R$27.303 em ágio) e efetuou aporte de capital no valor de R$87.166, utilizando créditos
de mútuo com a Companhia. Em 31 de dezembro de 2019, a Coteminas S.A. realizou novo aumento de
capital no valor de R$24.587 na Companhia e R$9.609 na C7S Tecnologia Ltda., utilizando crédito de
mútuo com as respectivas companhias.
O capital social subscrito e realizado da entidade combinada AMMO VAREJO, em 31 de dezembro de
2019, está representado por (i) 358.974.726 quotas com valor nominal de R$0,41 cada (86.408.412
quotas com valor nominal de R$0,41 cada, em 2018) da Companhia e; (ii) 15.987.109 quotas com valor
nominal de R$1,00 cada (6.377.908 quotas com valor nominal de R$1,00 cada, em 2018) da C7S
Tecnologia Ltda.
13. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Coteminas S.A. (a)

A receber

A pagar

2019

2018

3.194
======

87.166
======

(a) Em 2019, os saldos de mútuo foram utilizados em aporte de capital na Companhia, conforme nota
explicativa nº 12 às demonstrações financeiras.
Encargos financeiros
(despesas)
2019
Coteminas S.A.

(1.073)
======

2018
(634)
======

Os saldos referem-se a mútuos contratados com a AMMO VAREJO em condições equitativas de acordo
com as práticas de mercado. Os encargos são calculados de acordo com o custo médio dos
empréstimos da companhia cedente do crédito. Em 2019, a taxa média de juros foi de 11,2% ao ano
(10,9% ao ano em 2018).
Em 2019, a Companhia recebeu produtos intermediários e acabados da Coteminas S.A., controladora da
Companhia, no valor de R$67.337 (R$66.768 em 2018), para revenda em suas lojas próprias.
Todas as operações acima, de compra e venda de produtos e transações de mútuo são realizadas a
preços e taxas de mercado.
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Os valores totais pagos e provisionados a diretores e pessoas-chave da Administração estão destacados
nas demonstrações do resultado, sob a rubrica “Honorários da administração”. A AMMO VAREJO não
possui obrigação adicional de pós-emprego, bem como não oferece outros benefícios de longo prazo.
14. ARRENDAMENTOS A PAGAR
A composição dos arrendamentos a pagar é como segue:

Imóveis
Imóveis - lojas
Veículos

Taxa % a.a.

Vencimentos

9,3
9,3
9,3

2023
2025
2020

2019
11.048
45.142
16
-----------56.206
(21.434)
-----------34.772
=======

Circulante
Não circulante

Os vencimentos dos arrendamentos são como segue:

Imóveis
Imóveis - lojas
Veículos
Total bruto
Ajuste a valor presente
Total a pagar

2020

2021

2022

2023

2024 a
2025

Total

3.751
18.921
16
-----------22.688
(1.254)
-----------21.434
======

3.582
14.163
-----------17.745
(2.426)
-----------15.319
======

3.582
8.675
-----------12.257
(2.642)
-----------9.615
======

2.090
6.903
-----------8.993
(2.295)
-----------6.698
======

4.390
-----------4.390
(1.250)
-----------3.140
======

13.005
53.052
16
-----------66.073
(9.867)
-----------56.206
======

A movimentação dos arrendamentos a pagar é como segue:
Imóveis
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial IFRS 16/CPC 06 R2 (a)
Saldos em 1º de janeiro de 2019
Adições (b)
Encargos
Pagamentos
Baixas (c)
Saldo em 31 de dezembro de 2019

13.744
-----------13.744
35
1.164
(3.895)
-----------11.048
=======

Imóveis - lojas
44.230
-----------44.230
17.059
5.021
(19.467)
(1.701)
-----------45.142
=======

Veículos
84
-----------84
18
6
(92)
-----------16
=======

Total
58.058
-----------58.058
17.112
6.191
(23.454)
(1.701)
-----------56.206
=======

(a) A Administração da AMMO VAREJO optou pela abordagem de transição retrospectiva simplificada.
Essa abordagem não impacta os lucros acumulados (patrimônio líquido) na data da adoção inicial, uma
vez que o montante do ativo de direito de uso é igual ao passivo de arrendamentos a pagar trazidos ao
valor presente e possibilita a utilização de expedientes práticos.
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(b) Inclui novos contratos de arrendamento, renovação do contratos existentes e atualização dos valores
dos arrendamentos.
(c) Contrato de aluguel encerrado antecipadamente.
Os efeitos no resultado em 31 de dezembro de 2019 são como segue:
2019
Arrendamentos pagos no exercício
PIS E COFINS recuperado
Amortização de direitos de uso
PIS E COFINS sobre amortização
Juros apropriados sobre arrendamentos
PIS E COFINS sobre juros apropriados
Total dos efeitos com a aplicação da norma IFRS 16

23.454
(1.801)
(20.126)
1.387
(6.191)
414
-----------(2.863)
=======

A Administração da AMMO VAREJO considerou como componente de arrendamento para lojas somente
o valor do aluguel mínimo fixo para fins de avaliação do passivo. A mensuração do passivo de
arrendamento corresponde ao total dos pagamentos futuros de aluguéis fixos, nos quais consideramos
os prazos vigentes nos contratos (prazo médio de 2,31 anos em 2019). Esses fluxos de pagamentos são
ajustados a valor presente, considerando a taxa incremental de empréstimo. Os encargos financeiros
são reconhecidos como despesa financeira. A taxa incremental de empréstimo corresponde à taxa de
juros que a AMMO VAREJO teria que pagar, caso contratasse financiamento para a aquisição de ativos
similares aos direitos de uso, com valor similar, e sob as mesmas condições contratuais e econômicas
do arrendamento.
15. PROVISÕES DIVERSAS
A AMMO VAREJO possui processos tributários, trabalhistas, cuja perda foi estimada como possível, no
valor de R$1.107 (R$1.270 em 2018) e R$710 (R$709 em 2018), respectivamente.
A provisão foi constituída, para as perdas consideradas prováveis. Os processos judiciais cuja perda foi
estimada como provável, de acordo com a avaliação do risco efetuada pela Administração e pelos seus
assessores jurídicos, estão assim resumidos:

Processos trabalhistas
Cíveis e outros

Depósitos judiciais

2019

2018

657
2.921
---------3.578
=====

1.241
2.302
---------3.543
=====

2.873
=====

2.811
=====
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A movimentação das provisões diversas é apresentada a seguir:
Adições

2018
Processos trabalhistas
Cíveis e outras

1.241
2.302
---------3.543
=====

Baixas

38
736
-------774
=====

(622)
(117)
-------(739)
=====

2019
657
2.921
---------3.578
=====

16. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a. Conciliação da despesa de imposto de renda e de contribuição social
2019

Resultado antes dos impostos
(-) Ajuste carve-out (CSA)
Alíquota de 34%
Créditos fiscais não constituídos
Outros

Impostos de renda e contribuição social – corrente

AMMO

C7S

Carve-out (*)

Total

(7.728)
2.628
(2.628)
-----------

1.034
(351)
27
----------(324)

9.829
(9.829)
-----------

3.135
(9.829)
2.277
(2.628)
27
----------(324)

======

(324)
======

======

(324)
======

2018

Resultado antes dos impostos
(-) Ajuste carve-out (CSA)
Alíquota de 34%
Créditos fiscais não constituídos
Outros

Impostos de renda e contribuição social – corrente

AMMO

C7S

Carve-out (*)

Total

(4.996)
1.699
(1.699)
-----------

2.995
(1.018)
565
----------(453)

4.231
(4.231)
-----------

2.230
(4.231)
681
(1.699)
565
----------(453)

======

(453)
======

======

(453)
======

(*) As demonstrações financeiras combinadas carve-out estão sendo apresentadas apenas para fornecer
análises adicionais e desta forma, não devem ser consideradas para fins de cálculo de impostos.
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b. Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os valores de imposto de renda e de contribuição social diferidos, registrados nas demonstrações
financeiras combinadas carve-out, são provenientes de diferenças temporárias, prejuízo fiscal e base
negativa de contribuição social, como segue:
Saldos em
2018

Reconhecidos
no resultado

Outros

Saldos em
2019

(289)
533
4.983
(4.983)
---------244

9.085
(9.085)
----------

514
(533)
---------(19)

225
14.068
(14.068)
---------225

(4.983)
4.983
----------

(9.085)
9.085
----------

----------

(14.068)
14.068
----------

244
======
244
======

======
======

(19)
======
(19)
======

225
======
225
======

Imposto diferido ativo:
Diferenças temporárias (a)
Prejuízo fiscal, líquido (a)
Prejuízo fiscal – recuperação de impostos (a)
Reclassificações para apresentação de balanço (a)

Imposto diferido passivo:
Diferenças temporárias (p)
Reclassificações para apresentação de balanço (p)

Total de impostos diferidos, líquidos
Total do ativo não circulante (soma de a)
Total do passivo não circulante (soma de p)

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía R$283.948 em prejuízos fiscais (R$272.829 em 31
de dezembro de 2018) e R$282.322 de base de cálculo negativa de contribuição social sobre o lucro
(R$272.857 em 31 de dezembro de 2018), cujos ativos fiscais não foram reconhecidos.
c. Impostos a recuperar
2019
Imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços – ICMS
Imposto de renda e contribuição
social antecipados
PIS e COFINS a recuperar (*)
IPI a recuperar
Outros impostos a recuperar

Circulante
Não Circulante

2018

397

362

279
41.523
83
65
---------42.347
(16.570)
---------25.777
======

265
14.655
83
65
---------15.430
(775)
---------14.655
======

(*) Inclui créditos por compras e os montantes relacionados aos créditos gerados pela exclusão do ICMS
na base de PIS e COFINS. Vide nota explicativa nº 17 às demonstrações financeiras
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17. RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS
Em setembro de 2018, transitou em julgado a ação coletiva interposta pelo Sindicato dos Lojistas –
SINDLOJAS. A Companhia aderiu ao processo coletivo da SINDILOJAS e reconheceu o direito de
restituir/compensar os tributos pagos indevidamente e o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS a partir daquela data. A Companhia reconheceu créditos no valor de R$14.655,
referente ao período de janeiro de 2011 a julho de 2017, que atualizados estão registrados na rubrica
“Impostos a recuperar”.
Em 2019, com base em seus assessores jurídicos, a Companhia resolveu continuar a ação própria,
iniciada em 2018, e no 3º trimestre de 2019 obteve o trânsito em julgado favorável à Companhia. Os
créditos da Companhia foram habilitados no 4º trimestre de 2019, no valor de R$41.796 e estão sendo
compensados.
18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Considerações gerais--A AMMO VAREJO pode realizar operações com instrumentos financeiros,
derivativos e não derivativos, cujos riscos são administrados através de estratégias de posições
financeiras e controles de limites de exposição aos mesmos. Todas as operações estão integralmente
reconhecidas na contabilidade e descritas no quadro abaixo.
2019

2018

ATIVOS FINANCEIROS-Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Valores a receber de clientes (c)
Outros créditos a receber (c)
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Valores a receber de clientes (nc)
Outros créditos a receber (nc)

1.736
32.287
3.532
2.687
3.194
2.873
2.921
2.001

1.780
42.209
3.275
2.447
2.811
3.087
2.001

PASSIVOS FINANCEIROS-Custo amortizado
Empréstimos e financiamentos (c)
Fornecedores
Outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos (nc)
Partes relacionadas
Outras obrigações

4
25.639
374
2.686

5
27.822
850
7
87.166
-

(c) circulante
(nc) não circulante
Os principais fatores de risco que a AMMO VAREJO está exposta refletem aspectos estratégicooperacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais (tais como, comportamento de
demanda, concorrência, inovação tecnológica, mudanças relevantes na estrutura da indústria, entre
outros) são inerentes a sua atividade e são endereçados pela administração da AMMO VAREJO. Os
riscos econômico-financeiros refletem, principalmente, a inadimplência de clientes, o comportamento de
variáveis macroeconômicas, como taxas de câmbio e de juros, bem como as características dos
instrumentos financeiros que a AMMO VAREJO utiliza e as suas contrapartes. Esses riscos são
administrados por meio de políticas de controle, estratégias específicas e determinação de limites.
b) Valor justo--Os valores justos dos empréstimos e financiamentos aproximam-se aos valores do custo
amortizado registrados nas demonstrações financeiras em função de que estão indexados por taxas
flutuantes de juros (CDI), as quais acompanham as taxas de mercado. Considerando os vencimentos
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dos demais instrumentos financeiros de curto prazo, a AMMO VAREJO estima que seus valores justos
aproximam-se aos valores contábeis.
c) Classificação dos instrumentos financeiros--Com exceção dos instrumentos financeiros derivativos e
determinados títulos e valores mobiliários, que são classificados como mensurados ao “valor justo por
meio de resultado”, quando aplicável, todos os ativos e passivos financeiros listados acima são
classificados como mensurados ao “Custo Amortizado”. Os instrumentos financeiros derivativos são
avaliados como “Mensurados ao valor justo por meio do resultado” e a parcela referente ao hedge de
fluxo de caixa, cuja efetividade possa ser mensurada, tem seus ganhos e perdas reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial e apresentados na demonstração
do resultado abrangente.
d) Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros não derivativos:
d.1 - Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos--A AMMO VAREJO acredita que o
gerenciamento de riscos é importante na condução de sua estratégia de crescimento com rentabilidade.
A AMMO VAREJO está exposta a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito a variações nas
taxas de câmbio e volatilidade das taxas de juros. O objetivo de gerenciamento desses riscos é eliminar
possíveis variações não esperadas nos resultados da AMMO VAREJO, advindas dessas variações. Em
31 de dezembro de 2019 e 2018 não havia operações com instrumentos financeiros derivativos em
aberto.
d.2 - Risco de taxa de juros--O caixa e os equivalentes de caixa rendem aproximadamente o
equivalente às taxas dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI. A Administração da AMMO
VAREJO considera não relevante o efeito da exposição às variações de mercado nas taxas de juros
contratadas para os passivos sobre os quais incidem juros fixos, portanto, não está apresentando a
análise de sensibilidade para estes instrumentos financeiros.
d.3 - Risco de crédito--A AMMO VAREJO está sujeita a risco de crédito com respeito ao caixa e
equivalentes de caixa e aos títulos e valores mobiliários, quando aplicável. Esse risco é mitigado pela
política de aplicar os recursos disponíveis somente em instituições financeiras de grande porte. O risco
de crédito com clientes é reduzido devido à serem concentrados com franqueados e operadoras de
cartão de crédito (adquirentes e subadquirentes). A AMMO VAREJO possui um sistema de gestão de
crédito baseado na combinação das informações oriundas de diversos departamentos da AMMO
VAREJO, principalmente as áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes externas que
abastecem o departamento de crédito e cobrança visando à aprovação de crédito para os seus
franqueados que são aprovados por órgão colegiado.
d.4 - Gestão de liquidez--Os passivos financeiros da AMMO VAREJO, de acordo com os vencimentos
dos seus fluxos de caixa, com base na data mais próxima de sua liquidação, e utilizando as taxas de
juros nominais contratadas, podem ser resumidos como segue:

Obrigações contratuais
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Arrendamentos a pagar

Total
4
25.639
66.073
-----------91.716
=======

Prazo de liquidação previsto
Menos de De 1 a 3
De 3 a 5
1 ano
anos
anos
4
25.639
22.688
-----------48.331
=======

30.002
-----------30.002
=======

13.383
-----------13.383
=======

d.5 - Gestão de capital--A AMMO VAREJO administra sua estrutura de capital para assegurar a
continuidade de suas atividades operacionais e ao mesmo tempo maximizar o retorno aos seus
acionistas.
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A estratégia da AMMO VAREJO permaneceu inalterada no período coberto por estas demonstrações
financeiras.

Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos a pagar
Caixa e equivalentes de caixa
Total da dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Total da dívida líquida
e patrimônio líquido

2019

2018

4
56.206
(1.736)
------------54.474
------------148.783
-------------

12
(1.780)
------------(1.768)
------------34.439
-------------

203.257
=======

32.671
=======

19. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais
informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo principal
tomador de decisões operacionais, com o objetivo de alocar recursos para um segmento individual e
avaliar seu desempenho. As decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro, compras,
investimentos e aplicação de recursos, bem como a avaliação de desempenho dos investimentos e dos
principais executivos da AMMO VAREJO são feitas em base consolidada. A AMMO VAREJO possui dois
segmentos operacionais distintos: Vendas diretas ao consumidor, incluindo lojas próprias e e-commerce,
denominado “Sell out” e vendas aos franqueados de produtos e serviços, denominado “Sell in”.
As informações financeiras separadas pelos segmentos de negócios acima explicados são como
seguem (em milhões de reais):
2019
(2) Outros
não
Sell in
alocáveis

Total

194,2
(83,9)
---------110,3
(102,2)
---------8,1

126,0
(95,0)
---------31,0
(3,5)
---------27,5

0,7
(0,3)
---------0,4
(45,4)
27,1
0,3
---------(17,6)

320,9
(179,2)
---------141,7
(151,1)
27,1
0,3
---------18,0

---------8,1

---------27,5

(14,9)
---------(32,5)

(14,9)
---------3,1

17,4
======

1,6
======

4,3
======

23,3
======

Sell out
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas de vendas, gerais e administrativas
Recuperação de impostos
Outros
Resultado das operações
Resultado financeiro (sem variação cambial)
Resultado antes dos impostos
Depreciação e amortização (1)
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2018
(2) Outros
não
Sell in
alocáveis

Total

169,5
(62,1)
---------107,4
(86,3)
---------21,1

119,4
(82,4)
---------37,0
(1,9)
---------35,1

0,8
(0,2)
---------0,6
(59,0)
14,6
1,2
---------(42,6)

289,7
(144,7)
---------145,0
(147,2)
14,6
1,2
---------13,6

---------21,1

---------35,1

(11,9)
0,5
---------(54,0)

(11,9)
0,5
---------2,2

1,9
======

0,6
======

1,2
======

3,7
======

Sell out
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas de vendas, gerais e administrativas
Recuperação de impostos
Outros
Resultado das operações
Resultado financeiro (sem variação cambial)
Variação cambial
Resultado antes dos impostos
Depreciação e amortização

(1) A partir de 2019 inclui efeitos do IFRS 16. Vide nota explicativa nº14 às demonstrações financeiras.
(2) Inclui despesas não alocáveis como administrativas, distribuição, marketing institucional,
desenvolvimento de produtos, entre outros.
A AMMO VAREJO em suas análises sobre o desempenho de vendas, classifica seus produtos de
acordo com os segmentos de mercado representado por suas marcas, como segue.

Vendas líquidas (em milhões de Reais):
Casa Moyses e MMartan
Artex
Outros

2019

2018

183,1
119,1
18,7
------------320,9
========

183,0
103,6
3,1
------------289,7
========

20. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2019
RECEITA OPERACIONAL:
Vendas brutas
Deduções das vendas

423.557
(102.675)
----------320.882
======

Vendas líquidas

2018
383.003
(93.274)
----------289.729
======
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21. DESPESAS POR NATUREZA
A AMMO VAREJO apresenta a demonstração do resultado por função. A seguir apresenta as despesas
por natureza e sua classificação por função.
Por natureza:
Custos das matérias primas, mercadorias e serviços
adquiridos de terceiros
Benefícios a empregados
INSS
Depreciação e amortização
Variação dos estoques de produtos acabados
Aluguéis
Total por natureza

2019

2018

(201.138)
(59.101)
(11.263)
(23.314)
848
(36.421)
-------------(330.389)
========

(194.373)
(56.015)
(10.993)
(3.751)
8.370
(35.217)
-------------(291.979)
========

2019

2018

(179.217)
(126.491)
(24.104)
(577)
-------------(330.389)
========

(144.729)
(125.744)
(20.931)
(575)
-------------(291.979)
========

Por função:

Custo dos produtos vendidos
De vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Total por função

22. EVENTOS SUBSEQUENTES
Em consonância com o disposto no CPC 24 - Eventos Subsequentes, apresentamos as seguintes
divulgações complementares:
EFEITOS RELACIONADOS À PANDEMIA – COVID-19
No exercício de 2020, decorrente da pandemia do coronavírus – COVID-19, houve uma redução forçada
no nível de atividade econômica no país. As lojas físicas fecharam em 23 de março de 2020 e
retornaram a abrir parcialmente com restrições de horários até o 3º trimestre, operando normalmente até
o final do respectivo exercício. Em 2021, a AMMO VAREJO está operando normalmente e não tem
expectativa de perdas na realização de seus ativos e em sua rentabilidade para o próximo período.
Até a data da divulgação destas demonstrações financeiras, não foram identificados efeitos relevantes
que possam impactar nas informações apresentadas, a continuidade dos negócios e/ou as estimativas
contábeis.
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
Em 21 de junho de 2021, a Coteminas S.A. vendeu a totalidade do investimento na C7S Tecnologia
Ltda. para a Companhia, por seu valor patrimonial contábil, no valor de R$23.388.
ALTERAÇÃO TIPO SOCIETÁRIO
Diante da perspectiva da Companhia efetuar Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários, foi
realizada em 30 de junho de 2021, reunião dos sócios cotistas, onde foi aprovada por unanimidade, a
alteração do tipo societário da Companhia, passando de sociedade empresária limitada (Ltda.) para
sociedade anônima (S.A.), alterando sua denominação social para AMMO VAREJO S.A.
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O capital social subscrito e realizado em 30 de junho de 2021, está representado por 430.382.917 quotas
que foram convertidas em 430.382.917 ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal.

*****************
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AMMOVAREJO

SenhoresAcionistas,
A Administração da AMMO Varejo S.A. submete à apreciação de Vossas
Senhorias seu Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis
IntermediáriasCombinadasCarveͲoutreferentesaosemestrefindoem30
de junho de 2021. Tais demonstrações, elaboradas de acordo com as
NormasInternacionaisdeRelatóriosFinanceiros(IFRS),bemcomocomas
práticascontábeisadotadasnoBrasileasnormasexpedidaspelaCVM,vêm
acompanhadasporparecerdosAuditoresIndependentes.
SobreaCompanhia
AAMMOVarejoS.A.éumaempresadevarejoespecializadodosegmento
Lar&Decoração,líderemprodutosdecama,mesaebanho(CAMEBA),além
dereferênciaemhomeͲwellness,queenglobaconforto,bemͲestaresaúde,
noBrasil.
Ofertamos,emmaisde233lojasfísicas(própriasefranquias)eeͲcommerce,
uma grande variedade de produtos nas categorias de CAMEBA, lar e
decoração e homeͲwellness com nossas marcas próprias e licenciadas,
Santista,Artex,MMartan, Casa Moysés Ͳ marcas tradicionais e líderes em
seussegmentosdeatuaçãonomercado,estrategicamenteposicionadasde
forma a atender eficientemente a clientes de diferentes perfis sócio
econômicos.
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Desempenhofinanceiro1
A AMMO Varejo apresentou, nos primeiros seis meses de 2021 (1S21),
receitalíquidadeR$238,6milhões,37,2%superioraosprimeirosseismeses
de2020(1S20),commargembrutade54,4%.
As receitas sellͲout, que totalizaram R$ 399,2 milhões no 1S21, com
crescimento37,6%emrelaçãoao1S20.AsvendasdoeͲcommercesomaram
R$155,2milhões,versusR$132,5milhõesno1S20,quandoaslojasfísicas
permaneceram fechadas em parte relevante do período por causa da
pandemiadoCovidͲ19.
OlucrolíquidototalizouR$1,5milhãoe ageração decaixa,medidapelo
EBITDA,alcançouR$29,4milhões,commargemEBITDAde12,3%.

Receita e Margem bruta
em R$ milhões e %
60%

54,4%

51,6%
50%

500
400

40%
238,6

30%
173,9

300
200

20%
100

10%
0%

0
1S20

1S21






1

AsinformaçõesfinanceiraseoperacionaiscontidasnesteRelatóriodeAdministração,excetoquandode
outraformaindicado,estãoemReaiseconsolidadasdeacordocomaspolíticascontábeisadotadasno
Brasil,queestãoemconformidadecomasnormasinternacionaisdecontabilidade(InternationalFinancial
ReportingStandardsͲIFRS).
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Rua Major Quedinho 90
Consolação – São Paulo, SP
Brasil 01050-030

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS COMBINADAS “CARVE-OUT”
Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores
AMMO Varejo
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias combinadas “carve-out” da AMMO Varejo
relativas ao segmento de varejo que incluem as empresas AMMO Varejo S. A., C7S Tecnologia Ltda e
as atividades de varejo (“carve-out”) da controladora Coteminas S. A. identificadas como “AMMO
Varejo”, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e a respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis intermediárias combinadas “carve-out” acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da AMMO Varejo em 30 de junho de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o período de seis meses findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (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 contábeis intermediárias
combinadas “carve-out”. Somos independentes em relação a AMMO Varejo 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
Base de elaboração e apresentação
Chamamos a atenção para as notas explicativas nºs 2.1. e 2.2. às demonstrações contábeis que
descrevem a base de elaboração das demonstrações contábeis intermediárias combinadas “carveout”. As demonstrações contábeis intermediárias combinadas “carve-out” da AMMO Varejo podem
não ser um indicativo da posição e performance financeira e dos fluxos de caixa que poderiam ser
obtidos se a AMMO Varejo tivesse operado como uma única entidade independente. As referidas
demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas exclusivamente para demonstrar a posição
patrimonial e financeira, o desempenho das operações e os fluxos de caixa relativos ao segmento
varejo da AMMO Varejo e podem não servir para outras finalidades. Nossa opinião não está modificada
em relação a esse assunto.

BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da Ammo Varejo simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma Ammo Varejo limitada por garantia
do Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.
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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 contábeis intermediárias combinadas “carve-out” como um
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis intermediárias combinadas
“carve-out” e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Arrendamentos e ativo de direito de uso

Resposta da auditoria ao assunto.

A AMMO Varejo mantém compromissos relevantes
decorrentes de contratos de arrendamentos,
principalmente de imóveis onde operam suas
lojas. Conforme descrito nas notas explicativas nº
8 e 14, a AMMO Varejo possui registrados ativos
de direito de uso e passivos de arrendamento
para os contratos abrangidos pelo CPC 06 (R3)
(IFRS 16). Em 30 de junho de 2021, a AMMO
Varejo possuía saldo de ativo de direito de uso de
R$ 64.641 mil, além de passivo de arrendamento
de R$ 68.760 mil.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram
principalmente:

Esse assunto foi considerado significativo para a
nossa auditoria devido à relevância dos
montantes envolvidos, tanto em relação aos
saldos patrimoniais quanto sobre o resultado do
período, bem como às incertezas inerentes a esse
tipo de cálculo e o grau de julgamento necessário
que deve ser exercido pela administração na
determinação das premissas relevantes, as quais
incluem, entre outras, a taxa de desconto
utilizada.



Avaliação sobre as principais premissas
utilizadas
referentes
a
prazo
de
arrendamento, taxa de desconto e valores
das contraprestações, além da metodologia
de cálculo utilizada pela AMMO Varejo para
mensuração dos impactos contábeis;



Análise do inventário de contratos de
arrendamento da AMMO Varejo, além da
verificação da aderência destes contratos ao
escopo da norma.



Testamos também a razoabilidade dos
critérios adotados pela AMMO Varejo para
uma amostra de contratos selecionados de
forma
aleatória,
considerando
as
informações dos contratos e de seus aditivos,
além de recalcular os montantes mensurados
pela AMMO Varejo para estas transações;



Examinamos a adequação das divulgações
efetuadas pela AMMO Varejo sobre o assunto
nas notas explicativas, incluindo os
requerimentos do NBC TG 06 (R3) (IFRS 16) e
as orientações da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).

Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos acima descritos, consideramos
aceitável a mensuração do ativo de direito de uso
e do passivo de arrendamento, bem como as
divulgações efetuadas, no contexto das
demonstrações
contábeis
intermediárias
combinadas “carve-out” tomadas em conjunto,
referentes ao período findo em 30 de junho de
2021.
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Saldos e transações com partes relacionadas
As demonstrações contábeis intermediárias
combinadas “carve-out” são preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e as IFRS emitidas pelo IASB e apresentam
saldos com partes relacionadas.
Entendemos que no processo de exame das
demonstrações
contábeis
intermediárias
combinadas “carve-out” este PAA é relevante em
face de:






Os valores das transações durante o período
são significativos;
São
transações
envolvendo
partes
relacionadas;
Os saldos nas demonstrações contábeis
intermediárias combinadas “carve-out” são
significativos;
O volume das operações durante o período é
expressivo; e
A divulgação na nota explicativa nº 13 às
demonstrações contábeis intermediárias
combinadas “carve-out” é uma informação
relevante.

Resposta da auditoria sobre o assunto
Nossos procedimentos de auditoria para
confirmar o adequado registro e controle dessas
transações incluíram, principalmente:






Avaliação da política de transações com
partes relacionadas da AMMO Varejo e sua
aplicação nas principais transações incorridas
com partes relacionadas durante o período
findo em 30 de junho de 2021;
Realização de exame da documentação
suporte para as transações com partes
relacionadas mais relevantes, incluindo a
inspeção de notas fiscais, revisão dos
controles e cálculos preparados pela
Administração;
Adicionalmente avaliamos a adequação das
divulgações sobre este assunto incluídas na
nota explicativa nº 13.

Nossos exames não identificaram exceções
relevantes na contabilização das transações e
saldos com Partes Relacionadas efetuados pela
Administração da AMMO Varejo, de forma que os
valores
e
informações
divulgados
nas
demonstrações
contábeis
intermediárias
combinadas “carve-out” estão adequados.

Outros assuntos
Valores correspondentes
Revisamos as informações contábeis intermediárias combinadas “carve-out” intermediárias, do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, apresentadas para fins comparativos.
Demonstrações combinadas “carve-out” do valor adicionado
As demonstrações combinadas “carve-out” do valor adicionado, referentes ao período de seis meses
findo em 30 de junho de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da AMMO Varejo,
e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos
de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas “carve-out” da AMMO Varejo. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas
demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis intermediárias combinadas “carveout” e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa
opinião, essas demonstrações combinadas “carve-out” 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 contábeis intermediárias combinadas “carveout” tomadas em conjunto.
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Responsabilidades da Administração e da
intermediárias combinadas “carve-out”

governança

pelas

demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis intermediárias combinadas “carve-out” de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis intermediárias combinadas “carve-out” livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis intermediárias combinadas “carve-out” a Administração
é responsável pela avaliação da capacidade de a AMMO Varejo continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis intermediárias combinadas “carve-out”, a não
ser que a Administração pretenda liquidar a AMMO Varejo ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da AMMO Varejo são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis intermediárias combinadas “carve-out”.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas “carve-out”
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis intermediárias
combinadas “carve-out”, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis intermediárias combinadas “carve-out”.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
intermediárias combinadas “carve-out”, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais;
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da AMMO Varejo;
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
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 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 significativa em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da AMMO Varejo. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis intermediárias combinadas “carve-out” 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 AMMO Varejo a não mais se manter em continuidade operacional; e
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis
intermediárias combinadas “carve-out”, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
intermediárias combinadas “carve-out” representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada;
 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às demonstrações contábeis das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis intermediárias combinadas “carve-out”. Somos responsáveis pela direção, supervisão e
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis
intermediárias combinadas “carve-out” 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, 23 de julho de 2021.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC
C 2 SP 013846/O-1
Henrique
nrique Herbel de Melo Campos
Contador CRC 1 SP 181015/O-3
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AMMO VAREJO
BALANÇOS PATRIMONIAIS COMBINADOS CARVE-OUT EM 30 DE JUNHO DE 2021 E
31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de Reais)
ATIVOS
Nota
explicativa
CIRCULANTE:
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber

30.06.2021

31.12.2020

341
37.075
43.785
10.254
16.093
3.261
821
-------------111.630
----------

1.484
43.887
27.976
4.575
16.426
4.308
902
---------99.558
----------

17.c
17.b
13
16
6

3.216
254
6.032
916
1.332
2.001
-------------13.751

9.278
420
19.298
998
2.274
2.001
--------34.269

7
8
9

14.098
64.641
43.298
-------------135.788
-------------247.418
======

12.994
63.606
45.767
---------156.636
---------256.194
======

3
4
5
17.c
6

Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE:
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber

Imobilizado
Direito de uso
Intangível
Total do ativo não circulante
Total dos ativos

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
BALANÇOS PATRIMONIAIS COMBINADOS CARVE-OUT EM 30 DE JUNHO DE 2021 E
31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de Reais)
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota
explicativa
PASSIVOS
CIRCULANTE:
Adiantamentos de recebíveis - cartões
Fornecedores
Impostos e taxas
Obrigações sociais e trabalhistas
Arrendamentos a pagar
Impostos parcelados
Outras contas a pagar

10
11
14
15

Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE:
Arrendamentos a pagar
Partes relacionadas
Impostos parcelados
Provisões diversas
Outras obrigações

14
13
15
16

Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital social realizado
Prejuízos acumulados

30.06.2021

31.12.2020

14.820
19.554
4.134
11.902
23.168
6.376
1.898
-------------81.852
--------------

19.162
10.678
11.489
22.538
1.418
975
---------66.260
----------

45.592
27.266
11.349
1.772
315
-------------86.294
--------------

46.496
3.975
2.260
396
--------53.127
---------

176.457
(97.185)
-------------79.272
--------------

199.514
(62.707)
----------136.807
-----------

247.418
========

256.194
======

12

Total do patrimônio líquido
Total dos passivos e do
patrimônio líquido

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO COMBINADO CARVE-OUT
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 31 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)
Nota
explicativa

30.06.2021

30.06.2020

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

20

238.618

173.914

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

21

(108.705)
---------129.913

(84.234)
---------89.680

21
21
21

(102.669)
(11.455)
(264)
229
---------15.754

(83.712)
(11.516)
(221)
1.874
---------(3.895)

(3.788)
(2.525)
(10.298)
2.511
(68)
---------1.586

(3.199)
(3.436)
(4.758)
779
67
---------(14.442)

(120)
---------1.466
======

(85)
---------(14.527)
======

LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:
De vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Outras, líquidas

Despesas financeiras – juros e encargos
Despesas financeiras – juros sobre arrendamentos
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros
Receitas financeiras
Variações cambiais

14

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Impostos de renda e contribuição social – corrente
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO

17.a

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE COMBINADO CARVE-OUT
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO

30.06.2021

30.06.2020

1.466

(14.527)

---------1.466
======

---------(14.527)
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas carve-out.
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415

----------15.987
=======

15.987

----------176.457
======

176.457

(23.057)
----------=======

23.057

Capital realizado
AMMO
C7S

----------147.180
======

147.180

(32.498)
(302)
----------(97.185)
=======

(64.385)

(1.648)
(30)
----------=======

1.678

35.612
(35.612)
----------=======

-

1.466
(35.612)
(23.389)
----------79.272
======

136.807

Total
Combinado

148.783

Lucros (prejuízos)
Acumulados
AMMO
C7S
Carve-out

-

(14.527)
(16.744)
----------117.512
======

(1.089)
----------2.163
=======

3.252

Total
Combinado

16.744
(16.744)
----------=======

(30.182)
----------(47.818)
=======

(17.636)

Lucros (prejuízos)
acumulados
AMMO
C7S
Carve-out

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias combinadas carve-out.

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021

Lucro (prejuízo) líquido combinado carve-out
Ajuste carve-out (CSA) (nota 2.2)
Efeito de reorganização societária (C7S) (nota 12)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020

Lucro (prejuízo) líquido combinado carve-out
Ajuste carve-out (CSA) (nota 2.2)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Capital realizado
AMMO
C7S

(Em milhares de Reais)

PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO COMBINADO CARVE-OUT

AMMO VAREJO

AMMO VAREJO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA COMBINADO CARVE-OUT
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do período
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do
período ao caixa aplicado nas atividades operacionais:
Ajuste carve-out (CSA)
Depreciação e amortização
Renegociação de arrendamentos
Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangível
Imposto de renda e contribuição social
Juros e encargos
Juros sobre arrendamentos
Variações cambiais

Variações nas contas de ativos e passivos
Duplicatas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Fornecedores
Adiantamentos a fornecedores
Impostos e taxas
Obrigações sociais e trabalhistas
Outros
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
antes de impostos pagos
Impostos pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
após impostos pagos
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado
Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível
Empréstimos entre partes relacionadas
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento

30.06.2021

30.06.2020

1.466

(14.527)

(35.612)
13.603
(1.980)
17
120
4.607
2.525
68
---------(15.186)

(16.744)
12.257
(4.158)
(245)
85
5.936
3.436
(67)
---------(14.027)

2.845
(15.810)
6.386
497
(5.746)
(5.809)
(319)
13.479
----------

(4.272)
11.550
5.896
(5.225)
(5.302)
4.932
3.569
1.171
----------

(19.663)

(1.708)

(160)
----------

(126)
----------

(19.823)
----------

(1.834)
----------

(2.801)
149
18.645
---------15.993
----------

(877)
651
11.580
---------11.354
----------

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA COMBINADO CARVE-OUT
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)
30.06.2021
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de novos empréstimos
Liquidação de empréstimos
Liquidação de arrendamentos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
financiamento
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do período
No fim do período
Diminuição do caixa e equivalentes de caixa

30.06.2020

14.820
(12.133)
----------

(2)
(6.737)
----------

2.687
---------(1.143)
======

(6.739)
---------2.781
======

1.484
341
---------(1.143)
======

1.736
4.517
---------2.781
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO COMBINADO CARVE-OUT
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangível
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

VALOR ADICIONADO BRUTO
RETENÇÕES
Depreciação e amortização
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA
VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA
Receitas financeiras
Variação cambial ativa
Royalties

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Remuneração do trabalho
Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capitais de terceiros
Remuneração de capitais próprios
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO

30.06.2021

30.06.2020

299.806
(16)
----------299.790

226.989
245
----------227.234

(122.750)
(61.324)
----------(184.074)
----------115.716

(92.098)
(48.523)
----------(140.621)
----------86.613

(13.603)
----------102.113

(12.257)
----------74.356

2.511
(68)
9.887
----------12.330
----------114.443
======

779
67
6.064
----------6.910
----------81.266
======

29.766
64.443
18.768
1.466
----------114.443
======

26.501
54.243
15.049
(14.527)
----------81.266
======

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas carve-out.
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AMMO VAREJO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS
COMBINADAS CARVE-OUT
EM 30 DE JUNHO DE 2021
(Valores expressos em milhares de Reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A AMMO VAREJO S.A. (“Companhia”), sediada na avenida Paulista, número 1.754, em São Paulo – SP,
tem por objeto social a exploração do ramo de indústria e comércio varejista de artigos de cama, mesa,
banho, lingerie, cortinas, tapetes, colchões, móveis, artigos para o lar, produtos aromáticos para o lar,
fragrâncias, saches, franquias, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não
customizáveis, consultoria em tecnologia da informação, projetos de arquitetura e supervisão da
execução de projetos de arquitetura, cujos produtos são comercializados sob as marcas Artex, MMartan
e Casas Moysés.
Em 21 de junho de 2021, a Companhia adquiriu da Coteminas S.A. (“CSA”), a totalidade do investimento
na C7S Tecnologia Ltda. (“C7S”) por seu valor patrimonial contábil na respectiva data, passando a
operar juntas no varejo multicanal. A C7S é sediada na Rua Progresso, número 150, em Blumenau - SC
e têm como objetivo o desenvolvimento de sistemas e de promoção de vendas pela internet diretamente
ao consumidor. A C7S iniciou suas atividades em fevereiro de 2018.
A Coteminas S.A. (“CSA”) é uma Companhia anônima de capital fechado, controlada pela Springs Global
Participações S.A. (“SGPSA”) e sediada na avenida Lincoln Alves dos Santos, número 955, em Montes
Claros, Minas Gerais. A CSA têm por objeto social a produção e a comercialização de fios e tecidos em
geral, importação e exportação, podendo participar do capital de outras empresas e adquirir títulos
negociáveis no mercado de capitais. Seus produtos para cama, mesa e banho são comercializados sob
as marcas Santista e Artex. A CSA possuía em 30 de junho de 2021, direta e indiretamente, a totalidade
do capital social da Companhia e da C7S.
A Companhia em conjunto com C7S e as atividades de varejo (carve-out) de sua controladora
COTEMINAS S.A., compõem a operação combinada denominada “AMMO VAREJO”.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS COMBINADAS
CARVE-OUT
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas carve-out foram aprovadas pela Administração
da AMMO VAREJO em 23 de julho de 2021.
2.1 – Diretrizes utilizadas para elaboração das demonstrações contábeis intermediárias combinadas
carve-out
Com o objetivo de permitir a melhor compreensão e análise sobre a totalidade das operações relativas
ao varejo, independentemente da disposição de sua estrutura societária, e sob controle comum, a
Administração da Companhia preparou as demonstrações contábeis intermediárias combinadas carveout, de forma comparativa entre os períodos apresentados, como se a Companhia tivesse assumido o
controle das operações desde 1º de janeiro de 2018, adicionando às operações da Companhia, as
operações da C7S, e o carve-out das operações de varejo hoje atendidas pela controladora CSA com as
marcas Artex e Santista.
Portanto, as demonstrações contábeis intermediárias combinadas carve-out estão sendo apresentadas
para refletir os saldos patrimoniais, resultado do período, outros resultados abrangentes, mudanças no
patrimônio líquido e fluxos de caixa, com o objetivo de fornecer, por meio de uma única demonstração
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financeira, informações relativas à totalidade das atividades de varejo deste grupo econômico, aqui
denominado AMMO VAREJO, considerando se:
(i) as vendas aos franqueados Artex, bem como as vendas diretamente ao consumidor realizadas pelas
plataformas multicanais com as marcas Artex e Santista, hoje faturados pela CSA (carve-out), fossem
faturadas pela Companhia;
(ii) a Companhia utilizasse os produtos e serviços de armazenamento e entrega da CSA para
atendimentos de suas vendas das marcas Artex e Santista descritos em (i) acima;
(iii) a Companhia não possuísse nenhum estoque de produtos Artex e Santista para atendimentos às
vendas das marcas Artex e Santista descritos em (i) acima, e o fornecimento desses produtos fossem
feitos pela CSA e pagos à vista;
(iv) a C7S fosse controlada pela Companhia.
2.2 – Base para elaboração das demonstrações contábeis intermediárias combinadas carve-out
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas carve-out foram elaboradas a partir das
demonstrações contábeis intermediárias individuais históricas auditadas da Companhia e C7S para os
períodos findos em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 e, adicionadas as informações
históricas das operações carve-out de varejo praticadas pela Coteminas S.A., referentes aos respectivos
períodos.
O resultado das transações carve-out foram baseados nos registros contábeis das operações de varejo
praticados pela Coteminas S.A., que também possui demonstrações contábeis intermediárias revisadas,
nos respectivos períodos.
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas carve-out devem ser lidas em conjunto com as
demonstrações contábeis históricas das companhias envolvidas, dos respectivos períodos.
A reconciliação entre as demonstrações contábeis individuais de cada uma das entidades
e as demonstrações contábeis intermediárias combinadas carve-out estão apresentadas nos quadros
abaixo:
30.06.2021

Ativos
Demonstrações contábeis individuais
AMMO VAREJO S.A. (Companhia – controladora) (*)
C7S Tecnologia Ltda. (C7S)

Patrimônio
líquido

Receita
líquida

Custos,
despesas
e impostos

Lucros
(prejuízos)
líquidos

247.343
23.162

79.272
23.087

134.258
1.147

(167.058)
(2.795)

(32.800)
(1.648)

Carve-out (operações ainda não transferidas)
Coteminas S.A. - operações varejo (CSA) (1)

-

35.612

103.213

(67.601)

35.612

Ajustes para demonstrações combinadas
Ajuste carve-out (CSA) (2)
Efeito de reorganização societária (C7S) (3)

(23.087)

(35.612)
(23.087)

-

302

302

---------247.418
======

---------79.272
======

---------238.618
======

---------(237.152)
======

---------1.466
======

Total Combinado Carve-out
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31.12.2020

Ativos
Demonstrações financeiras individuais
AMMO Varejo S.A. (Companhia)
C7S Tecnologia Ltda. (C7S)
Carve-out (operações ainda não transferidas)
Coteminas S.A. - operações varejo (CSA) (1)
Ajustes para demonstrações combinadas
Ajuste carve-out (CSA) (2)
Total Combinado Carve-out

231.344
24.850

-

---------256.194
======

Patrimônio
líquido

Receita
líquida

Custos,
despesas
e impostos

Lucros
(prejuízos)
líquidos

112.072
24.735

274.934
2.500

(321.683)
(4.074)

(46.749)
(1.574)

41.623

153.709

(112.086)

41.623

(41.623)
---------136.807
======

---------431.143
======

---------(437.843)
======

---------(6.700)
======

(1) No resultado das operações carve-out da Coteminas S.A., consideramos:
- Receita e Custo de vendas aos franqueados Artex, bem como as vendas diretamente ao consumidor
realizadas pelas plataformas multicanais com as marcas Artex e Santista.
- Despesas de fretes diretamente relacionados às vendas mencionadas acima.
- Despesa financeira com taxa de operações de cartões no atendimento e-commerce
(2) O carve-out na CSA não representa a transferência de ativos e/ou passivos, mas somente as
operações de varejo da referida empresa. Desta forma, para a apresentação do patrimônio líquido da
AMMO VAREJO, o efeito foi ajustado.
(3) Em 21 de junho de 2021, a Companhia adquiriu de sua controladora CSA, a totalidade do
investimento na C7S Tecnologia Ltda. por seu valor patrimonial contábil. Desta forma, para a
apresentação das demonstrações intermediárias combinadas carve-out, o patrimônio líquido da C7S foi
eliminado.
A AMMO VAREJO apresenta suas demonstrações contábeis intermediárias combinadas carve-out,
elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo
“International Accounting Standards Board” (“IASB”), e também de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os
pronunciamentos, orientações e interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC.
A AMMO VAREJO adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo IASB e
pelo CPC que estavam em vigor em 30 de junho de 2021. Todas as informações relevantes próprias das
demonstrações contábeis intermediárias combinadas carve-out estão sendo evidenciadas e
correspondem com as utilizadas pela administração da AMMO VAREJO em sua gestão.
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas carve-out estão sendo apresentadas apenas
para fornecer análises adicionais e desta forma, não devem ser consideradas para fins de cálculo de
dividendos, de impostos ou para outros fins societários, nem podem ser utilizadas como um indicativo da
performance financeira que poderia ser obtida se as entidades consideradas na combinação tivessem
operado como uma única entidade independente, ou como indicativo dos resultados das operações
dessas entidades para o período em que as entidades estiveram sob controle comum.
2.3 – Práticas contábeis
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Os principais critérios adotados na elaboração das demonstrações contábeis intermediárias são como
segue:
(a) Apuração do resultado--O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência do período. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza
significativa quanto à sua realização. As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo
método da taxa efetiva de juros como receitas e despesas financeiras no resultado. Os ganhos e
perdas extraordinários e as transações e provisões que envolvem ativos permanentes são
registradas no resultado do período como “Outras, líquidas”.
(b) Instrumentos financeiros--A AMMO VAREJO classifica ativos e passivos financeiros nas
seguintes categorias: ao valor justo por meio do resultado (“FVTPL”), ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes (“FVOCI”) e ao custo amortizado.
i) Ativos e passivos financeiros não derivativos – reconhecimento e desreconhecimento
A AMMO VAREJO reconhece os ativos e passivos financeiros quando, e somente quando, se
tornar parte das disposições contratuais dos instrumentos. A AMMO VAREJO desreconhece um
ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a
AMMO VAREJO transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um
ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da
titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida
pela AMMO VAREJO em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou
passivo separado. A AMMO VAREJO desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação
contratual é retirada, cancelada ou expirada.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a AMMO VAREJO tenha atualmente um direito
legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
ii) Ativos financeiros não derivativos – mensuração
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir:
- o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa
contratuais; e
- os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa
que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes
somente se satisfizer ambas as condições a seguir:
- o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pela coleta
de fluxos de caixa contratuais como pela venda de ativos financeiros; e
- os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa
que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.
Todos os outros ativos financeiros são classificados como mensurados ao valor justo por meio do
resultado.
Além disso, no reconhecimento inicial, a AMMO VAREJO pode irrevogavelmente designar um
ativo ou passivo financeiro como mensurado ao valor justo por meio do resultado com o objetivo
de eliminar ou reduzir significativamente um possível descasamento contábil decorrente do
resultado produzido pelo respectivo ativo ou passivo.
iii) Passivos financeiros não derivativos – mensuração
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Os instrumentos financeiros classificados no passivo, após seu reconhecimento inicial pelo seu
valor justo, são mensurados com base no custo amortizado com base no método da taxa efetiva
de juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, são reconhecidos no resultado,
como receitas ou despesas financeiras, quando incorridos.
iv) Derivativos mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os instrumentos derivativos, quando contratados, não são designados para a contabilização de
hedge. As variações no valor justo de qualquer um desses instrumentos derivativos são
reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado.
(c) Redução ao valor recuperável de instrumentos financeiros--Ativos financeiros não classificados
como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, são avaliados em cada data de
balanço para determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui:
- inadimplência ou atrasos do devedor;
- reestruturação de um valor devido a AMMO VAREJO em condições que não seriam aceitas em
condições normais;
- indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial;
- mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;
- o desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento devido a dificuldades financeiras; ou
- dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa
esperados de um grupo de ativos financeiros.
A AMMO VAREJO considera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo
amortizado tanto em nível individual como em nível coletivo. Todos os ativos individualmente
significativos são avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não
tenham sofrido perda de valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a
qualquer perda de valor que possa ter ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada, que inclui
as perdas de crédito esperadas. Ativos que não são individualmente significativos são avaliados
coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupamento de ativos com características de
risco similares.
Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a AMMO VAREJO utiliza
tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para
refletir o julgamento da Administração sobre se as condições econômicas e de crédito atuais são
tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas
tendências históricas.
Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil e
o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original
do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. Quando
a AMMO VAREJO considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são
baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda de valor, a redução pela
perda de valor é revertida através do resultado.
Uma perda por redução do valor recuperável referente a uma investida avaliada pelo método de
equivalência patrimonial é mensurada pela comparação do valor recuperável do investimento com
o seu valor contábil. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado e é
revertida se houve uma mudança favorável nas estimativas usadas para determinar o valor
recuperável.
(d) Caixa e equivalentes de caixa--Incluem saldos em caixa, depósitos bancários à vista,
numerários em trânsito e as aplicações financeiras. Possuem vencimentos inferiores a 90 dias (ou
sem prazos fixados para resgate) com liquidez imediata, e estão sujeitos a um risco insignificante
de mudança de valor. Caixa e equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros não
derivativos mensurados ao custo amortizado e seus rendimentos são registrados no resultado do
período.
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(e) Duplicatas a receber de clientes e provisão para perda esperada com créditos de
liquidação duvidosa--As duplicatas a receber de clientes são inicialmente, reconhecidas pelo
valor da transação e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do
método da taxa de juros efetiva menos a perda esperada com créditos de liquidação
duvidosa.
A AMMO VAREJO adotou a mensuração da perda estimada com créditos de liquidação
duvidosa com base em toda a vida dos instrumentos, utilizando a abordagem simplificada,
considerando o histórico de movimentações e perdas históricas. Como regra geral, os títulos
vencidos há mais de 180 dias representam um relevante indicativo de perda esperada, e
são avaliados individualmente.
(f) Estoques--São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que são inferiores
aos valores de realização líquida e estão demonstrados líquidos da provisão para perdas
com itens descontinuados e ou obsoletos. Os valores de realização líquida são os preços
estimados de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de
conclusão de fabricação e despesas de vendas diretamente relacionadas.
(g) Imobilizado--Registrado pelo custo de aquisição ou construção. As depreciações são
computadas pelo método linear com base nas taxas que levam em consideração a vida útil
estimada dos bens. Os gastos incorridos que aumentam o valor ou estendem a vida útil
estimada dos bens são incorporados ao seu custo; gastos relativos à manutenção e reparos
são lançados para resultado quando incorridos.
A vida útil estimada dos itens do imobilizado é conforme segue:
Vida útil
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis, utensílios e outros

5 anos
10 anos
10 anos
5 e 10 anos

O valor residual e a vida útil dos ativos são avaliados pela Administração da AMMO
VAREJO pelo menos ao final de cada exercício.
(h) Direito de uso--A mensuração do ativo de direito de uso corresponde ao valor inicial do passivo
de arrendamento mais os custos diretos iniciais incorridos, ajustados a valor presente. A
amortização é calculada pelo método linear de acordo com os prazos remanescentes dos
contratos.
(i) Intangível--Refere-se a pontos comerciais e marcas adquiridas. Os ativos intangíveis com
vida útil definida são amortizados linearmente durante o período de vida útil estimado. Os
ativos intangíveis cuja vida útil não se pode determinar são avaliados pelo seu valor
recuperável anualmente ou na ocorrência de fato que justifique sua avaliação.
(j) Avaliação do valor recuperável dos ativos não financeiros--Os bens do imobilizado, os
intangíveis, os estoques e outros ativos circulantes e não circulantes são avaliados
anualmente ou sempre que as circunstâncias indicarem que o valor contábil talvez não seja
recuperável. Na ocorrência de uma perda decorrente desta avaliação a mesma será
reconhecida ao resultado do período. As perdas com estes ativos reconhecidas em outros
períodos poderão ser revertidas sempre que houver uma avaliação ou evidência confiável de
que o valor do ativo tenha se recuperado. A reversão é reconhecida no resultado do período
e não ultrapassa o valor reconhecido anteriormente como provável perda.
(k) Imposto de renda e contribuição social--A provisão para imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro é calculada à alíquota de aproximadamente 34% sobre o resultado
tributável e registrada líquida da parcela relativa à redução do imposto de renda. O saldo da
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provisão no passivo é demonstrado líquido das antecipações efetuadas no período, se
aplicável.
(l) Imposto de renda e contribuição social diferidos--São registrados imposto de renda e
contribuição social diferidos sobre os saldos do prejuízo fiscal e das diferenças temporárias
decorrentes de provisões registradas contabilmente, que, de acordo com as regras fiscais
existentes, serão dedutíveis ou tributáveis somente quando realizadas. Somente é reconhecido
um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos quando há expectativa de lucro
tributável futuro.
(m) Arrendamentos a pagar-- A mensuração do passivo de arrendamento, correspondem ao total
dos pagamentos futuros de aluguéis. Esses fluxos de pagamentos são ajustados a valor presente,
considerando a taxa incremental de empréstimo, e quando aplicável, são ajustados por alterações
e atualizações previstas nos contratos. A contrapartida é contabilizada como direito de uso e
amortizado durante o período do contrato de arrendamento pelo método linear. Os encargos
financeiros são reconhecidos como despesa financeira e apropriados de acordo com o prazo
remanescente dos contratos. A taxa incremental de empréstimo corresponde à taxa de juros que a
AMMO VAREJO teria que pagar, caso contratasse financiamento para a aquisição de ativos
similares aos direitos de uso, com valor similar e sob as mesmas condições contratuais e
econômicas do arrendamento.
(n) Provisões diversas--São constituídas em montante julgado suficiente pela Administração para
cobrir prováveis perdas. Os depósitos judiciais relativos às provisões estão apresentados no ativo
não circulante.
(o) Atualizações monetárias e cambiais--Os ativos e passivos sujeitos a atualizações monetárias
ou cambiais estão atualizados monetariamente até a data do balanço, de acordo com as taxas
publicadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelos índices contratualmente estipulados.
Os ganhos e as perdas cambiais e as variações monetárias são reconhecidos no resultado do
período.
(p) Reconhecimento de receita--A receita é mensurada pelo valor da contrapartida recebida ou a
receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou
bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares. A receita operacional é
reconhecida quando o controle é transferido, isto é, na ocasião da entrega ao cliente.
(q) Demonstrações do Valor Adicionado (“DVA”)--Essas demonstrações têm por finalidade
evidenciar a riqueza criada pela AMMO VAREJO e sua distribuição durante determinado período.
São apresentadas pela AMMO VAREJO, conforme requerido pela legislação societária brasileira,
como parte de suas demonstrações contábeis intermediárias e como informação suplementar,
pois não é uma demonstração prevista e nem obrigatória conforme as normas das IFRS. As DVAs
foram preparadas com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base
de preparação das demonstrações contábeis intermediárias combinadas carve-out.
(r) Moeda funcional e de apresentação--As demonstrações contábeis intermediárias da AMMO
VAREJO são preparadas usando-se a sua moeda funcional. A moeda funcional de uma entidade é
a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera. Ao definir a moeda funcional a
Administração considerou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda de
seus produtos e serviços, e a moeda na qual a maior parte do custo dos seus insumos de
produção é pago ou incorrido. As demonstrações contábeis intermediárias são apresentadas em
Reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da AMMO VAREJO.
2.4 – Uso de estimativas
Na elaboração das demonstrações contábeis intermediárias combinadas carve-out foram utilizadas
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar estas estimativas,
a Administração utilizou as melhores informações disponíveis na data da preparação das demonstrações
contábeis intermediárias bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando
ainda pressupostos relativos a eventos futuros. As demonstrações contábeis intermediárias incluem,
portanto, estimativas referentes principalmente à estimativa do valor de recuperação de ativos
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financeiros (notas explicativas nº 2.3.c, nº 4 e n° 6), seleção da vida útil do ativo imobilizado (notas
explicativas nº 2.3.g e nº 7), estimativa do valor de recuperação de ativos não financeiros (notas
explicativas nº 2.3.j, nº 5, nº 7, nº 8 e n° 9), provisões necessárias para passivos tributários, cíveis e
trabalhistas (notas explicativas nº 2.3.n e nº 16), provisões para impostos sobre a renda (notas
explicativas nº 2.3.k e nº 17), determinação do valor justo de instrumentos financeiros (ativos e passivos)
(notas explicativas nº 2.3.b e nº 18) e outras similares.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Depósitos em conta corrente

30.06.2021

31.12.2020

341
======

1.484
======

4. DUPLICATAS A RECEBER
30.06.2021
Clientes no mercado interno
Operadoras de cartão de crédito
Partes relacionadas
Mercado externo

Provisão para perda esperada com
créditos de liquidação duvidosa

31.12.2020

37.560
581

40.304
4.682

33
---------38.174

---------44.986

(1.099)
---------37.075
======

(1.099)
---------43.887
======

As vendas a prazo são efetuadas diretamente ao consumidor e parceladas em até 10 pagamentos por
meio de instrumentos de crédito cedidos pelas operadoras de cartões de crédito.
As contas a receber de clientes são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio de
recebimento é de aproximadamente 83 dias (81 dias em 31 de dezembro de 2020). O saldo da provisão
para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa é considerado pela Administração suficiente
para cobrir as perdas esperadas com estes títulos.
A composição das duplicatas a receber por idade de vencimento é como segue:
30.06.2021
A vencer
Vencidas até 30 dias
Vencidas de 31 a 60 dias
Vencidas de 61 a 90 dias
Vencidas de 91 a 180 dias

32.714
521
272
103
440

Vencidas acima de 180 dias

31.12.2020
40.491
387
118
78
298

4.124

3.614

----------38.174

----------44.986

======

======

A provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa não apresentou movimentação no
2º trimestre de 2021 e 2020.
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A Administração da AMMO VAREJO considera que o risco relativo às contas a receber de clientes é
minimizado pelo fato de que parte da composição da carteira de clientes da AMMO VAREJO ser diluída
e parte estar concentrada em grandes operadores de cartão de crédito e franqueados.
5. ESTOQUES

Matéria prima e secundários
Produtos acabados
Peças de reposição

30.06.2021

31.12.2020

1.272
41.824
689
----------43.785
=====

627
26.740
609
---------27.976
=====

Considerando as informações subsequentes a 30 de junho de 2021, até a divulgação das
demonstrações contábeis intermediárias, não foram identificadas perdas relevantes não provisionadas.
6. VALORES A RECEBER DE CLIENTES
Representa o financiamento de repasses de lojas para franqueados e acordo com clientes, para
pagamento em parcelas mensais iguais atualizadas pela variação do índice geral de preços do mercado
- IGP-M.
30.06.2021

31.12.2020

Financiamento no repasse de lojas
Parcelamento de créditos com clientes
Outros

1.961
2.632
------------

3.208
3.368
6
------------

4.593

6.582

Circulante

(3.261)
------------

(4.308)
------------

Não circulante

1.332
=======

2.274
=======

Considerando as informações subsequentes a 30 de junho de 2021, até a divulgação das
demonstrações contábeis intermediárias, não foram identificadas perdas relevantes não provisionadas.
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7. IMOBILIZADO
30.06.2021
Depreciação
acumulada

Taxa
média
% (*)
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis, utensílios e outros
Obras em andamento

Custo

4,0
5,6
2,4
4,3
-

28.280
3.088
2.535
22.846
322
---------57.071
=====

(21.020)
(3.031)
(2.054)
(16.868)
----------(42.973)
======

31.12.2020
Líquido

Líquido

7.260
57
481
5.978
322
---------14.098
=====

6.636
227
420
5.214
497
---------12.994
=====

(*) Taxa média ponderada anual de depreciação, excluindo os itens totalmente depreciados.
Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Instalações

Máquinas
e equipamentos

Móveis,
utensílios
e outros

Obras em
andamento

Saldo em 31 de dezembro de 2020

6.636

227

420

5.214

497

Adições
Baixas líquidas
Transferências
- Imobilizado
Depreciação do período

1.305
(12)

(5)

99
-

1.396
-

-

175
(844)
---------7.260
=======

(64)
(101)
---------57
======

(38)
---------481
=======

65
(697)
---------5.978
=======

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Instalações

Máquinas
e equipamentos

Móveis,
utensílios
e outros

Obras em
andamento

7.310

428

454

5.763

161

528
(205)

2
(7)

8
(5)

160
(170)

179
-

877
(387)

(846)
---------6.787
=======

(20)
(110)
---------293
======

(49)
---------408
=======

20
(659)
---------5.114
=======

---------340
=======

(1.664)
---------12.942
======

Saldo em 30 de junho de 2021

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas líquidas
Transferências
- Imobilizado
Depreciação do período
Saldo em 30 de junho de 2020

Total
12.994

1

2.801
(17)

(176)
---------322
=======

(1.680)
---------14.098
=======

Total
14.116

Anualmente a Companhia avalia a recuperabilidade do ativo imobilizado, considerando fluxo de caixa
para o período de 5 anos. Em 30 de junho de 2021, o ativo imobilizado está deduzido de provisão para
perda no valor de R$4.793 (R$4.793 em 31 de dezembro de 2020).
Tendo em vista a rentabilidade operacional e geração de caixa, inclusive com os impactos do COVID-19,
a AMMO VAREJO não encontrou indícios de deterioração ou de não recuperação dos saldos mantidos
como imobilizado.

10
428

8. DIREITOS DE USO
A composição dos bens contratados como arrendamentos são como segue:

Taxa (1)
% a.a.
Imóveis
Imóveis - lojas
Veículos

52,1
25,4
34,7

31.12.2020

30.06.2021
Amortização
acumulada

Custo
13.779
94.231
102
-----------108.112
=======

Líquido

(7.719)
(35.650)
(102)
-----------(43.471)
=======

Líquido

6.060
58.581
-----------64.641
=======

7.515
56.091
-----------63.606
=======

(1) A taxa média de amortização corresponde ao prazo médio dos contratos de arrendamentos dos
respectivos bens de direito de uso.
A movimentação dos saldos dos direitos de uso nos períodos foi como segue:
Imóveis - lojas

Imóveis
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Adições (a)
Baixas, líquidas (b)
Amortização do período
Saldo em 30 de junho de 2021

7.515

56.091

(1.455)
---------6.060
=======

12.585
(1.344)
(8.751)
---------58.581
=======

Imóveis
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições (a)
Baixas, líquidas (b)
Amortização do período
Saldo em 30 de junho de 2020

Imóveis - lojas

Total
63.606
12.585
(1.344)
(10.206)
---------64.641
=======

Veículos

Total

10.579

42.836

16

53.431

(1.563)
---------9.016
=======

10.068
(3.267)
(7.842)
---------41.795
=======

(16)
---------=======

10.068
(3.267)
(9.421)
---------50.811
=======

(a) Inclui novos contratos de arrendamento, renovação de contratos existentes e atualização dos valores
dos arrendamentos.
(b) Contrato de aluguel encerrado antecipadamente.
9. INTANGÍVEL

Pontos comerciais (1)
Marcas – próprias (2)
Propriedade intelectual (3)
Total

30.06.2021

31.12.2020

25.077
1.757
16.464
----------43.298
======

25.077
1.757
18.933
----------45.767
======
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A movimentação dos saldos dos ativos intangíveis nos períodos foi como segue:

31.12.2020
Pontos comerciais
Marcas – próprias
Propriedade intelectual

25.077
1.757
18.933
----------45.767
======

Total

Pontos comerciais
Marcas – próprias
Propriedade intelectual
Total

Amortização
(2.469)
----------(2.469)
======

31.12.2019

Adições

Baixas

25.357
1.757
15.387
----------42.501
======

2.644
--------2.644
=====

(2.370)
--------(2.370)
=====

30.06.2021
25.077
1.757
16.464
----------43.298
======

Amortização
(1.762)
----------(1.762)
======

30.06.2020
22.987
1.757
16.269
----------41.013
======

(1) Pontos comerciais: Os valores referentes aos pontos comerciais (luvas) estão registrados pelo custo
de aquisição dos respectivos pontos de vendas deduzidos de provisão para perda no valor de R$6.574
(R$6.574 em 31 de dezembro de 2020), baseado em seus valores de mercado determinados por
empresa independente com especialização para avaliação dos mesmos.
(2) Marcas – próprias: As marcas próprias estão registradas ao custo de aquisição, possuem vida útil
indefinida, portanto não são amortizadas.
(3) Propriedade intelectual: Refere-se à software desenvolvido para unificação dos canais de venda no
varejo (lojas físicas e e-commerce), e é amortizado em 5 anos.
Os itens (2) e (3) acima são testados anualmente quanto a sua recuperabilidade. A AMMO VAREJO não
identificou indícios de deterioração ou de não recuperação dos saldos mantidos nesses itens.
10. ADIANTAMENTOS DE RECEBÍVEIS - CARTÕES
Em 30 de junho de 2021, a AMMO VAREJO possui obrigação com a operadora de cartão CIELO S.A.,
no valor de R$14.820, referente a antecipações de vendas futuras de cartões, a serem liquidadas no 3º
trimestre de 2021.
11. FORNECEDORES

Mercado interno
Mercado externo
Partes relacionadas

30.06.2021

31.12.2020

19.551
3
---------19.554
======

19.146
16
----------19.162
======

As contas a pagar a fornecedores são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio de
pagamento é de aproximadamente 55 dias (53 dias em 31 de dezembro de 2020).
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O saldo com partes relacionadas refere-se à fornecimento de produtos de cama, mesa e banho pela
Coteminas S.A.
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em reunião dos sócios cotistas realizada em 30 de junho de 2021, foi aprovada por unanimidade a
alteração do tipo societário da Companhia, passando de sociedade empresária limitada (Ltda.) para
sociedade anônima (S.A.), alterando sua denominação social para AMMO VAREJO S.A.
O capital social subscrito e realizado naquela data, estava representado por 430.382.917 quotas que
foram convertidas em 430.382.917 ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal.
Em 21 de junho de 2021, a Companhia adquiriu de sua controladora CSA, a totalidade do investimento
na C7S Tecnologia Ltda. por seu valor patrimonial contábil. Desta forma, para a apresentação das
demonstrações intermediárias combinadas carve-out, o patrimônio líquido da C7S foi eliminado.
O capital social subscrito e realizado da entidade combinada AMMO VAREJO, em 31 de dezembro de
2020, está representado por (i) 430.382.917 quotas com valor nominal de R$0,41 cada da AMMO Varejo
Ltda. e; (ii) 23.057.206 quotas com valor nominal de R$1,00 cada da C7S.
13. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A pagar

A receber
30.06.2021
Coteminas S.A.
Companhia de Tecidos Norte de
Minas – COTEMINAS

6.032
----------6.032
======

31.12.2020

30.06.2021

19.298

27.174

----------19.298
======

92
------------27.266
======

31.12.2020
----------======

Encargos financeiros
receitas (despesas)

Coteminas S.A.
Companhia de Tecidos Norte de Minas COTEMINAS

30.06.2021

30.06.2020

1.502

(453)

(2)
---------1.500
======

---------(453)
======

Os saldos referem-se a mútuos contratados com a AMMO VAREJO em condições equitativas de acordo
com as práticas de mercado. Os encargos são calculados de acordo com o custo médio dos
empréstimos da companhia cedente do crédito. No primeiro semestre de 2021, a taxa média de juros foi
de 11,2% ao ano (11,2% ao ano no mesmo período de 2020).
No primeiro semestre de 2021, a AMMO VAREJO recebeu produtos intermediários e acabados da
Coteminas S.A., controladora da AMMO VAREJO, no valor de R$62.063 (R$29.716 no mesmo período
de 2020), para revenda em suas lojas próprias.
Todas as operações acima, de compra e venda de produtos e transações de mútuo são realizadas a
preços e taxas de mercado.
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Os valores totais pagos e provisionados a diretores e pessoas-chave da Administração estão destacados
nas demonstrações do resultado, sob a rubrica “Honorários da administração”. A AMMO VAREJO não
possui obrigação adicional de pós-emprego, bem como não oferece outros benefícios de longo prazo.
14. ARRENDAMENTOS A PAGAR
A composição dos arrendamentos a pagar é como segue:
Taxa % a.a.

Vencimentos

9,3
9,3

2023
2026

Imóveis
Imóveis - lojas

30.06.2021

31.12.2020

6.763
61.997
-----------68.760
(23.168)
-----------45.592
=======

Circulante
Não circulante

8.201
60.833
-----------69.034
(22.538)
-----------46.496
=======

Os vencimentos dos arrendamentos são como segue:
2022

Imóveis
Imóveis – lojas
Total bruto
Ajuste a valor presente
Total a pagar

2021

Curto
prazo

Longo
prazo

2023

2024 a
2026

Total

1.791
10.976
-----------12.767
(334)
-----------12.433
======

1.791
9.754
-----------11.545
(810)
-----------10.735
======

1.791
9.171
-----------10.962
(1.232)
-----------9.730
======

2.090
17.547
-----------19.637
(3.326)
-----------16.311
======

27.096
-----------27.096
(7.545)
-----------19.551
======

7.463
74.544
-----------82.007
(13.247)
-----------68.760
======

A movimentação dos arrendamentos a pagar é como segue:
30.06.2020

30.06.2021
Imóveis
Saldo no início do período
Adições (a)
Encargos
Pagamentos
Renegociações (b)
Baixas (c)
Saldo no final do período

Imóveis – lojas

Total

Total

8.201

60.833

69.034

56.206

353
(1.791)
-----------6.763
=======

12.585
2.376
(10.342)
(1.980)
(1.475)
-----------61.997
=======

12.585
2.729
(12.133)
(1.980)
(1.475)
-----------68.760
=======

10.068
3.676
(6.737)
(4.158)
(3.491)
-----------55.564
=======

(a) Inclui novos contratos de arrendamento, renovação do contratos existentes e atualização dos valores
dos arrendamentos.
(b) Em função da pandemia da COVID-19, a AMMO VAREJO renegociou os aluguéis de algumas lojas
junto aos arrendadores, obtendo isenção ou redução do valor do aluguel mínimo referente aos meses
em que as lojas estiveram fechadas, atendendo as orientações de cada município. De acordo com a
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revisão do CPC 06 (R2) - Arrendamentos, a AMMO VAREJO adotou o expediente prático, e ajustou os
passivos dos arrendamentos no valor das reduções obtidas.
(c) Contrato de aluguel encerrado antecipadamente.
Os efeitos no resultado em 30 de junho de 2021 e 2020 são como segue:
30.06.2020

30.06.2021
Arrendamentos pagos no período
PIS E COFINS recuperado
Renegociações
Amortização de direitos de uso
PIS E COFINS sobre amortização
Juros apropriados sobre arrendamentos
PIS E COFINS sobre juros apropriados
Baixas, líquidas
Total dos efeitos com a aplicação da norma IFRS 16

12.133
(956)
1.980
(10.206)
752
(2.729)
204
131
-----------1.309
=======

6.737
(830)
4.158
(9.421)
590
(3.676)
240
224
-----------(1.978)
=======

A Administração da AMMO VAREJO considerou como componente de arrendamento somente o valor
do aluguel mínimo fixo para fins de avaliação do passivo. A mensuração do passivo de arrendamento
corresponde ao total dos pagamentos futuros de aluguéis fixos, nos quais consideramos os prazos
vigentes nos contratos (prazo médio de 4,01 anos em 30 de junho de 2021 e 3,89 em 31 de dezembro
de 2020). Esses fluxos de pagamentos são ajustados a valor presente, considerando a taxa incremental
de empréstimo. Os encargos financeiros são reconhecidos como despesa financeira. A taxa incremental
de empréstimo corresponde à taxa de juros que a AMMO VAREJO teria que pagar, caso contratasse
financiamento para a aquisição de ativos similares aos direitos de uso, com valor similar, e sob as
mesmas condições contratuais e econômicas do arrendamento.
15. IMPOSTOS PARCELADOS
Os parcelamentos de impostos são como segue:
30.06.2021
Parcelamento ICMS
Parcelamento PIS e COFINS
Parcelamento INSS

5.974
1.084
10.667
-----------17.725
(6.376)
------------

Circulante

11.349
=======

Não circulante

31.12.2020
1.133
1.239
3.021
-----------5.393
(1.418)
-----------3.975
=======
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16. PROVISÕES DIVERSAS
A AMMO VAREJO possui processos tributários, trabalhistas e cíveis, cuja perda foi estimada como
possível, no valor de R$1.507 (R$1.202 em 31 de dezembro de 2020), R$898 (R$644 em 31 de
dezembro de 2020) e R$61, respectivamente.
A provisão foi constituída, para as perdas consideradas prováveis. Os processos judiciais cuja perda foi
estimada como provável, de acordo com a avaliação do risco efetuada pela Administração e pelos seus
assessores jurídicos, estão assim resumidos:
30.06.2021

31.12.2020

940
832
---------1.772
======

1.107
1.153
---------2.260
=====

916
=====

998
=====

Processos trabalhistas
Cíveis e outros

Depósitos judiciais

A movimentação das provisões diversas é apresentada a seguir:

Processos trabalhistas
Cíveis e outras

31.12.2020

Adições

1.107
1.153
---------2.260
=====

506
7
-------513
=====

Baixas

30.06.2021

(673)
(328)
-------(1.001)
=====

940
832
---------1.772
=====

17. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a. Conciliação da despesa de imposto de renda e de contribuição social
30.06.2021
AMMO
Resultado antes dos impostos (1)
Resultado de equivalência patrimonial (C7S) (1)
(-) Ajuste carve-out (CSA)
Diferenças permanentes:
Equivalência patrimonial
Base de cálculo dos impostos sobre o lucro
Alíquota de 34%
Créditos fiscais não constituídos
Outros

Impostos de renda e contribuição social – corrente

C7S

Carve-out (2)

Total

(32.498)
(302)
-

(1.528)
-

35.612
(35.612)

1.586
(302)
(35.612)

302
-----------(32.498)

-----------(1.528)

------------

302
-----------(34.026)

11.049
(11.049)
-----------

520
(640)
----------(120)

-----------

11.569
(11.049)
(640)
----------(120)

======

(120)
======

======

(120)
======
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30.06.2020
AMMO

C7S

Carve-out (2)

Total

Resultado antes dos impostos
Ajuste carve-out (CSA)
Alíquota de 34%
Créditos fiscais não constituídos
Outros

(30.182)
10.262
(10.262)
-----------

(1.004)
341
(426)
----------(85)

16.744
(16.744)
-----------

(14.442)
(16.744)
10.603
(10.262)
(426)
----------(85)

Impostos de renda e contribuição social – corrente

======

(85)
======

======

(85)
======

(1) O resultado de equivalência patrimonial da AMMO VAREJO sobre a C7S foi apresentado em linhas
separadas para fins de apresentação do resultado combinado carve-out.
(2) As demonstrações contábeis combinadas carve-out estão sendo apresentadas apenas para fornecer
análises adicionais e desta forma, não devem ser consideradas para fins de cálculo de impostos.
b. Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os valores de imposto de renda e de contribuição social diferidos, registrados nas demonstrações
contábeis intermediárias, são provenientes de diferenças temporárias, prejuízos fiscais e base negativa
de contribuição social, como segue:

31.12.2020

Reconhecidos
no resultado

Outros

30.06.2021

420
8.489
(8.489)
---------420

(2.282)
2.282
----------

(166)
---------(166)

254
6.207
(6.207)
---------254

(8.489)
8.489
----------

2.282
(2.282)
----------

----------

(6.207)
6.207
----------

420
======
420
======

======
======

(166)
======
(166)
======

254
======
254
======

Imposto diferido ativo:
Diferenças temporárias (a)
Prejuízo fiscal – recuperação de impostos (a)
Reclassificações para apresentação de balanço (a)

Imposto diferido passivo:
Diferenças temporárias (p)
Reclassificações para apresentação de balanço (p)

Total de impostos diferidos, líquidos
Total do ativo não circulante (soma de a)
Total do passivo não circulante (soma de p)

Em 30 de junho de 2021, a AMMO VAREJO possuía R$368.509 em prejuízos fiscais (R$335.239 em 31
de dezembro de 2020) e R$367.947 de base de cálculo negativa de contribuição social sobre o lucro
(R$335.268 em 31 de dezembro de 2020), cujos ativos fiscais não foram reconhecidos.
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c. Impostos a recuperar

Imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços – ICMS
Imposto de renda e contribuição
social antecipados
PIS e COFINS a recuperar (*)
IPI a recuperar
Outros impostos a recuperar

Circulante
Não Circulante

30.06.2021

31.12.2020

579

430

327
18.255
83
65
---------19.309
(16.093)
---------3.216
======

151
24.967
83
73
---------25.704
(16.426)
---------9.278
======

(*) Inclui créditos por compras e os montantes relacionados aos créditos gerados pela exclusão do ICMS
na base de PIS e COFINS.
18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Considerações gerais--A AMMO VAREJO pode realizar operações com instrumentos financeiros,
derivativos e não derivativos, cujos riscos são administrados através de estratégias de posições
financeiras e controles de limites de exposição aos mesmos. Todas as operações estão integralmente
reconhecidas na contabilidade e descritas no quadro abaixo.
30.06.2021

31.12.2020

ATIVOS FINANCEIROS-Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Valores a receber de clientes (c)
Outros créditos a receber (c)
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Valores a receber de clientes (nc)
Outros créditos a receber (nc)

341
37.075
3.261
821
6.032
916
1.332
2.001

1.484
43.887
4.308
902
19.298
998
2.274
2.001

PASSIVOS FINANCEIROS-Custo amortizado
Adiantamentos de recebíveis - cartões
Fornecedores
Outras contas a pagar
Partes relacionadas
Outras obrigações

14.820
19.554
1.898
27.266
315

19.162
975
396

(c) circulante
(nc) não circulante
Os principais fatores de risco que a AMMO VAREJO está exposta refletem aspectos estratégicooperacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais (tais como, comportamento de
demanda, concorrência, inovação tecnológica, mudanças relevantes na estrutura da indústria, entre
outros) são inerentes a sua atividade e são endereçados pela administração da AMMO VAREJO. Os

18
436

riscos econômico-financeiros refletem, principalmente, a inadimplência de clientes, o comportamento de
variáveis macroeconômicas, como taxas de câmbio e de juros, bem como as características dos
instrumentos financeiros que a AMMO VAREJO utiliza e as suas contrapartes. Esses riscos são
administrados por meio de políticas de controle, estratégias específicas e determinação de limites.
b) Valor justo--Os valores justos dos empréstimos e financiamentos aproximam-se aos valores do custo
amortizado registrados nas demonstrações contábeis intermediárias em função de que estão indexados
por taxas flutuantes de juros (CDI), as quais acompanham as taxas de mercado. Considerando os
vencimentos dos demais instrumentos financeiros de curto prazo, a AMMO VAREJO estima que seus
valores justos aproximam-se aos valores contábeis.
c) Classificação dos instrumentos financeiros--Com exceção dos instrumentos financeiros derivativos e
determinados títulos e valores mobiliários, que são classificados como mensurados ao “valor justo por
meio de resultado”, quando aplicável, todos os ativos e passivos financeiros listados acima são
classificados como mensurados ao “Custo Amortizado”. Os instrumentos financeiros derivativos são
avaliados como “Mensurados ao valor justo por meio do resultado” e a parcela referente ao hedge de
fluxo de caixa, cuja efetividade possa ser mensurada, tem seus ganhos e perdas reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial e apresentados na demonstração
do resultado abrangente.
d) Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros não derivativos:
d.1 - Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos--A AMMO VAREJO acredita que o
gerenciamento de riscos é importante na condução de sua estratégia de crescimento com rentabilidade.
A AMMO VAREJO está exposta a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito a variações nas
taxas de câmbio e volatilidade das taxas de juros. O objetivo de gerenciamento desses riscos é eliminar
possíveis variações não esperadas nos resultados da AMMO VAREJO, advindas dessas variações. Em
30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 não havia operações com instrumentos financeiros
derivativos em aberto.
d.2 - Risco de taxa de juros--O caixa e os equivalentes de caixa rendem aproximadamente o
equivalente às taxas dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI. A Administração da AMMO
VAREJO considera não relevante o efeito da exposição às variações de mercado nas taxas de juros
contratadas para os passivos sobre os quais incidem juros fixos, portanto, não está apresentando a
análise de sensibilidade para estes instrumentos financeiros.
d.3 - Risco de crédito--A AMMO VAREJO está sujeita a risco de crédito com respeito ao caixa e
equivalentes de caixa e aos títulos e valores mobiliários, quando aplicável. Esse risco é mitigado pela
política de aplicar os recursos disponíveis somente em instituições financeiras de grande porte. O risco
de crédito com clientes é reduzido devido à serem concentrados com franqueados e operadoras de
cartão de crédito (adquirentes e subadquirentes). A AMMO VAREJO possui um sistema de gestão de
crédito baseado na combinação das informações oriundas de diversos departamentos da AMMO
VAREJO, principalmente as áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes externas que
abastecem o departamento de crédito e cobrança visando à aprovação de crédito para os seus
franqueados que são aprovados por órgão colegiado.
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d.4 - Gestão de liquidez--Os passivos financeiros da AMMO VAREJO, de acordo com os vencimentos
dos seus fluxos de caixa, com base na data mais próxima de sua liquidação, e utilizando as taxas de
juros nominais contratadas, podem ser resumidos como segue:

Total

Obrigações contratuais
Adiantamentos de recebíveis – cartões
Fornecedores
Partes relacionadas
Arrendamentos a pagar

14.820
19.554
27.266
82.007
-----------143.647
=======

Prazo de liquidação previsto
Menos de
De 1 a 3
De 3 a 5
1 ano
anos
anos
14.820
19.554
27.266
24.312
-----------85.952
=======

30.599
-----------30.599
=======

27.096
-----------27.096
=======

d.5 - Gestão de capital--A AMMO VAREJO administra sua estrutura de capital para assegurar a
continuidade de suas atividades operacionais e ao mesmo tempo maximizar o retorno aos seus
acionistas. A estratégia da AMMO VAREJO permaneceu inalterada no período coberto por estas
demonstrações contábeis intermediárias.

Adiantamentos de recebíveis – cartões
Arrendamentos a pagar
Caixa e equivalentes de caixa
Total da dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Total da dívida líquida e patrimônio líquido

30.06.2021

31.12.2020

14.820
68.760
(341)
------------83.239
------------79.272
------------162.511
=======

69.034
(1.484)
------------67.550
------------136.807
------------204.357
=======

19. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais
informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo principal
tomador de decisões operacionais, com o objetivo de alocar recursos para um segmento individual e
avaliar seu desempenho. As decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro, compras,
investimentos e aplicação de recursos, bem como a avaliação de desempenho dos investimentos e dos
principais executivos da AMMO VAREJO são feitas em base consolidada. A AMMO VAREJO possui dois
segmentos operacionais distintos: Vendas diretas ao consumidor, incluindo lojas próprias e e-commerce,
denominado “Sell out” e vendas aos franqueados de produtos e serviços, denominado “Sell in”.
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As informações financeiras separadas pelos segmentos de negócios acima explicados são como
seguem (em milhões de reais):

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas de vendas, gerais e administrativas
Outros
Resultado das operações
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos
Depreciação e amortização

Sell out

30.06.2021
(1) Outros
não
Sell in
alocáveis

175,4
(69,5)
---------105,9
(75,4)
---------30,5

63,1
(39,2)
---------23,9
(3,4)
---------20,5

0,1
---------0,1
(35,6)
0,2
---------(35,3)

238,6
(108,7)
---------129,9
(114,4)
0,2
---------15,7

---------30,5

---------20,5

(14,1)
---------(49,4)

(14,1)
---------1,6

9,1
======

2,5
======

2,0
======

13,6
======

30.06.2020
(1) Outros
não
Alocáveis
Sell in

Total

137,2
(58,5)
---------78,7
(67,5)
---------11,2

36,3
(25,5)
---------10,8
(5,0)
---------5,8

0,4
(0,2)
---------0,2
(23,0)
1,9
---------(20,9)

173,9
(84,2)
---------89,7
(95,5)
1,9
---------(3,9)

---------11,2

---------5,8

(10,5)
---------(31,4)

(10,5)
---------(14,4)

8,3
======

1,8
======

2,1
======

12,2
======

Sell out
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas de vendas, gerais e administrativas
Outros
Resultado das operações
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos
Depreciação e amortização

Total

(1) Inclui despesas não alocáveis como administrativas, distribuição, marketing institucional,
desenvolvimento de produtos, entre outros.
A AMMO VAREJO em suas análises sobre o desempenho de vendas, classifica seus produtos de
acordo com os segmentos de mercado representado por suas marcas, como segue.
30.06.2021
Vendas líquidas (em milhões de Reais):
Casa Moyses e MMartan
Artex
Santista
Outros

101,1
92,0
37,0
8,5
------------238,6
========

30.06.2020
90,0
56,0
26,0
1,9
------------173,9
========
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20. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

RECEITA OPERACIONAL:
Vendas brutas
Deduções das vendas
Vendas líquidas

30.06.2021

30.06.2020

316.570
(77.952)
----------238.618
======

237.196
(63.282)
----------173.914
======

21. DESPESAS POR NATUREZA
A AMMO VAREJO apresenta a demonstração do resultado por função. A seguir apresenta as despesas
por natureza e sua classificação por função.
Por natureza:

Custos das matérias primas, mercadorias e serviços
adquiridos de terceiros
Benefícios a empregados
INSS
Depreciação e amortização
Variação dos estoques de produtos acabados
Total por natureza

30.06.2021

30.06.2020

(188.268)
(29.766)
(6.540)
(13.603)
15.084
-------------(223.093)
========

(123.521)
(26.500)
(5.148)
(12.257)
(12.257)
-------------(179.683)
========

30.06.2021

30.06.2020

(108.705)
(102.669)
(11.455)
(264)
-------------(223.093)
========

(84.234)
(83.712)
(11.516)
(221)
-------------(179.683)
========

Por função:

Custo dos produtos vendidos
De vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Total por função

22. EFEITOS RELACIONADOS À PANDEMIA – COVID-19
A Companhia está operando normalmente desde meados de setembro de 2020 e não tem expectativa
de perdas na realização de seus ativos e em sua rentabilidade para o próximo período.

*****************
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BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples
54.276.936/0001-79
21/10/2019
Serviços profissionais de auditoria: (i) das demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro, referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020; (ii) das demonstrações contábeis combinadas carveout, referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018; (iii) das demonstrações contábeis
intermediárias combinadas carve-out para o período findo em 30 de junho de 2021; (iv) das demonstrações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas do período findo em 30 de junho de 2021; e revisão das informações trimestrais
individuais e consolidadas correspondentes aos trimestres findos em 31 de março e 30 de junho de 2021; (v) serviço de
auditoria relativos à oferta pública inicial de ações da Companhia (“IPO”) para a emissão de cartas conforto.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, os auditores independentes receberam honorários que totalizaram
o valor de R$ 130.000,00 referentes a serviços de auditoria do exercício social de 2020.
Não aplicável
Não aplicável

Nome/Razão social

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Henrique Herbel de Melo Campos

Nome responsável técnico
21/10/2019

185.597.138-08

PÁGINA: 3 de 377

Rua Major Quedinho, 90, Consolação, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01050-030, Telefone (11)
38485880, e-mail: henrique.campos@bdo.com.br

Endereço

Nacional

Tipo auditor

CPF

1032-4

Código CVM

DATA_INICIO_ATUACAO

SIM

Versão : 1

Possui auditor?
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WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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430.382.917
0,184200
-0,076200
-0,08

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

-32.800.000,00

Resultado Líquido

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

69.866.000,00

134.453.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

Resultado Bruto

247.418.000,00

79.272.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/06/2021)

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado
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-0,11

-0,108600

0,260400

430.382.917

-46.749.000,00

142.582.000,00

274.934.000,00

231.344.000,00

112.072.000,00

Exercício social (31/12/2020)

-0,02

-0,021500

0,360900

358.974.726

-7.728.000,00

121.252.000,00

264.979.000,00

230.823.000,00

129.544.000,00

Exercício social (31/12/2019)
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-0,06

-0,057800

0,295300

86.408.412

-4.996.000,00

132.818.000,00

258.568.000,00

155.824.000,00

25.519.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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3.2 - Medições Não Contábeis

±0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV
D

YDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

(%,7'$H0DUJHP(%,7'$
2(%,7'$ Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization VLJODHPLQJOrVSDUD
GHQRPLQDU/$-,'$ /XFURV$QWHVGH-XURV,PSRVWRV'HSUHFLDo}HVH$PRUWL]Do}HV pXPDPHGLomR
QmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomRGD&RPLVVmRGH9DORUHV
0RELOLiULRV ³&90´ QGHGHRXWXEURGH ³,QVWUXomR&90´ HFRQVLVWHQROXFUR
OtTXLGR SUHMXt]R  DQWHV GDV UHFHLWDV H GHVSHVDV ILQDQFHLUDV OtTXLGDV LQFOXLQGR YDULDomR FDPELDO
OtTXLGD  GR LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO VREUH R OXFUR H GRV FXVWRV H GHVSHVDV GH
GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR VHQGR HVWD D GHILQLomR SDUD R FiOFXOR GR (%,7'$ XWLOL]DGD SHOD
&RPSDQKLD ³(%,7'$´ 
$0DUJHP(%,7'$pXPLQGLFDGRUFDOFXODGRDWUDYpVGDGLYLVmRGR(%,7'$SHODUHFHLWDRSHUDFLRQDO
OtTXLGD ³0DUJHP (%,7'$´  2 (%,7'$ H D 0DUJHP (%,7'$ QmR VmR PHGLGDV FRQWiEHLV
UHFRQKHFLGDV SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO ³%5 *$$3´  QHP SHODV 1RUPDV
,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR ³,)56´  HPLWLGDV SHOR International Accounting Standards
Board ³,$6%´ QmRUHSUHVHQWDPRIOX[RGHFDL[DSDUDRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHQmRGHYHPVHU
FRQVLGHUDGRV FRPR VXEVWLWXWRV SDUD R OXFUR OtTXLGR SUHMXt]R  FRPR LQGLFDGRUHV GR GHVHPSHQKR
RSHUDFLRQDOFRPRVXEVWLWXWRVGRIOX[RGHFDL[DFRPRLQGLFDGRUGHOLTXLGH]RXFRPREDVHSDUDD
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV 1mR SRVVXHP XP VLJQLILFDGR SDGUmR H SRGHP QmR VHUFRPSDUiYHLV D
PHGLGDVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGRVSRURXWUDVFRPSDQKLDV
6HJXHPDEDL[RRVYDORUHVGR(%,7'$HGD0DUJHP(%,7'$GD&RPSDQKLDSDUDRVWUrV~OWLPRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHSDUDRVSHUtRGRVGHVHLV
PHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHH
(P5PLO
H[FHWR 
(%,7'$
0DUJHP(%,7'$




3HUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGR
HP

3HUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHP


([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP


([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP


([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP


  

  

  















9DORUHVFRQIRUPHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVRFLHWiULDVGRVUHVSHFWLYRVSHUtRGRV
9DORUHVFRQIRUPHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVRFLHWiULDVUHYLVDGDVGRVUHVSHFWLYRVSHUtRGRV
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3.2 - Medições Não Contábeis

E
FRQFLOLDo}HVHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
DXGLWDGDV
5HFRQFLOLDomRGROXFUROtTXLGR SUHMXt]R SDUDR(%,7'$HD0DUJHP(%,7'$
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDUHFRQFLOLDomRGR(%,7'$HGD0DUJHP(%,7'$SDUDRVWUrV~OWLPRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHSDUDRVSHUtRGRVGHVHLV
PHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHH

(P5PLOH[FHWR 
3UHMXt]RGRSHUtRGRH[HUFtFLR
 ,PSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO
 5HVXOWDGRILQDQFHLUR
 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
(%,7'$
 GLYLGLGRSRU 
5HFHLWDOtTXLGD
0DUJHP(%,7'$  



3HUtRGRGH
VHLVPHVHV
ILQGRHP

 

3HUtRGRGH
VHLVPHVHV
ILQGRHP



([HUFtFLR
VRFLDO
HQFHUUDGRHP



([HUFtFLR
([HUFtFLR
VRFLDO
VRFLDO
HQFHUUDGRHP HQFHUUDGRHP


  
 













 







 






 

















9DORUHVFRQIRUPHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVRFLHWiULDVDXGLWDGDVGRVUHVSHFWLYRVSHUtRGRV
9DORUHVFRQIRUPHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVRFLHWiULDVUHYLVDGDVGRVUHVSHFWLYRVSHUtRGRV

F
PRWLYRSHORTXDOWDOPHGLomRpPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXD
FRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV
(%,7'$
$&RPSDQKLDXWLOL]DR(%,7'$SDUDDQDOLVDUVXDSHUIRUPDQFHILQDQFHLUDRSHUDFLRQDOSRLVHQWHQGH
TXHVmRPHGLGDVQmRFRQWiEHLVGHUHVXOWDGRTXHPDLVVHDSUR[LPDPGDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDO
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHR(%,7'$pPDLVDSURSULDGRSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomR
ILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HVSRUTXHH[FOXLDLQIOXrQFLDGHVXDHVWUXWXUDGHFDSLWDO
GH HIHLWRV WULEXWiULRV H ILQDQFHLURV VHQGR XVDGR LQWHUQDPHQWH FRPR PHGLGD SDUD DYDOLDU
SURGXWLYLGDGHHHILFLrQFLDHGHPRQVWUDQGRVH~WLOSDUDDYDOLDURGHVHPSHQKRHFRQ{PLFRILQDQFHLUR
GD &RPSDQKLD IDFLOLWDQGR D FRPSDUDELOLGDGH GRV UHVXOWDGRV HQWUH SHUtRGRV H HQWUH HPSUHVDV
VLPLODUHV$OpPGLVVRD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHR(%,7'$RIHUHFHDRVLQYHVWLGRUHVXPDPHOKRU
FRPSUHHQVmR GD VXD FDSDFLGDGH GH FXPSULU FRP VXDV REULJDo}HV H VXD FDSDFLGDGH GH REWHU
UHFXUVRVILQDQFHLURVSDUDVHXVLQYHVWLPHQWRVHFDSLWDOGHJLUR
0DUJHP(%,7'$
$ &RPSDQKLD XWLOL]D D 0DUJHP (%,7'$ SDUD DQDOLVDU VXD PDUJHP GH SHUIRUPDQFH ILQDQFHLUD
RSHUDFLRQDOSDUDHIHLWRJHUHQFLDOHSDUDFRPSDUDomRFRPHPSUHVDVVLPLODUHVSRLVHQWHQGHTXHp
DPHGLGDQmRFRQWiELOGHPDUJHPTXHPDLVVHDSUR[LPDGDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDO
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

±(YHQWRVVXEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
1mR KRXYH HYHQWRV VXEVHTXHQWHV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV H
FRPELQDGDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

±3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV


([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP


([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HP

DUHJUDVVREUH
UHWHQomRGH
OXFURV

'XUDQWHRH[HUFtFLRGH
D&RPSDQKLDHUDXPD
VRFLHGDGHOLPLWDGDQRV
WHUPRVGR&yGLJR&LYLO
%UDVLOHLURHDGRWDYDFRPR
UHJUDVGHUHWHQomRGHOXFURV
DVSUHYLV}HVFRQWLGDVHPVHX
FRQWUDWRVRFLDODXWRUL]DQGRRV
VyFLRVGHOLEHUDUHPVREUHD
GHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRVGD
&RPSDQKLD

'XUDQWHRH[HUFtFLRGHD
&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGH
OLPLWDGDQRVWHUPRVGR&yGLJR
&LYLO%UDVLOHLURHDGRWDYDFRPR
UHJUDVGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HVFRQWLGDVHPVHX
FRQWUDWRVRFLDODXWRUL]DQGRRV
VyFLRVGHOLEHUDUHPVREUHD
GHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRVGD
&RPSDQKLD

'XUDQWHRH[HUFtFLRGHD
&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGH
OLPLWDGDQRVWHUPRVGR&yGLJR&LYLO
%UDVLOHLURHDGRWDYDFRPRUHJUDV
GHUHWHQomRGHOXFURVDVSUHYLV}HV
FRQWLGDVHPVHXFRQWUDWRVRFLDO
DXWRUL]DQGRRVVyFLRVGHOLEHUDUHP
VREUHDGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV
GD&RPSDQKLD

DLYDORUHVGDV
UHWHQo}HVGH
OXFURV

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPQmRKRXYH
UHWHQomRGHOXFURSRUWHU
DSUHVHQWDGRSUHMXt]R

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPQmRKRXYH
UHWHQomRGHOXFURSRUWHU
DSUHVHQWDGRSUHMXt]R

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
QmRKRXYHUHWHQomRGH
OXFURSRUWHUDSUHVHQWDGRSUHMXt]R

DLLSHUFHQWXDLV
HPUHODomRDRV
OXFURVWRWDLV
GHFODUDGRV

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPQmRKRXYH
UHWHQomRGHOXFURSRUWHU
DSUHVHQWDGRSUHMXt]R

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPQmRKRXYH
UHWHQomRGHOXFURSRUWHU
DSUHVHQWDGRSUHMXt]R

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
QmRKRXYHUHWHQomRGH
OXFURSRUWHUDSUHVHQWDGRSUHMXt]R

EUHJUDVVREUH
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

'XUDQWHRH[HUFtFLRGH
D&RPSDQKLDHUDXPD
VRFLHGDGHOLPLWDGDQRV
WHUPRVGR&yGLJR&LYLO
%UDVLOHLURHRFRQWUDWRVRFLDO
GD&RPSDQKLDSUHYLDTXHRV
VDOGRVGRVOXFURVDSXUDGRV
DSyVVHUHPIHLWDVDV
GHGXo}HVOHJDLVHFRQWUDWXDLV
HDVDPRUWL]Do}HVVHULDP
GHVWLQDGRVFRQIRUPH
DSURYDGRSHORVVyFLRVQmR
VHQGRDVVHJXUDGDD
GLVWULEXLomRREULJDWyULDGHXP
OXFURPtQLPRDRVVyFLRV
TXRWLVWDV

'XUDQWHRH[HUFtFLRGHD
&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGH
OLPLWDGDQRVWHUPRVGR&yGLJR
&LYLO%UDVLOHLURHRFRQWUDWR
VRFLDOGD&RPSDQKLDSUHYLD
TXHRVVDOGRVGRVOXFURV
DSXUDGRVDSyVVHUHPIHLWDVDV
GHGXo}HVOHJDLVHFRQWUDWXDLVH
DVDPRUWL]Do}HVVHULDP
GHVWLQDGRVFRQIRUPHDSURYDGR
SHORVVyFLRVQmRVHQGR
DVVHJXUDGDDGLVWULEXLomR
REULJDWyULDGHXPOXFURPtQLPR
DRVVyFLRVTXRWLVWDV

'XUDQWHRH[HUFtFLRGHD
&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGH
OLPLWDGDQRVWHUPRVGR&yGLJR&LYLO
%UDVLOHLURHRFRQWUDWRVRFLDOGD
&RPSDQKLDSUHYLDTXHRVVDOGRV
GRVOXFURVDSXUDGRVDSyVVHUHP
IHLWDVDVGHGXo}HVOHJDLVH
FRQWUDWXDLVHDVDPRUWL]Do}HV
VHULDPGHVWLQDGRVFRQIRUPH
DSURYDGRSHORVVyFLRVQmRVHQGR
DVVHJXUDGDDGLVWULEXLomR
REULJDWyULDGHXPOXFURPtQLPRDRV
VyFLRVTXRWLVWDV

FSHULRGLFLGDGH
GDV
GLVWULEXLo}HVGH
GLYLGHQGRV

'XUDQWHRH[HUFtFLRGH
D&RPSDQKLDHUDXPD
VRFLHGDGHOLPLWDGDQRV
WHUPRVGR&yGLJR&LYLO
%UDVLOHLURHFRQWUDWRVRFLDOGD
&RPSDQKLDSUHYLDTXH
SRGHULDDTXDOTXHUPRPHQWR
OHYDQWDUEDODQoRLQWHUPHGLiULR
VHMDSDUDILQVOHJDLVHILVFDLV
GLVWULEXLomRGHUHVXOWDGRVRX
SDUDILQVSXUDPHQWHGH
DGPLQLVWUDomRSRGHQGRVHU
UHDOL]DGDVDTXDOTXHU
PRPHQWRGLVWULEXLo}HVH
SDJDPHQWRVGHOXFURVMi
DFXPXODGRVRXWtWXORGH
DQWHFLSDomRGROXFURDVHU
DSXUDGRDRILQDOGRH[HUFtFLR
VRFLDOWDQWRGHIRUPD
SURSRUFLRQDOTXDQWRGHIRUPD
GHVSURSRUFLRQDODSDUWLFLSDomR
GRVVyFLRVTXRWLVWDVQRFDSLWDO
VRFLDO

'XUDQWHRH[HUFtFLRGHD
&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGH
OLPLWDGDQRVWHUPRVGR&yGLJR
&LYLO%UDVLOHLURHFRQWUDWRVRFLDO
GD&RPSDQKLDSUHYLDTXH
SRGHULDDTXDOTXHUPRPHQWR
OHYDQWDUEDODQoRLQWHUPHGLiULR
VHMDSDUDILQVOHJDLVHILVFDLV
GLVWULEXLomRGHUHVXOWDGRVRX
SDUDILQVSXUDPHQWHGH
DGPLQLVWUDomRSRGHQGRVHU
UHDOL]DGDVDTXDOTXHU
PRPHQWRGLVWULEXLo}HVH
SDJDPHQWRVGHOXFURVMi
DFXPXODGRVRXWtWXORGH
DQWHFLSDomRGROXFURDVHU
DSXUDGRDRILQDOGRH[HUFtFLR
VRFLDOWDQWRGHIRUPD
SURSRUFLRQDOTXDQWRGHIRUPD
GHVSURSRUFLRQDODSDUWLFLSDomR
GRVVyFLRVTXRWLVWDVQRFDSLWDO
VRFLDO

'XUDQWHRH[HUFtFLRGHD
&RPSDQKLDHUDXPDVRFLHGDGH
OLPLWDGDQRVWHUPRVGR&yGLJR&LYLO
%UDVLOHLURHFRQWUDWRVRFLDOGD
&RPSDQKLDSUHYLDTXHSRGHULDD
TXDOTXHUPRPHQWROHYDQWDUEDODQoR
LQWHUPHGLiULRVHMDSDUDILQVOHJDLVH
ILVFDLVGLVWULEXLomRGHUHVXOWDGRV
RXSDUDILQVSXUDPHQWHGH
DGPLQLVWUDomRSRGHQGRVHU
UHDOL]DGDVDTXDOTXHUPRPHQWR
GLVWULEXLo}HVHSDJDPHQWRVGH
OXFURVMiDFXPXODGRVRXWtWXORGH
DQWHFLSDomRGROXFURDVHUDSXUDGR
DRILQDOGRH[HUFtFLRVRFLDOWDQWRGH
IRUPDSURSRUFLRQDOTXDQWRGH
IRUPDGHVSURSRUFLRQDOD
SDUWLFLSDomRGRVVyFLRVTXRWLVWDV
QRFDSLWDOVRFLDO
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([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP


([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HP

GHYHQWXDLV
UHVWULo}HVj
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDVSRU
OHJLVODomRRX
UHJXODPHQWDomR
HVSHFLDO
DSOLFiYHODR
HPLVVRUDVVLP
FRPR
FRQWUDWRV
GHFLV}HV
MXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYDV
RXDUELWUDLV

6DOYRSHORGLVSRVWRQR&yGLJR
&LYLOHQD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HVQmRKiUHVWULo}HVj
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
LPSRVWDVSRUOHJLVODomRRX
UHJXODPHQWDomRHVSHFLDO
DSOLFiYHODRHPLVVRUDVVLP
FRPRFRQWUDWRVGHFLV}HV
MXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYDVRX
DUELWUDLV

6DOYRSHORGLVSRVWRQR&yGLJR
&LYLOHQD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HVQmRKiUHVWULo}HVj
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
LPSRVWDVSRUOHJLVODomRRX
UHJXODPHQWDomRHVSHFLDO
DSOLFiYHODRHPLVVRUDVVLP
FRPRFRQWUDWRVGHFLV}HV
MXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYDVRX
DUELWUDLV

6DOYRSHORGLVSRVWRQR&yGLJR&LYLO
HQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
QmRKiUHVWULo}HVjGLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRVLPSRVWDVSRUOHJLVODomR
RXUHJXODPHQWDomRHVSHFLDO
DSOLFiYHODRHPLVVRUDVVLPFRPR
FRQWUDWRVGHFLV}HVMXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYDVRXDUELWUDLV

H3ROtWLFDGH
GHVWLQDomRGH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD
LQIRUPDQGR
yUJmR
UHVSRQViYHO
SHODDSURYDomR
GDWDGD
DSURYDomRH
FDVRRHPLVVRU
GLYXOJXHD
SROtWLFDORFDLV
QDUHGHPXQGLDO
GH
FRPSXWDGRUHV
HPTXHR
GRFXPHQWR
SRGHVHU
FRQVXOWDGR


'XUDQWHRH[HUFtFLRGH
D&RPSDQKLDQmRSRVVXtD
XPDSROtWLFDGHGHVWLQDomRGH
UHVXOWDGRVIRUPDOL]DGDVHQGR
DGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV
UHJLGDSHOR&RQWUDWR6RFLDOGD
&RPSDQKLD

'XUDQWHRH[HUFtFLRGHD
&RPSDQKLDQmRSRVVXtDXPD
SROtWLFDGHGHVWLQDomRGH
UHVXOWDGRVIRUPDOL]DGDVHQGRD
GHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV
UHJLGDSHOR&RQWUDWR6RFLDOGD
&RPSDQKLD

'XUDQWHRH[HUFtFLRGHD
&RPSDQKLDQmRSRVVXtDXPD
SROtWLFDGHGHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV
IRUPDOL]DGDVHQGRDGHVWLQDomR
GRVUHVXOWDGRVUHJLGDSHOR&RQWUDWR
6RFLDOGD&RPSDQKLD
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável visto que nos três últimos exercícios a Companhia não apurou lucros.
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±'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV
1RVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVQmRIRUDPGHFODUDGRVGLYLGHQGRVDFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRX
UHVHUYDVFRQVWLWXtGDVHPH[HUFtFLRVVRFLDLVDQWHULRUHV
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168.146.000,00
119.272.000,00

31/12/2020

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

30/06/2021

Exercício Social

3.7 - Nível de Endividamento
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Índice de Endividamento

Tipo de índice

106,42444100

212,11272600
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3.8 - Obrigações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui títulos de dívida,
financiamentos ou empréstimos.
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3.9 – Outras informações relevantes
Aquisição de investimento
Em 21 de junho de 2021, a Coteminas S.A. vendeu a totalidade do investimento na C7S Tecnologia
Ltda. para a Companhia, por seu valor patrimonial contábil, no valor de R$23,4 milhões.
Alteração tipo societário
Diante da perspectiva da Companhia de efetuar oferta pública de distribuição de valores mobiliários,
foi realizada em 30 de junho de 2021, reunião dos sócios cotistas, conforme ata protocolada perante
a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 0.628.951/21-8 em 30 de junho de 2021, onde
foi aprovada por unanimidade, a alteração do tipo societário da Companhia, passando de sociedade
empresária limitada para sociedade anônima, alterando sua denominação social para AMMO
VAREJO S.A.
O capital social subscrito e realizado em 30 de junho de 2021, está representado por 430.382.917
ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal.
Em 21 de junho de 2021, a Companhia adquiriu da Coteminas S.A., a totalidade do investimento na
C7S Tecnologia Ltda. (“C7S”) por seu valor patrimonial contábil na respectiva data, passando a
operar juntas no varejo multicanal. A C7S é sediada na Rua Progresso, número 150, em Blumenau
– SC e têm como objetivo o desenvolvimento de sistemas e de promoção de vendas pela internet
diretamente ao consumidor. A C7S iniciou suas atividades em fevereiro de 2018.
Em 30 de junho de 2021, a Companhia concluiu um processo de reestruturação interna através do qual as
vendas para o varejo das marcas Artex e Santista, que eram historicamente realizadas pela Coteminas,
passaram a ser realizadas pela Companhia. A partir de então, a Companhia sucedeu a Coteminas
especificamente com relação às atividades de vendas para o varejo das marcas Artex e Santista.
Tabelas dos Itens 3.1. e 3.2 preenchidas com as informações das Demonstrações Financeiras
Combinadas Carve-out
(Reais)
Patrimônio Líquido

Última Informação
Contábil
(30/06/2021) 1
79.272.000

Exercício social
(31/12/2018) 1

148.783.000

34.439.000

431.143.000

250.152.000
320.882.000

165.475.000

129.913.000

219.211.000

141.665.000

145.729.000

1.466.000

(6.700.000)

2.811.000

1.777.000

247.418.000

256.194.000

Receita Líquida

238.618.000

Resultado Bruto

289.729.000

Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.
(Em R$ mil,
exceto %)

EBITDA
Margem EBITDA
1
2

Exercício social
(31/12/2019) 1

136.807.000

Ativo Total

Resultado Líquido
1

Exercício social
(31/12/2020) 1

Período de seis
meses findo em
30/06/20211

Período de seis
meses findo em
30/06/20202

29.357

8.362

12,3%

4,8%

Exercício social
encerrado em
31/12/20201

Exercício social
encerrado em
31/12/20191

Exercício social
encerrado em
31/12/20181

40.333

41.288

17.342

9,4%

12,9%

6,0%

Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.
Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out revisadas do respectivo período.
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Reconciliação do lucro líquido (prejuízo) para o EBITDA e a Margem EBITDA
A tabela abaixo apresenta a reconciliação do EBITDA e da Margem EBITDA para os três últimos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e para os períodos de seis
meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020:

(Em R$ mil, exceto %)

Período de
seis meses
findo em
30/06/20211

Período de
seis meses
findo em
30/06/20202

Exercício
social
encerrado em
31/12/20201

Exercício
social
encerrado em
31/12/20191

Exercício
social
encerrado em
31/12/20181

Lucro líquido (Prejuízo)

1.466

(14.527)

(6.700)

2.811

1.777

(+) Imposto de renda e
contribuição social

120

85

264

324

453

(+) Resultado financeiro

14.168

10.547

21.036

14.839

11.361

(+) Depreciação e amortização

13.603

12.257

25.733

23.314

3.751

EBITDA

29.357

8.362

40.333

41.288

17.342

238.618

173.914

431.143

320.882

289.729

12,3%

4,8%

9,4%

12,9%

6,0%

/ (dividido por)
Receita líquida
Margem EBITDA (%)
1

Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.

2

Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out revisadas do respectivo período.
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4.1 – Descrição dos fatores de risco
O investimento nos valores mobiliários de nossa emissão envolve a exposição a determinados riscos.
Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de nossa emissão,
os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste
Formulário de Referência, incluindo os riscos mencionados abaixo, bem como nossas
demonstrações financeiras, informações trimestrais e respectivas notas explicativas. Os nossos
negócios, reputação, situação financeira, resultado operacional, fluxo de caixa e/ou liquidez poderão
ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de
mercado dos valores mobiliários de nossa emissão 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 nossa
emissão. Os riscos descritos abaixo são aqueles que conhecemos e que acreditamos que, na data
deste Formulário de Referência, podem nos afetar adversamente de maneira relevante. Além disso,
riscos e incertezas adicionais não conhecidos por nós atualmente ou que não consideremos
relevantes na data deste Formulário de Referência também poderão nos afetar adversamente.
Para os fins desta seção “4.1 Fatores de Risco”, 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 nós, ou expressões
similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso
relevante nos nossos negócios, na nossa reputação, na nossa situação financeira, nos nossos
resultados operacionais, no nosso fluxo de caixa, na nossa liquidez e/ou nos nossos negócios
futuros, bem como no preço dos valores mobiliários de nossa emissão. Expressões similares
incluídas nesta seção “4.1 Fatores de Risco” devem ser compreendidas nesse contexto.
Não obstante a subdivisão desta seção “4.1 Fatores de Risco”, cabe ressaltar que determinados
fatores de risco que estejam em um subitem podem também se aplicar a outros subitens da mesma
seção.
a. Riscos Relacionados à Companhia
A extensão da pandemia da doença causada pelo novo coronavírus (ou COVID-19), bem como
a continuidade da percepção de seus efeitos e seu agravamento, poderão ter um efeito
adverso relevante sobre os negócios, resultados operacionais, condição financeira, fluxos de
caixa e a capacidade da Companhia de operar seus negócios.
A pandemia da COVID-19 afetou negativamente a economia global, interrompeu os gastos dos
consumidores e as cadeias de suprimento globais, e criou uma significativa volatilidade e impacto
nos mercados financeiros. A Companhia acredita que a pandemia da COVID- 19 poderá continuar a
ter um impacto adverso relevante sobre os seus negócios e desempenho financeiro, diante da
incerteza sobre a duração e gravidade da pandemia.
Em função da pandemia da COVID-19, e em resposta às normas ou recomendações editadas pelas
autoridades governamentais relacionadas à restrição de circulação de pessoas, bem como das
decisões tomadas pela Companhia, as lojas físicas da Companhia, que comercializam produtos da
Companhia, próprias e franqueadas, localizadas em shopping centers (que representam 79% das
lojas) ou em ruas, foram temporariamente fechadas ou operadas em horário reduzido,
principalmente, de março a junho de 2020 e de fevereiro a abril de 2021, devido aos esforços para
impedir ou retardar a propagação da COVID-19, o que afetou adversamente as nossas receitas.
Caso a pandemia da COVID-19 se agrave ou uma nova onda da doença se dissemine globalmente
(causando potencial interrupção no fornecimento de produtos importados em razão de
desabastecimento internacional ou aumento de custos de frete) ou pelo Brasil, a Companhia pode
enfrentar por mais tempo a obrigação de fechamento temporário de lojas, em virtude das normas
editadas pelas autoridades governamentais relacionadas à quarentena, e/ou outras restrições
operacionais com relação a algumas ou todas as fábricas que produzem os produtos comercializados
pela Companhia, centros de distribuição e lojas, incluindo aquelas localizadas em shopping centers,
por períodos prolongados de tempo devido a, entre outros fatores, normas governamentais, que se
encontram em constante mutação, inclusive diretivas de saúde pública, políticas de quarentena,
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medidas de distanciamento social ou até mesmo um lockdown. Ademais, tendo em vista a crise de
desabastecimento global durante a pandemia da Covid-19, o fornecimento de alguns dos produtos
importados vendidos pela Companhia foi interrompido e a Companhia teve que buscar alternativas
no mercado nacional, afetando a diversidade dos produtos ofertados pela Companhia. O custo do
frete no Brasil também aumentou em decorrência da pandemia, o que afetou adversamente o custo
dos nossos produtos. Assim, a Companhia acredita que os seus resultados financeiros poderão ser
novamente afetados de forma adversa e relevante em decorrência da pandemia da COVID- 19.
Além disso, o receio dos consumidores de contraírem o novo coronavírus poderá persistir, o que
poderá continuar afetando adversamente o tráfego de clientes nas lojas da Companhia. O gasto dos
consumidores também poderá ser afetado negativamente pelas condições gerais macroeconômicas
e pela confiança do consumidor, inclusive os impactos de qualquer recessão, resultante da pandemia
da COVID-19, bem como pela diminuição permanente na demanda de produtos da Companhia. Isso
pode afetar negativamente as vendas nas lojas e canais online da Companhia. Qualquer redução
significativa no número e no gasto de consumidores nas lojas da Companhia devido à pandemia da
COVID-19, e qualquer diminuição no gasto em lojas e nos canais online da Companhia devido à
diminuição da confiança e de gastos do consumidor após a pandemia resultaria em perda de receita,
afetando o lucro da Companhia e o seu resultado financeiro. Além disso, a Companhia pode vir a
tomar ações adicionais, seja de forma voluntária ou decorrente de exigências de autoridades
competentes, como restrições de horários de funcionamento e fluxo de clientes, além de novas
medidas sanitárias para evitar a propagação da COVID-19. Tais medidas implicaram e poderão
implicar custos extraordinários para a Companhia.
A pandemia da COVID-19 também pode impactar significativamente a cadeia de suprimentos da
Companhia, se as fábricas que produzem os produtos comercializados pela Companhia, os centros
de distribuição da Companhia, ou as operações dos prestadores de serviços de logística da
Companhia forem interrompidas, encerradas temporariamente, enfrentarem falta de funcionários ou
sofrerem os efeitos de uma nova onda de disseminação da COVID-19. Por exemplo, o rápido
crescimento das vendas através das lojas online devido ao redirecionamento das vendas do canal
ocasionou, durante algumas semanas do ano de 2020, o aumento do prazo de entrega e a falta de
alguns produtos em estoque, prejudicando a nossa qualidade de atendimento e a percepção de
nossas marcas. Interrupções ou atrasos em entregas poderão acontecer novamente e impactos
negativos na precificação de determinados componentes dos produtos da Companhia podem
acontecer, o que poderá impactar adversamente a Companhia.
Em função da pandemia da COVID-19, tendo em vista as normas e orientações governamentais, a
Companhia também fechou seus escritórios administrativos, adotando uma política de teletrabalho
para seus funcionários administrativos. Essa política pode afetar negativamente a produtividade e
causar outras interrupções nos negócios da Companhia.
Se os negócios da Companhia não gerarem fluxos de caixa operacionais suficientes, ou outros
recursos não estiverem disponíveis para a Companhia por meio de empréstimos através das linhas
de crédito concedidas à Companhia ou de outras fontes, a Companhia pode não conseguir cobrir as
suas despesas, investir no crescimento do seu negócio, responder aos desafios competitivos ou
atender suas outras necessidades de liquidez e capital, o que pode prejudicar os negócios da
Companhia.
Além disso, o fechamento das lojas da Companhia, o fechamento de muitos shopping centers onde
a Companhia possui lojas, e as normas federais, estaduais e municipais relacionadas à pandemia
da COVID-19, podem expor a Companhia a riscos jurídicos, reputacionais e financeiros em relação
a seus contratos de locação, como pagamento de multas por rescisão antecipada. A Companhia
poderá não ficar isenta de qualquer de suas obrigações nos termos dos seus contratos de locação
e, após a pandemia da COVID-19, a Companhia pode não conseguir retomar as operações em suas
lojas nos atuais termos dos contratos de locação em vigor e da forma como ocorriam antes da
pandemia da COVID-19, ou se sequer conseguirá fazê- lo. Caso a Companhia não consiga arcar
com os pagamentos dos aluguéis de suas lojas, centros de distribuição, fábricas e imóveis
administrativos, isso será considerado inadimplemento contratual, capaz de ensejar a rescisão
antecipada do contrato de locação, afetando, desta forma, a continuidade da ocupação pela
Companhia.
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O alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre os negócios e resultados operacionais
da Companhia depende dos desdobramentos futuros, que são incertos e imprevisíveis, inclusive a
duração e a disseminação da pandemia, especialmente no Brasil, 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, bem como as ações tomadas para contê-la, entre outras. No atual
momento, a Companhia não pode estimar de forma razoável o alcance total do impacto da pandemia
da COVID-19 sobre os seus negócios e resultados operacionais. A Companhia não pode garantir
que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso aconteçam, a Companhia não
consegue garantir que será capaz de tomar as providências necessárias para impedir um impacto
negativo em seus negócios.
Mesmo após a eventual diminuição do surto da COVID-19, aceleração do ritmo de vacinação, 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 clientes, o que pode levar a uma redução da
demanda pelos produtos que a Companhia oferece. Qualquer surto de uma doença, assim como a
COVID-19, que afete o comportamento das pessoas ou que demande políticas públicas de restrição
à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso nos negócios da
Companhia, bem como na economia brasileira. Não é possível garantir que outros surtos regionais
e/ou globais não acontecerão, e, caso aconteçam, também não é possível garantir que a Companhia
será capaz de impedir um impacto negativo em seus negócios de dimensão igual ou superior ao
impacto provocado pela pandemia da COVID-19.
A ineficiência da Companhia em antecipar e prontamente responder às novas tendências e
demandas dos consumidores pode impactar a situação financeira e os resultados
operacionais da Companhia.
A performance financeira e o crescimento da Companhia dependem da sua capacidade de identificar,
criar e definir tendências relevantes e, antecipar e reagir às alterações nas demandas dos
consumidores, que se desenvolvem e alteram rapidamente, sendo difíceis de prever e variam a
depender da localização geográfica. Qualquer falha em identificar e responder a tendências e
preferências dos consumidores, incluindo aquelas relativas à sustentabilidade dos produtos, padrões
de beleza, tendências internacionais e padrões de gastos, por exemplo, incluindo eventuais alterações
no padrão de consumo em razão da pandemia da COVID-19, de maneira tempestiva e eficaz, pode
impactar negativamente o relacionamento da Companhia com seus clientes.
Tais eventos podem afetar negativamente a demanda pelos produtos oferecidos pela Companhia, bem
como o seu market share. A materialização desses riscos pode impactar a situação financeira e
resultados operacionais da Companhia. Além disso, falhas em antecipar, identificar e responder às
mudanças de tendência de consumo pode afetar a decisão dos clientes, o que pode causar o excesso
ou falta de estoque de determinados produtos, impactando adversamente o negócio, a imagem, a
rentabilidade, o resultado operacional e a situação financeira da Companhia. Qualquer variação
inesperada da demanda para tais ocasiões poderá nos sujeitar a vender estoque excedente a preços
significativamente inferiores àqueles inicialmente previstos e comumente praticados, o que reduzirá
nossas margens e nos afetará adversamente e de forma relevante.
Adicionalmente, poderá ocorrer a alteração do hábito dos nossos consumidores em razão de fatores
como limitações ou restrição de circulação de pessoas como o provocado em razão da pandemia da
COVID-19. Além disso, caso haja alteração de hábito, a Companhia pode não ser eficiente e ágil na
adaptação ao atendimento desses novos hábitos.
A Companhia poderá enfrentar dificuldades em abrir novas lojas e/ou operar nossas lojas
existentes, o que pode adversamente afetar nossas vendas e resultados operacionais.
O crescimento da Companhia depende de sua capacidade de abrir e operar com êxito novas lojas e
operar lojas existentes, sendo que as lojas físicas representaram 62% e 61% da receita sell-out da
Companhia, em 2020 e no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, respectivamente, o
que está sujeito a diversos riscos, incertezas e determinados fatores internos e externos, muitos dos
quais além do nosso controle, incluindo, mas não se limitando (i) à disponibilidade de locais desejáveis
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para lojas e disponibilidade e precisão de dados demográficos e de mercado, bem como a capacidade
da Companhia de determinar a demanda de seus produtos; (ii) satisfazer as preferências de seus
clientes; (iii) obter as licenças e autorizações governamentais necessárias; (iv) negociar contratos de
locação em condições razoáveis; (v) reformar e equipar as novas lojas mediante autorização específica
do proprietário das respectivas lojas e em consonância com as normas aplicáveis; (vi) fornecer níveis
suficientes de estoques para atender às necessidades das lojas; (vii) integrar com sucesso novas lojas
em seus sistemas e operações existentes; (viii) acompanhar novos e atuais concorrentes; (ix) identificar
pontos estratégicos de vendas; (x) atrair, contratar, treinar e reter pessoal qualificado; e (xi) administrar
o processo de expansão em nível gerencial de loja.
Eventual expansão da rede de lojas pode deteriorar as margens de lucro, recursos operacionais,
gerenciais, administrativos e financeiros da Companhia, até que tais investimentos atinjam a
maturidade e, consequentemente, a Companhia pode não ser capaz de manter o mesmo crescimento
de vendas líquidas e lucro, o que pode afetar negativamente nossos negócios, vendas, e resultados
operacionais.
Assim, a estratégia de negócio da Companhia está exposta a diversos fatores, os quais podem
impactar seus negócios e resultados, como oportunidades de locação de imóveis e eventuais atrasos
e/ou restrições na execução de obras e inauguração das novas lojas, reaberturas ou novos
fechamentos temporários de lojas, incluindo, em virtude da pandemia da COVID-19, aprovação de
projetos pelas autoridades competentes, autorizações dos respectivos proprietários das lojas,
variações do custo de obra, atração de franqueados, fatores macroeconômicos favoráveis, acesso a
financiamentos em condições atrativas e aumento da capacidade de consumo, dentre outros.
Com a reabertura de alguns shopping centers e áreas de comércio proeminentes ou promissores, a
Companhia verificou uma mudança de comportamento e queda na frequência de consumidores a
esses estabelecimentos, como resultado dos efeitos da pandemia da COVID-19, impactando
negativamente as vendas dessas lojas. Esses fatores estão causando e poderão continuar a causar
um efeito material e adverso nos resultados dos negócios da Companhia e na sua condição financeira.
A estratégia da Companhia poderá não ser integral e eficazmente realizada, bem como, se realizada,
poderá não trazer os benefícios esperados ou um crescimento que atenda ou exceda as nossas
expectativas, o que pode prejudicar a supervisão dos negócios e a qualidades dos produtos da
Companhia. Em consequência, é possível que a Companhia não seja bem-sucedida na implementação
das suas estratégias comerciais ou no desenvolvimento da infraestrutura necessária ao desempenho
de suas operações tal como planejado, existindo o risco de não ser capaz de expandir suas atividades
e replicar sua estrutura de negócios, além da sua estratégia de crescimento orgânico. Caso a
Companhia não seja bem-sucedida na abertura de novas lojas, sua condição financeira e resultados
operacionais podem ser afetados de forma negativa.
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
de seu estoque, o que poderá ter um efeito adverso relevante sobre o seu negócio.
O negócio da Companhia depende da sua capacidade de fornecer volume e variedade de produtos a
preços competitivos aos consumidores. A Companhia pode comprar produtos em grandes quantidades
e não conseguir vendê-los 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 pode não conseguir continuar a identificar adequadamente a demanda de seus
consumidores e se aproveitar das oportunidades de compra, o que pode ter um efeito adverso relevante
sobre seus negócios e resultados financeiros. O manuseio inadequado pode resultar em quebra ou
avaria de seus produtos. A Companhia também está sujeita a roubos e furtos de mercadorias em seus
centros de distribuição, durante seu transporte até nossas lojas bem como dentro delas e seus
investimentos em sistemas de segurança podem não ser suficientes para evitar tais eventos. 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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As demonstrações financeiras combinadas carve-out podem não ser representativas de
nossos resultados como uma companhia independente.
Ao preparar as demonstrações financeiras combinadas carve-out, a Companhia fez estimativas,
suposições e alocações para apresentar, respectivamente, informações financeiras históricas
separadamente de outros negócios operados pela Coteminas. As demonstrações financeiras
combinadas carve-out (1) podem não refletir mudanças significativas que podem ocorrer quando
iniciadas as atividades consolidadas dentro de uma única companhia, (2) podem não representar a
condição financeira, os resultados operacionais e os fluxos de caixa da Companhia como
efetivamente teriam sido se esta fosse uma companhia separada e independente durante os
períodos apresentados e (3) podem não representar sua condição financeira, seus resultados
operacionais ou fluxos de caixa.
Para obter mais informações sobre as informações financeiras da Companhia, consulte as seções 3
e 10 deste Formulário de Referência.
A interrupção das atividades e/ou a incapacidade de expansão dos centros de distribuição da
Companhia poderá impactar adversamente seus negócios bem como sua estratégia de
crescimento.
Os centros de distribuição em funcionamento da Companhia estão localizados no em Vinhedo/SP,
Blumenau/SC e João Pessoa/PB, os quais são ocupados por meio de contratos de locação. Todos
os produtos que a Companhia vende são distribuídas por meio desses centros de distribuição.
Eventuais interrupções nas atividades dos centros de distribuição da Companhia, em virtude de
acidentes, ações ambientais, interrupções nos sistemas de informação ou no fornecimento de
energia elétrica, greve de empregados, exigência de licenças específicas e outros fatores
regulatórios, bem como desastres naturais e outros fatores externos ao controle da Companhia,
incluindo epidemias e pandemias, tais como a atual pandemia da COVID-19, podem causar um efeito
adverso e relevante sobre a Companhia. Caso as atividades dos centros de distribuição da
Companhia sejam interrompidas, a Companhia pode não ser capaz de distribuir produtos de maneira
tempestiva, ou a Companhia pode ser incapaz de conduzir suas operações em níveis operacionais
requeridos para manter seus resultados operacionais e situação financeira, que podem ser material
e adversamente afetados.
A Companhia não pode assegurar que não será solicitada ou obrigada a suspender operações ou
implementar restrições em suas operações nos centros de distribuição como consequência das
situações acima elencadas, assim como em decorrência da pandemia da COVID-19, o que pode
afetar material e substancialmente a Companhia.
A estratégia de crescimento da Companhia pode demandar uma expansão na capacidade de
operação de seus centros de distribuição, uma reorganização de seus centros de distribuição atuais
ou o estabelecimento de novos centros de distribuição. Caso a Companhia não consiga encontrar
locais adequados para estabelecer novos centros de distribuição, ou não consiga integrar novos ou
expandir centros de distribuição, a Companhia pode ter um impacto adverso em suas vendas, seus
resultados operacionais e na sua estratégia de crescimento.
Além disso, quaisquer alterações ou interrupções significativas na infraestrutura de logística utilizada
pela Companhia ou por seus fornecedores, para a entrega de produtos nas lojas ou centro de
distribuição podem impedir a entrega oportuna ou bem-sucedida dos produtos que a Companhia
comercializa em suas unidades e afetar negativamente suas operações.
O crescimento da Companhia está sujeito a riscos e desafios e a Companhia pode não ser
capaz de gerenciar seu crescimento de maneira eficaz.
A estratégia da Companhia é expandir seus negócios no setor de home-wellness através da expansão
da oferta de novas categorias de produtos e adentrar novos mercados geográficos.
Em caso de crescimento significativo, a plataforma atual da Companhia pode tornar-se insuficiente
para seus negócios. O crescimento contínuo da Companhia pode requerer mais fornecedores,
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expansão e melhoria de sua plataforma, sistemas, infraestrutura, logística, distribuição, atendimento
ao consumidor, processos financeiros, contábeis e de compliance, controles internos e relatórios
financeiros. Atualmente, a Companhia tem como um de seus principais fornecedores a Coteminas,
parte relacionada que fornece aproximadamente 70% de seus produtos atualmente. A Companhia
pode não conseguir expandir suas operações de maneira econômica ou oportuna. Caso a Companhia
não tenha sucesso em gerenciar seu crescimento de maneira eficaz, ela pode ser obrigada a
desacelerar seu crescimento ou estar sujeita a interrupções temporárias, o que pode impactar suas
operações e sua posição no mercado. Ademais, caso a Companhia não consiga encontrar locais
adequados para estabelecer seus centros de distribuição, ou não consiga integrar novos ou expandir
seus centros de distribuição, a Companhia pode ter um impacto adverso em suas vendas, seus
resultados operacionais e na sua estratégia de crescimento.
A expansão das operações da Companhia aumenta a complexidade dos seus negócios e cria uma
pressão significativa na administração e nos colaboradores-chave da Companhia. O quadro atual de
administradores e colaboradores da Companhia pode não ser suficiente para lidar com o aumento da
quantidade de trabalho ou ser insuficiente para a expansão das operações da Companhia. A
incapacidade da Companhia em gerenciar seu crescimento de maneira eficaz, pode afetar
adversamente os resultados operacionais e financeiros da Companhia. Adicionalmente, uma de suas
estratégias de crescimento envolve a expansão da plataforma para novas categorias de produtos
relacionados a home-wellness, como produtos de decoração, conforto, sono, saúde e bem-estar.
Tal estratégia gera demandas adicionais sobre os recursos operacionais, gerenciais, administrativos e
financeiros da Companhia, as quais podem resultar em queda de eficiência na gestão dos seus
negócios, que por sua vez pode levar a uma deterioração no desempenho de sua plataforma e de seu
negócio como um todo. A implementação e o contínuo alinhamento das principais iniciativas e ações
relativas à estratégia de crescimento da Companhia dependem de determinados fatores, que envolvem
sua competência e capacidade de aproveitar as novas ocasiões de consumo com a inclusão de novas
categorias de produtos, fortalecer e expandir a oferta e variedade de produtos e serviços em condições
competitivas para nossa base de clientes e aperfeiçoar a experiência de vendas por meio da
multicanalidade alinhada com competente gestão das operações comerciais, logísticas e de gestão de
estoques. Caso não a Companhia não possa implementar suas estratégias, isto poderá afetar
adversamente seus negócios.
A Companhia é altamente dependente de sistemas de tecnologia e gerenciamento da
informação para operar seus negócios.
A Companhia depende em grande parte da funcionalidade, disponibilidade, integridade e estabilidade
operacional e sistemas de tecnologia da informação que são importantes ferramentas utilizadas nas
lojas próprias, franqueadas e e-commerce, incluindo o data center, sistemas de ponto de venda nas
lojas, sistemas de comunicação, e sistemas back-office usados para controlar o estoque e gerar
relatórios de desempenho financeiro, comercial e operacional, dentre outros. Adicionalmente, sua
plataforma e-commerce é um importante canal de vendas, para apresentar seu negócio, identidade, e
marcas para seus consumidores, e uma fonte de informação e meio de interação para os consumidores
de produtos da Companhia.
Consequentemente, a Companhia conta com seus sistemas de tecnologia de informação para
processar, transmitir, e armazenar dados eletrônicos, bem como para nos comunicar com
consumidores e fornecedores. Os sistemas de informação da Companhia podem sofrer interrupções
devido a fatores que estão além do seu controle, tais como desastres naturais, ataques de hackers,
problemas de telecomunicações, vírus, instabilidade de softwares, malwares, entre outros fatores. Na
eventualidade de falhas ou interrupção dos sistemas de tecnologia da informação, a Companhia pode
perder dados, ficar sujeita à violação de dados ou não conseguir realizar transações comerciais e,
dessa forma, deixar de ganhar receitas de vendas, o que pode ocasionar um efeito adverso relevante
à Companhia.
Se estes ou quaisquer outros sistemas e software não funcionarem de maneira eficaz (e.g., devido à
desatualização dos softwares, vírus, panes, falta de energia, etc.), isso poderá afetar negativamente a
disponibilidade e precisão de processamento de transações, contabilização e geração de relatórios
comerciais e financeiros da Companhia, bem como sua capacidade de gerenciar seus negócios e
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prever adequadamente os resultados operacionais e necessidades de caixa. A Companhia não possui
seguros contra a interrupção de negócios para compensar perdas que possam ocorrer como resultado
de quaisquer desses eventos. Para gerenciar o crescimento de suas operações, a Companhia precisa
continuar a aperfeiçoar seus sistemas operacionais e financeiros, processamento de transações,
procedimentos e controles, gerando despesas adicionais substanciais ou problemas de integração, o
que poderá prejudicar seus resultados financeiros.
Além disso, falhas de administração ou segurança nos sistemas de tecnologia da informação, assim
como a impossibilidade de atualizá-los com a devida frequência, seja qual for o motivo, impedimentos
técnicos, financeiros, ente outros, podem causar temporariamente a interrupção de seu
funcionamento. Caso a Companhia não tenha capacidade de efetuar os reparos e as atualizações
de forma tempestiva, e se essa eventual interrupção se prolongar, as operações e os controles
operacionais e financeiros podem ser prejudicados, afetando adversamente os resultados da
Companhia.
Adicionalmente, o aumento do número de colaboradores em trabalho remoto pode aumentar os riscos
operacionais, incluindo, mas não se limitado, a riscos de cibersegurança, o que pode prejudicar a
capacidade da Companhia de gerenciar e operar seus negócios, podendo exigir investimentos
adicionais inesperados da Companhia e, como consequência, impactar os resultados da Companhia.
A perda de membros de alta administração, o enfraquecimento da cultura corporativa e/ou a
incapacidade da Companhia de atrair, contratar e reter pessoal qualificado para a
administração pode causar um efeito adverso sobre as suas atividades, situação financeira e
resultados operacionais.
A capacidade da Companhia de executar seu plano estratégico e de manter uma posição competitiva
depende significativamente dos serviços prestados por sua alta administração e pela cultura
corporativa que ela promove. Colaboradores-chave podem deixar a Companhia por uma série de
razões e o impacto dessas perdas pode ser difícil de prever. A perda de membros da administração,
que não sejam substituídos por pessoas com a mesma experiência e qualificação, pode prejudicar a
implementação do plano estratégico, perturbar nossas operações, debilitar a sustentabilidade de sua
cultura e adversamente afetar suas atividades, situação financeira e resultados operacionais.
Além disso, o sucesso da Companhia também depende de sua capacidade de identificar, atrair,
contratar, treinar, reter, motivar e gerenciar outros colaboradores com conhecimentos e habilidades
específicas. A concorrência por esses colaboradores é intensa e se a Companhia não obtiver
sucesso em atrair, contratar, treinar, reter, motivar e gerenciar colaboradores suficientemente
qualificados para administrar e expandir suas operações, bem como se a Companhia perder os
serviços de quaisquer membros da alta administração, poderá não ter capacidade para conduzir seu
negócio com sucesso e, consequentemente, seus resultados operacional e financeiro poderão ser
adversamente afetados.
A Companhia pode sofrer danos à reputação e/ou à imagem ou sofrer sanções legais por
falhas no sistema de segurança da informação, com relação à proteção de dados e
informações confidenciais.
No ano de 2018 foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados - “LGPD” (Lei nº 13.709/18) que
transformou o sistema de proteção de dados pessoais no Brasil. A LGPD entrou em vigor em
setembro de 2020 e as sanções administrativas ali estabelecidas serão aplicáveis a partir de agosto
de 2021.
A Companhia está sujeita à LGPD, que disciplina o tratamento de dados pessoais, sendo que em
suas operações, a Companhia coleta, armazena, processa e utiliza informações pessoais de
colaboradores e clientes e outros dados de usuários nos negócios. Nesse cenário, especialmente as
operações com clientes, principalmente do e-commerce ou que utilizam meios de pagamento digitais
nos vários canais da Companhia, representam risco significativo por dependerem de transmissão
segura de dados pessoais por meio de redes públicas para servidores e do armazenamento seguro
de dados pessoais em sistemas conectados aos servidores da Companhia. A Companhia não pode
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garantir que terá proteção de dados totalmente adequada e que atendam às regras estabelecidas na
legislação vigente.
Assim, a quantidade e a complexidade de novas obrigações impostas pela LGPD torna difícil afastar
por completo os riscos de descumprimento de seus dispositivos. Caso seja configurada uma violação
à LGPD, a Companhia pode estar sujeita às sanções de advertência, obrigação de divulgação de
incidente, eliminação de dados pessoais e multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da
empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, podendo
alcançar, no total, R$50.000.000 (cinquenta milhões de reais) por infração, além de estar sujeita ao
pagamento de indenizações aos titulares dos dados pessoais.
A dinâmica e interação do mundo digital sujeitam as empresas a ciber ataques cada vez mais
sofisticados às suas bases de dados, não sendo possível garantir a ausência de falhas nas medidas
de segurança adotadas pela Companhia. Qualquer violação de segurança, ou qualquer falha
percebida envolvendo o uso indevido, perda ou divulgação não autorizada de dados pessoais, bem
como qualquer falha ou aparente falha em cumprir as leis, políticas e obrigações legais em relação
à privacidade e proteção de dados, seja por nós ou fornecedores, podem prejudicar nossa reputação,
nos exporá riscos e responsabilidades e penalidades legais, publicidade negativa, interromper as
operações da Companhia e prejudicar seus negócios.
Anteriormente a entrada em vigor da LGPD, o descumprimento de quaisquer disposições previstas
na LGPD tem como riscos: (i) a propositura de ações judiciais, individuais ou coletivas pleiteando
reparações de danos decorrentes de violações, baseadas não somente na LGPD, mas, na legislação
esparsa e setorial sobre proteção de dados ainda vigente; e (ii) a aplicação das penalidades previstas
no Marco Civil da Internet, em caso de violação de suas disposições, notadamente as regras de
segurança do armazenamento online da informação.
Uma das principais questões relacionadas ao comércio eletrônico é transmitir com segurança as
informações confidenciais dos clientes para os servidores da Companhia e armazenar dados com
segurança em sistemas interligados aos seus servidores. A Companhia depende das tecnologias de
criptografia e autenticação de terceiros para transmitir as informações confidenciais com segurança.
Avanços tecnológicos, novas técnicas de criptografia e outros desenvolvimentos podem resultar em
falhas tecnológicas relacionadas à proteção de informações pessoais fornecidas pelos clientes
durante suas compras. Violações de segurança por parte de terceiros dos sistemas de computadores
da Companhia e a divulgação ou o uso não autorizado das informações confidenciais dos clientes,
por qualquer forma, poderão expor a Companhia a processos judiciais por utilização indevida dessas
informações e afetar sua reputação, o que pode afetar negativamente de forma significativa a
Companhia. Além disso, os sistemas de informação da Companhia estão expostos a vírus,
maliciosos (malware) e outros problemas, como por exemplo crimes e ataques cibernéticos, que
podem interferir nas operações. Qualquer ocorrência dessa natureza poderá resultar em um efeito
material adverso sobre seus negócios, resultados de operações e perdas financeiras.
Desta forma, falhas na proteção dos dados pessoais tratados pela Companhia, bem como a
inadequação à legislação aplicável, poderão acarretar multas elevadas, divulgação do incidente para
o mercado, eliminação dos dados pessoais da base, e até a suspensão de suas atividades, o que
poderá afetar negativamente a sua reputação e os seus resultados e, consequentemente, o valor de
suas ações.
A incapacidade ou falha em proteger a propriedade intelectual da Companhia, a incapacidade
em manter licenças de direitos sobre marcas que identificam produtos comercializados pela
Companhia, ou a violação, pela Companhia, à propriedade intelectual de terceiros, podem ter
impactos negativos no resultado operacional e na reputação da Companhia.
O sucesso da Companhia depende significativamente da capacidade de proteger e preservar os
seus direitos de propriedade intelectual, incluindo marcas registradas (próprias ou licenciadas),
nomes de domínio, segredos comerciais, franquias e know-how.
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A Companhia acredita que as marcas detidas ou licenciadas por ela, sua acionista controladora e
suas controladas são ativos valiosos e importantes para seu sucesso e que problemas relacionados
a propriedade intelectual podem afetá-la significativamente. Eventos como o indeferimento definitivo
de seus pedidos de registro de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”),
a não prorrogação dos contratos de licença de marca atualmente existentes, e o uso sem autorização
ou outra apropriação indevida das marcas registradas da Companhia por terceiros ou da utilização,
pela Companhia, de marcas de titularidade de terceiros, sem a devida autorização deste últimos,
podem diminuir o valor das marcas da Companhia ou de suas controladas ou sua reputação, de
modo que a Companhia poderá sofrer impacto negativo em seus resultados operacionais.
O uso não autorizado ou outra forma de apropriação indevida das marcas utilizadas pela Companhia
pode diminuir o valor das suas marcas (incluindo as marcas próprias e de terceiros, licenciadas à
Companhia), o que pode impactar adversamente o seu negócio e/ou a sua reputação e causar um
declínio nas suas vendas. Falhas em proteger seus direitos de propriedade intelectual podem ter
efeito adverso em seus resultados operacionais. O monitoramento do uso não autorizado de
propriedade intelectual é difícil e custoso, de forma que não é possível garantir que a Companhia
protegerá tempestivamente e adequadamente seus direitos contra eventual violação por terceiros.
Ocasionalmente, terceiros já podem ter registrado ou adquirido direitos de marcas idênticas ou
similares para identificar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, o que poderá afetar
adversamente a Companhia.
A Companhia comercializa produtos identificados por marcas que não são de titularidade da
Companhia, quais sejam: as marcas Artex, Persono e Santista. As marcas Artex e Persono são de
titularidade da Coteminas S.A., acionista controladora da Companhia, sendo que a Coteminas
concedeu licenças ou autorizações de uso para a Companhia, na extensão necessária para a
condução de suas atividades. Caso a Coteminas não obtenha êxito na obtenção e/ou manutenção
do registro destas marcas, a Companhia poderá enfrentar dificuldades para usar tais marcas e/ou
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para identificar produtos ou
serviços concorrentes. Há também o risco, ainda que por omissão, de a Companhia ter que cessar
o uso de tais marcas caso Coteminas não consiga prorrogar o registro de alguma marca em tempo
hábil ou que os seus concorrentes contestem ou invalidem quaisquer marcas detidas ou licenciadas
à Companhia. Ver o item 7.5 e 16 do Formulário de Referência para mais informações sobre as
marcas e os contratos de licença.
Por sua vez, a Coteminas detém a licença de uso da marca Santista, tendo a Coteminas exercido
em 30 de junho de 2021 seu direito de prorrogação de licença desta marca, nos termos do contrato
firmado em 30 de junho de 2016, e há discussões em andamento com o titular da marca acerca da
confirmação desta prorrogação. A Coteminas, por sua vez, outorgou à Companhia autorização
limitada, para operação e gestão do marketplace do canal digital www.santistadecora.com.br, sendo
que a receita auferida com a venda de produtos com a marca Santista por meio deste marketplace
correspondeu a aproximadamente [•]% da receita líquida registrada nas demonstrações combinadas
de resultado da Companhia, no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2021. Caso a
controladora da Companhia não seja capaz de prorrogar a licença de uso da marca Santista por
qualquer motivo, a Companhia poderá ter que descontinuar a venda de produtos de cama, mesa e
banho identificados pela marca Santista. Adicionalmente, caso a Companhia venha a sofrer
demandas judiciais diretas que imponham restrições com relação à marca Santista, a Companhia
poderá ser obrigada a alterar o layout atual do domínio www.santistadecora.com.br.
A Companhia não é capaz de quantificar com precisão o impacto em caso de perda dos direitos de
uso das marcas que identificam os produtos por ela comercializados, sendo certo que, na hipótese
de perda de tais direitos, poderá haver impacto relevante sobre a receita e o resultado das operações
da Companhia, além de poder afetar adversamente a sua reputação.
A Companhia e/ou sua acionista controladora não podem garantir que as medidas aplicadas para
proteger os seus respectivos direitos de propriedade intelectual serão suficientes, ou que terceiros
não infringirão ou se apropriarão indevidamente dos seus direitos de propriedade intelectual. Se a
Companhia não conseguir proteger os seus direitos de propriedade intelectual contra a violação ou
apropriação indevida, poderá sofrer um efeito adverso relevante, em particular na capacidade de
desenvolver os seus negócios, afetando negativamente os seus resultados financeiros.
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Por fim, terceiros podem alegar que os produtos ou serviços prestados da Companhia violam seus
direitos de propriedade intelectual. Qualquer disputa ou litígio relacionado a ativos de propriedade
intelectual pode ser demorado devido a apuração de elementos probatórios e aspectos técnicos
inerentes a litígios sobre esta matéria, o que pode trazer custos e impactos adicionais à Companhia.
A Companhia é sucessora nas obrigações da Coteminas S.A. nas operações de Varejo das
marcas Artex e Santista e poderá ser considerada sucessora em operações não relacionadas
as marcas Artex e Santista.
Historicamente as partes das vendas para o varejo dos produtos identificados pelas marcas Artex e Santista
são realizadas pela Coteminas. Com o processo de reestruturação operacional concluído em 30 de junho
de 2021, as vendas para o varejo dos produtos identificados pelas marcas Artex e Santista passaram a ser
realizadas pela Companhia. A partir de então, a Companhia sucedeu a Coteminas especificamente com
relação às atividades de vendas para o varejo das marcas Artex e Santista.
Os tribunais brasileiros, em algumas circunstâncias, têm entendido que um acionista controlador, uma
entidade sucessora de outra sociedade, uma sociedade cessionária de ativos de outra sociedade e outras
empresas sujeitas ao controle comum à empresa cedente ou antecessora podem ser todas
responsabilizadas solidariamente por obrigações trabalhistas, previdenciárias, cíveis, fiscais e
administrativas da empresa cedente ou antecessora, bem como por obrigações resultantes do direito do
consumidor, ambiental e sancionador, pela prática de eventuais atos praticados contra a administração
pública, nacional ou estrangeira. Portanto, a Companhia poderá ser demandada isoladamente, ou de forma
solidária com a Coteminas, no que se refere a obrigações relacionadas às vendas para o varejo dos
produtos identificados pelas marcas Artex e Santista anteriormente desempenhada pela Coteminas e isso
poderá causar impacto relevante nos resultados financeiros da Companhia.
A Companhia está sujeita a perdas não cobertas ou danos maiores do que os limites pelos
seguros contratados e a dificuldades para contratação de apólices, o que poderá gerar efeitos
adversos sobre seus negócios.
A Companhia está sujeita à ocorrência de eventos não segurados (tais como caso fortuito e força maior ou
interrupção de certas atividades), ou de danos maiores do que os limites de cobertura previstos em suas
apólices. Além disso, a quantificação da exposição de risco nas cláusulas existentes pode ser inadequada
ou insuficiente, podendo, inclusive, implicar em reembolso menor do que o esperado.
Os seguros que a Companhia contrata têm por objetivo garantir indenizações para perdas em suas lojas e
centros de distribuição decorrentes de eventos ocorridos. Na eventualidade da ocorrência de um dos
eventos não garantidos ou que excedam as coberturas previstas em suas apólices atuais, a Companhia
pode sofrer um revés financeiro para recompor ou reformar os ativos atingidos por tais eventos, o que
poderá comprometer o investimento por ela integralizado e, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro
coberto pelas apólices, não é possível garantir que o pagamento do seguro será realizado de forma
tempestiva, ou em valor suficiente para compensá-la integralmente pelos danos decorrentes de tal sinistro,
o que poderá afetar negativamente seus resultados financeiros. 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 colocar a
Companhia em uma situação de risco, dado 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 termo aceitáveis, ou contratadas com as mesmas companhias
seguradoras ou com companhias seguradoras similares. Adicionalmente, a Companhia poderá ser
responsabilizada judicialmente pelo pagamento de indenização a terceiros em decorrência de um
eventual sinistro. Caso quaisquer desses fatores venha a ocorrer, os negócios e resultados
financeiros e operacionais da Companhia podem ser adversamente afetados. A Companhia está
sujeita à ocorrência de eventos não segurados (tais como caso fortuito e força maior ou interrupção
de acertas atividades), ou de danos maiores do que os limites de cobertura previstos em suas
apólices. Além disso, a quantificação da exposição de risco nas cláusulas existentes pode ser
inadequada ou insuficiente, podendo, inclusive, implicar me reembolso menor que o esperado.
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Uma falha na avaliação dos riscos associados a fraudes de cartões de crédito poderá vir a
prejudicar a nossa reputação e a nossa marca, afetando adversamente o nosso negócio e os
resultados das nossas operações.
A Companhia assume o risco por operações fraudulentas via cartão de crédito, visto que aceita o
pagamento por meio de cartão de crédito sem a aposição da assinatura do titular, sendo que,
atualmente não mantém um seguro contra este tipo de risco e, à medida que as vendas cresçam
e/ou ocorram falhas no seu sistema de segurança com relação à proteção de informações, o risco
de perdas significativas em decorrência dessas operações fraudulentas também aumenta. Uma falha
no controle adequado de operações fraudulentas de cartão de crédito poderá prejudicar a reputação
da Companhia e sua marca, o que poderá afetar adversamente seu negócio e os resultados das
suas operações. Por consequência, a Companhia pode ter questionamentos de órgãos regulatórios,
aplicações de multas e/ou sanções administrativas, bem como enfrentar eventuais ações judiciais.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais, administrativos ou arbitrais podem causar
efeitos adversos para os negócios, condição financeira, reputação e/ou resultados
operacionais da Companhia.
A Companhia é, ou poderá ser, assim como suas controladas, seus administradores e/ou seus
acionistas controladores são, ou poderão vir a ser no futuro, réus em processos judiciais,
administrativos ou arbitrais, nas esferas cível, tributária, administrativa, trabalhista, societária, de
propriedade intelectual, regulatória, concorrencial, ambiental, criminal, entre outras. Ademais, a
Companhia poderá ser, assim como suas controladas, administradores e/ou acionistas
controladores, no futuro, rés em novos processos judiciais e administrativos e arbitrais (perante
autoridades tributárias, cíveis, regulatórias, ambientais, concorrenciais, policiais, criminais, dentre
outras).
Os resultados de quaisquer destes processos poderão não ser favoráveis à Companhia ou aos
membros de sua administração, ou, no caso de procedimentos que é parte, a Companhia pode não
manter ou vir a manter provisionamento, no todo ou em parte, suficiente para todos os passivos
eventualmente decorrentes destes processos. O envolvimento de seus administradores, de suas
controladas e/ou de seus acionistas controladores em processos que prejudiquem sua imagem, ou
decisões que sejam contrárias aos seus interesses, incluindo decisões que impedem a Companhia
de conduzir seus negócios conforme planejado originalmente, pode ter um efeito adverso relevante
sobre a Companhia, seus negócios, sua condição financeira, sua reputação e em seus resultados
operacionais.
Adicionalmente, a Companhia está sujeita à fiscalização por diferentes autoridades federais,
estaduais e municipais. Essas autoridades poderão autuar a Companhia e tais autuações podem se
converter em processos administrativos e, posteriormente, em processos judiciais contra a
Companhia. Decisões contrárias de valores substanciais ou que afetem a marca, reputação ou
habilidade da Companhia de executar suas operações planejadas, poderão causar um efeito adverso
nos seus negócios, condição financeira, resultados operacionais, restrições de direitos por parte dos
seus administradores, criar obrigações relevantes, impedir a realização de seus negócios como
inicialmente planejados, além de afetar sua condição reputacional de forma negativa, e de poder
resultar no afastamento de seus administradores, impedimento de gozo de benefícios fiscais e/ou de
contratar com o poder público/fazer jus a linhas de crédito incentivadas. Além das provisões
contábeis e de honorários advocatícios relacionados a esses processos judiciais e administrativos,
a Companhia pode ser compelida a realizar depósitos judiciais ou oferecer garantias em tais
processos, o que poderá afetar adversamente sua liquidez e condição financeira.
Para informações sobre os processos judiciais e administrativos, ver seções 4.3 até a 4.7 deste
Formulário de Referência.
A Companhia pode não ser capaz de renovar e/ou manter em vigor os contratos de locação
de algumas de suas lojas.
Atualmente, a Companhia loca de terceiros todas as suas lojas próprias e centros de distribuição. A
maioria das lojas ocupadas pela Companhia estão localizadas em shoppings centers. No entanto, a
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Companhia pode não chegar a acordos com os locadores em relação à renovação dos prazos
locatícios. Nesses cenários, nos termos da legislação brasileira, a Companhia pode exigir
judicialmente a renovação de um contrato de locação com prazo determinado e 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 contrato.
Adicionalmente, parte dos contratos de locação não garantem à Companhia o direito de renovar
compulsoriamente a locação por meio de propositura de ação renovatória, por estarem vencidos e
vigorando atualmente por prazo indeterminado. A Companhia pode ser forçada a desocupar os
imóveis vigentes por prazo indeterminado dentro de 30 (trinta) dias caso o locador apresente
notificação nesse sentido. Assim, a Companhia pode não ser capaz de renovar os contratos de
locação de suas lojas e centros de distribuição em caso de notificação do locador para desocupação
dos imóveis vigentes por prazo indeterminado, ocorrência de fatores externos ou atos de terceiros
que impliquem na rescisão antecipada de contratos de locação, se deixar de cumprir as obrigações
contratuais e/ou não entrar em acordo com os locadores ou, alternativamente, se não apresentar a
ação renovatória no prazo legal ou se não forem cumpridos os requisitos legais. Adicionalmente,
alguns contratos de locação não apresentam garantia, de modo que, em caso de inadimplemento
pela locatária, o locador poderá propor ação de despejo pleiteando a concessão de liminar para
desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente da parte contrária e desde que prestada
caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. A perda de qualquer um dos nossos pontos
de venda estratégicos pode afetar negativamente os resultados operacionais e condição financeira
da Companhia.
A Companhia pode ser adversamente afetada (a) se não conseguir negociar com sucesso os
contratos de locação, atuais ou futuros, em condições aceitáveis, (b) se não conseguir apresentar a
ação renovatória no prazo legal ou se não satisfizer as condições acima elencadas, ou, ainda, (c) se
os contratos de locação em localidades consideradas como relevantes não forem renovados (por
decisão judicial ou não) ou se forem renovados em condições menos favoráveis às atuais.
Nesse contexto, grande parte dos contratos de locação das lojas e centros de distribuição da
Companhia não contêm cláusula de vigência para assegurar a continuidade da locação em caso de
alienação do imóvel a terceiros e não é política da Companhia registrá-los/averbá-los junto aos
cartórios de registro de imóveis competentes, hipótese em que, caso os respectivos proprietários
decidam vender os imóveis durante a vigência dos contratos de locação, os novos proprietários
poderão solicitar a sua desocupação no prazo de 90 dias contados da aquisição, ainda que o prazo
locatício esteja em vigor por prazo determinado, livre de qualquer penalidade. Adicionalmente, em
caso de alienação dos imóveis locados, o direito de preferência da Companhia só será oponível a
terceiros se os respectivos contratos de locação estiverem averbados nas respectivas matrículas, o
que permite adjudicar judicialmente os imóveis na hipótese de o direito de preferência da Companhia
não ser observado. Nesse sentido, a Companhia pode ser forçada a desocupar as lojas e centros de
distribuição, caso o locador venda o imóvel locado sem oferecer à Companhia o direito de adquiri-lo,
ou ainda, na hipótese de perda da propriedade em razão da execução das garantias. Se os contratos
de locação não estiverem averbados nas respectivas matrículas, a Companhia somente terá o direito
de pleitear indenização por perdas e danos.
Além disso, se a Companhia decidir fechar qualquer uma das lojas e centros de distribuição
localizadas em imóveis locados antes do término do prazo locatício, a Companhia pode ficar sujeita
ao pagamento de multa contratual ao proprietário como consequência da rescisão antecipada do
contrato de locação. Em alguns casos, a multa do contrato de locação pode alcançar 10 aluguéis, o
que é condição acima dos padrões de mercado. O valor total da multa poderá afetar adversamente
a Companhia, principalmente se a decisão de fechamento se aplicar a mais de uma loja. 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.
Adicionalmente, 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 valorização dos imóveis alugados afeta o valor do
aluguel no momento de sua renegociação.
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A perda de qualquer de suas localizações estratégicas, inclusive em razão de não renovação ou
manutenção dos contratos de locação de suas lojas e centros de distribuição, pode afetar
adversamente as operações, resultado financeiros e/ou impactar negativamente a notoriedade da
marca da Companhia.
A incapacidade ou falha em proteger nossa propriedade intelectual ou a violação da
propriedade intelectual de terceiros pode ter impacto negativo nos nossos resultados
operacionais.
O uso não autorizado ou outra forma de apropriação indevida das marcas utilizadas pela Companhia
pode diminuir o valor das suas marcas (incluindo as marcas próprias e de terceiros), do seu negócio
ou da sua reputação e causar um declínio nas suas vendas. Falhas em proteger seus direitos de
propriedade intelectual podem ter efeito adverso em seus resultados operacionais. O monitoramento
do uso não autorizado de propriedade intelectual é difícil e custoso, de forma que não é possível
garantir que a Companhia protegerá tempestivamente e adequadamente seus direitos contra
eventual violação por terceiros. Ocasionalmente, terceiros já podem ter registrado ou adquirido
direitos de marcas idênticas ou similares para identificar produtos ou serviços iguais, semelhantes
ou afins. A propriedade intelectual da Companhia poderá ser violada e os registros já concedidos
poderão ser objeto de pedido de nulidade por parte de terceiros, tanto na esfera administrativa,
quanto na esfera judicial.
Há também o risco de (i) a Companhia não lograr êxito na obtenção ou na manutenção e renovação
de registros de propriedade intelectual em tempo hábil; (ii) concorrentes contestarem quaisquer
direitos de propriedade intelectual da Companhia ou licenciados à Companhia. Como resultado, a
incapacidade ou falha em proteger sua propriedade intelectual ou qualquer processo envolvendo
uma suposta violação, pela Companhia, de propriedade intelectual de terceiros pode ter um efeito
negativo em seus resultados operacionais. Qualquer infração ou alegação de violação de
propriedade intelectual dirigida contra a Companhia, ainda que sem mérito, pode resultar em um
litígio demorado e oneroso, ocasionando falhas ou atrasos na entrega de produtos ou exigindo o
pagamento de royalties ou taxas de licença. A incapacidade ou falha em proteger sua propriedade
intelectual ou qualquer processo que verse sobre propriedade intelectual pode ter um efeito negativo
no resultado operacional da Companhia.
A integração de múltiplos canais (lojas físicas e online) é essencial para a operação, negócios
e perspectivas de crescimento da Companhia.
A Companhia realiza operações por meio de lojas físicas e on-line e sua estratégia de longo prazo
está focada no aprofundamento da multicanalidade, com integração crescente entre estes canais. A
possível incapacidade da Companhia de integrar seus canais de vendas em termos de aspectos
comerciais, logísticos, de comunicação e marketing para atender às necessidades de seus clientes
pode impedi-la de se beneficiar plenamente de uma estrutura multicanal e pode afetar adversamente
seus negócios, resultados operacionais e condição financeira.
Além disso, a estratégia de longo prazo para crescimento de vendas da Companhia também inclui a
consolidação e expansão dos canais de vendas digitais. A Companhia está vulnerável às pressões
competitivas das atividades de comércio eletrônico no mercado porque seus concorrentes podem,
por exemplo, usar canais de divulgação (como as mídias sociais) com mais eficiência do que os
usados pela Companhia. Além disso, a expansão dos canais de vendas digitais pode aumentar sua
dependência de constantes desenvolvimentos tecnológicos, o que pode afetar adversamente seu
crescimento de vendas e resultados operacionais.
Ainda, a tecnologia empregada no canal on-line 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, preferências e padrões do setor. A Companhia pode se deparar com
obstáculos em busca de uma transformação digital que exijam adaptações à cultura corporativa, à
complexidade organizacional, à falta de processos que viabilizam a colaboração e inserção dos
funcionários. Essas mudanças, somadas à urgência no atendimento de novos padrões e práticas do
setor, poderão tornar a sua tecnologia própria ultrapassada e afetar adversamente os negócios de
resultados da Companhia.
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Futuras captações de recursos pela Companhia, por meio da emissão de valores mobiliários,
poderão resultar na diluição da participação de investidores em seu capital social.
A Companhia pode precisar de recursos adicionais no futuro para implementar sua estratégia de
negócios e podemos optar por tentar obtê-los por meio da distribuição pública ou privada de ações
ou de títulos de dívida ou outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, que
poderão resultar em diluição da participação dos acionistas. A Companhia pode não ter sucesso
nessas eventuais tentativas. Na hipótese de indisponibilidade ou restrição ao acesso de
financiamentos ou dívidas, públicos ou privados, ou caso assim decidam seus administradores e
acionistas, esses recursos adicionais poderão ser obtidos por meio de aumento de capital social com
a exclusão do direito de preferência de seus atuais acionistas, de modo que suas participações
societárias em seu capital social poderão sofrer diluição, situação na qual os valores mobiliários da
Companhia poderão ser adversamente afetados.
A Companhia pode não manter o valor de suas marcas ou pode receber avaliações
desfavoráveis de consumidores, bem como pode ser alvo de publicidade negativa, o que pode
ter um efeito negativo em seus negócios, resultados de operações ou situação financeira.
O sucesso e crescimento da Companhia depende, em grande parte, do valor das suas marcas e de
sua capacidade de gerir e executar as suas iniciativas de marketing e publicidade, bem como da sua
capacidade de aumentar o conhecimento da sua oferta de produtos, principalmente em novas
categorias.
Quaisquer incidentes que reduzam a confiança do consumidor e dos clientes da Companhia ou a
afinidade deles com sua estratégia de marketing e a experiência de consumo com qualidade
diferenciada podem reduzir de forma significativa o valor da Companhia. Se os consumidores e
clientes perceberem ou experimentarem uma redução na qualidade do serviço, produto, do ambiente
ou de qualquer forma acreditarem que a Companhia não proporciona uma experiência
consistentemente positiva, seus negócios e resultados operacionais podem ser afetados de forma
negativa. O reconhecimento pelo mercado é essencial para a atratividade de lojas, sejam elas virtuais
ou físicas, e para o sucesso financeiro da Companhia. Caso o plano estratégico da Companhia não
seja eficiente ou se seus concorrentes fizerem investimentos mais significativos do que os seus em
marketing, e experiência de consumo diferenciada, a Companhia pode não conseguir atrair novos
clientes ou os clientes existentes podem não retornar aos seus negócios, afetando significativamente
seus resultados operacionais de forma negativa.
A Companhia poderá não ser capaz de executar com sucesso as suas iniciativas de marketing e
publicidade para concretizar os benefícios pretendidos e as perspectivas de crescimento devido à
má gestão, bem como devido a fatores fora do seu controle, tais como o aumento da concorrência
ou a deterioração das condições econômicas gerais, limitando assim a capacidade da Companhia
para capitalizar as oportunidades de negócio e expandir seus negócios. O fracasso destas
estratégias pode prejudicar a reputação e o valor das marcas da Companhia e afetar negativamente
os seus negócios, resultados de operações ou situação financeira.
As marcas da Companhia podem ser afetadas adversamente caso não consigam atingir esses
objetivos, ou se a sua imagem for afetada. Quaisquer desses eventos podem resultar na queda do
volume de vendas e impactar adversamente os resultados operacionais. O uso de mídias sociais
requer uma atenção específica, bem como um conjunto de diretrizes de gerenciamento e
monitoramento que a Companhia pode não conseguir desenvolver, responder ou implementar de
forma eficaz.
Publicações ou comentários negativos sobre a Companhia, seus negócios, suas operações, seus
Diretores ou membros do Conselho de Administração 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.
Eventual publicidade negativa poderá ter um efeito negativo sobre o valor de todas as marcas da
Companhia, o que poderá impactar adversamente suas vendas.
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A Companhia pode se tornar incapaz de se comunicar com seus clientes por e-mail e outras
formas de mensagens, bem como por mídias sociais, o que pode impactar os esforços de
marketing da Companhia.
A Companhia usa mídias sociais, e-mails e outras formas de comunicação instantânea (por exemplo,
mensagens de texto) como parte de sua abordagem e estratégia de marketing. Alterações na forma
como serviços de e-mail organizam e ordenam e-mails pode reduzir o número de clientes
visualizando nossos e-mails. Ações de terceiros para bloquear, impor restrições, cobrar pela entrega
de e-mails e outras mensagens, bem como alterações legais ou regulatórias limitando seu direito de
enviar mensagens para clientes, pode impactar sua capacidade de comunicar com seus clientes.
Além disso, o uso de mídias sociais pode ser interrompido em virtude de falhas nos sistemas de
informação da Companhia, inclusive em virtude de falhas de segurança em seus servidores.
O uso inadequado de mídias sociais, e-mails e mensagens pela Companhia, seus colaboradores ou
terceiros agindo em seu nome, pode resultar em mensagens erradas. Clientes podem vir a alegar
que recebem mensagens não solicitadas, o que pode impactar a imagem da Companhia perante
seus clientes, sendo que falhas na proteção dos dados pessoais tratados pela Companhia podem
gerar sanções e multas pela aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, conforme detalhado no
risco “A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção
de Dados e poderá ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de sanções”.
Adicionalmente, alterações dos provedores de mídias sociais pode limitar a capacidade da
Companhia de comunicar-se por meio de mídias sociais. As interfaces e/ou os algoritmos de tais
mídias sociais podem ser alteradas, o que pode reduzir a visibilidade de publicações e campanhas
feitas pela Companhia. Nesses casos a Companhia será obrigada a procurar outras formas, que
podem ser mais custosas, para comunicar-se com seus clientes e implementar sua estratégia de
marketing, o que pode resultar em um efeito adverso em seus resultados operacionais e financeiros.
Adicionalmente, falhas no cumprimento, pela Companhia, seus colaboradores ou terceiros agindo
em seu nome, das normas aplicáveis ao uso desses canais (e-mails, mídias sociais e mensagens)
podem afetar adversamente a reputação da Companhia ou sujeitá-la a multas ou outras penalidades.
Os colaboradores ou terceiros que agem sob a direção da Companhia podem, consciente ou
inadvertidamente, usar as redes sociais ou outras ferramentas de trabalho de maneiras que podem
resultar na perda ou violação da propriedade intelectual da Companhia, na violação da propriedade
intelectual de terceiros, bem como na divulgação pública de dados pessoais e informações
confidenciais ou sensíveis sobre os negócios da Companhia, colaboradores e consumidores, dentre
outras. Portanto, qualquer uso inadequado de redes sociais, e-mails e mensagens de texto também
pode causar danos à reputação da Companhia, bem como acarretar a imposição de multas e outras
sanções previstas em lei, consequentemente resultado em um efeito adverso em seus resultados
operacionais e financeiros.
Informações sobre a Companhia, precisas ou não, podem ser postadas nas plataformas de mídia
social a qualquer momento e podem ter um impacto desproporcionalmente adverso sob a marca,
reputação ou negócios da Companhia. O dano pode ser imediato sem proporcionar uma
oportunidade de reparação ou correção e pode ter um efeito adverso relevante nos negócios e
resultados operacionais e financeiros da Companhia.
Aquisições e investimentos em novas empresas, bem como a incapacidade de produzir os
resultados esperados de uma aquisição ou investimento, ou de integrar plenamente uma
empresa adquirida, podem impactar adversamente os negócios da Companhia.
A Companhia pode, eventualmente, adquirir ou investir em empresas ou negócios. O sucesso de
referidas aquisições ou investimentos se baseia na sua capacidade de estabelecer premissas
precisas relativas à avaliação, às operações, ao potencial de crescimento, à integração e a outros
fatores relacionados aos respectivos negócios. As aquisições ou investimentos da Companhia
poderão não produzir os resultados esperados no momento em que for celebrada ou concluída uma
determinada operação.
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Além disso, as novas aquisições podem resultar em dificuldades na integração das empresas
adquiridas, podem trazer contingências que não estavam mapeadas, além de desviar do capital e da
atenção da administração da Companhia outras oportunidades de negócios. A Companhia pode não
conseguir integrar com sucesso as operações que adquirir, incluindo os seus colaboradores,
sistemas financeiros, distribuição ou procedimentos operacionais, o que pode impactar
adversamente seus negócios. A integração de qualquer uma das empresas adquiridas e seus
resultados financeiros pode afetar os resultados operacionais da Companhia de maneira adversa.
Se a Companhia não for capaz de ter acesso a novos financiamentos, ou emitir valores
mobiliários no mercado de capitais em condições atrativas, poderá sofrer um efeito adverso
relevante.
A capacidade da Companhia de captar recursos financeiros é fundamental para as suas operações,
a implementação de sua estratégia para o seu crescimento. A Companhia pode não ter acesso a
novos financiamentos ou emitir valores mobiliários no mercado de capitais em condições atrativas,
para atender às necessidades de financiamento, capital de giro ou obrigações em geral. Na
eventualidade de a Companhia não conseguir obter financiamentos, emitir valores mobiliários no
mercado de capitais ou refinanciar o endividamento, quando necessário, ou se não conseguir obter
ou renovar fianças bancárias, seguros garantia, ou se tais instrumentos somente estiverem
disponíveis mediante condições desfavoráveis, poderá não conseguir satisfazer as suas
necessidades de caixa e obrigações financeiras, ou aproveitar oportunidades de negócios, o que
poderá ter um efeito adverso relevante sobre os negócios e resultados financeiros. Ainda, se a
Companhia não tiver capital de giro suficiente, pode não ser possível 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.
A capacidade da Companhia de atrair consumidores para suas lojas depende, em parte, do
sucesso dos shopping centers ou outras áreas de comércio em que essas lojas estejam
localizadas.
As lojas das marcas da Companhia estão primordialmente concentradas em shopping centers.
Atualmente, as lojas em shopping centers representam aproximadamente 79% total de lojas das
Companhia. O desempenho dessas lojas e das demais lojas da Companhia depende diretamente,
do volume de consumidores que frequentam os shopping centers ou outros centros comerciais em
que as lojas estejam localizadas. A Companhia não possui qualquer controle sobre o fluxo de
consumidores nos shoppings centers e nas proximidades de suas lojas, que pode, inclusive, ser
afetado inclusive em decorrência de perda de lojas âncoras de terceiros nos mesmos shopping
centers. Os shopping centers onde as lojas da Companhia estão localizadas ficaram fechados
durante a pandemia da COVID-19 de março a junho de 2020, o que causou efeito material e adverso
sobre as operações da Companhia. Com a reabertura de alguns shopping centers e áreas de
comércio proeminentes ou promissores, estamos verificando uma mudança de comportamento e
queda na frequência de consumidores a esses estabelecimentos, como resultado dos efeitos da
pandemia da COVID-19, impactando negativamente as vendas dessas lojas. Esses fatores estão e
deverão continuar a causar um efeito material e adverso nos resultados de dos negócios da
Companhia e na sua condição financeira.
Falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de gerenciamento de riscos da Companhia
poderão afetar adversamente seus negócios.
As políticas e a estrutura organizacional da Companhia dedicadas ao gerenciamento de riscos, bem
como os mecanismos e procedimentos de integridade adotados para identificação e adequação dos
riscos ao perfil da Companhia (especificamente descritos nos itens 5.1.b.iii, 5.3.b e 5.4.a.ii deste
neste Formulário de Referência) foram criados como forma de adequação da Companhia à
realização da sua Oferta Pública de Aquisição de Ações e adequação ao Regulamento do Novo
Mercado. 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 totalmente precisos, completos, atualizados ou adequadamente avaliados. Por esta
razão, a Companhia, seus administradores e colaboradores, podem não possuir a experiência
necessária à satisfação das políticas e mecanismos de gerenciamento de riscos e integridade, até
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que tais estruturas estejam funcionando em sua totalidade e adequadas à realidade de Companhia
aberta a que se sujeitará. Nesse sentido, até que tais estruturas estejam plenamente em
funcionamento, e os administradores e colaboradores da Companhia estejam plenamente
habilitados ao exercício das atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos, em conformidade
com o Regulamento do Novo Mercado e as políticas aprovadas pela Companhia para fins da sua
oferta pública inicial de ações, a Companhia pode estar sujeita a falhas na identificação e tratamento
dos riscos, o que pode afetar adversamente suas atividades e seu resultado operacional e financeiro.
Adicionalmente, os procedimentos de compliance e controles internos 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, membros de sua administração, fornecedores,
representantes, parceiros de negócios, intermediários, ou qualquer tipo de terceiros, que agem em
seu nome, interesse ou benefício. Caso seus funcionários 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 poderá ser responsabilizados por
qualquer uma dessas violações, o que pode resultar em penalidades, multas ou sanções que podem
afetar substancial e negativamente seus negócios e imagem.
Falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de gestão de riscos e relatórios internos
poderão nos expor a riscos inesperados ou imprevistos, o que poderá afetar adversamente
os negócios da Companhia.
As políticas e procedimentos da Companhia para identificar, monitorar e gerenciar riscos podem não
ser totalmente eficazes, e os controles internos podem ser insuficientes para prevenir ou detectar
possíveis práticas inapropriadas, violações, erros ou fraudes. Os métodos de gerenciamento de
riscos adotados pela Companhia podem não prever exposições futuras, as quais poderão ser
significativamente maiores do que aquelas indicadas 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, setor de tecnologia ou outros assuntos
disponíveis ao público podem não ser totalmente precisos, completos, atualizados ou
adequadamente avaliados. As informações em que a Companhia se baseia ou com que alimenta ou
mantem modelos históricos e estatísticos podem ser incompletas ou incorretas, o que poderá gerar
um efeito adverso relevante sobre os negócios da Companhia.
A Companhia pode ser afetada substancialmente (incluindo dano à sua reputação) por
violações, inquéritos, investigações e/ou descumprimentos à Lei Anticorrupção e
Antilavagem e outras que sejam aplicáveis à Companhia e às suas atividades.
Qualquer investigação de má conduta por sua parte e/ou o descumprimento das leis e regulamentos
anticorrupção aplicáveis no Brasil, tais como, mas sem se limitar, o Decreto-Lei n° 2.848/1940
(“Código Penal”), a Lei nº 8.137/1990 (“Lei de Crimes Contra a Ordem Tributária”), a Lei n°
8.429/1992 (“Lei de Improbidade Administrativa”), a Lei n° 8.666/1993 (“Lei de Licitações”), a Lei nº
9.613/1998 (“Lei de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro”), a Lei nº 12.846/2013 (“Lei
Anticorrupção”), o Decreto nº 8.420/2015 (“Decreto Regulamentador da Lei Anticorrupção”), além de
outras normas relacionadas a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE, incluindo as diretrizes emitidas pela Controladoria Geral da
União, as regulamentações e legislações referentes a lavagem de dinheiro, antissuborno, crimes
contra o sistema financeiro nacional e o contra o mercado de capitais (“Leis Anticorrupção e
Antilavagem”), à Companhia, suas controladas e controladoras, bem como os respectivos
administradores, funcionários, parceiros de negócios ou terceiros que atuam em seu nome pode
resultar em: (i) multas e indenizações nas esferas administrativa, civil e penal; (ii) perda de licenças
operacionais, com a responsabilização subsidiária ou solidária da Companhia; (iii) proibição ou
suspensão das suas atividades; e/ou (iv) perda de direitos de contratar com a administração pública,
de receber incentivos ou benefícios fiscais de quaisquer financiamentos e recursos da administração
pública, de modo que, todas essas circunstâncias poderão ocasionar um efeito adverso relevante
sobre a Companhia.

481
PÁGINA: 33 de 377

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

A Lei Anticorrupção introduziu o conceito de responsabilidade objetiva para pessoas jurídicas
envolvidas em atos lesivos à administração pública, sujeitando o infrator a penalidades cíveis e
administrativas. Semelhante à Foreign Corrupt Practice Act dos Estados Unidos da América, a Lei
Anticorrupção considera sanções administrativas a serem aplicadas em consequência de um ato
lesivo à administração pública. O não cumprimento de leis de combate à corrupção, à lavagem de
dinheiro ou quaisquer investigações de má conduta ou execução de ações contra nós pode nos levar
a sanções administrativas severas, tais como multas, interdições, perda de alvarás de
funcionamento, além de danos à reputação podendo nos afetar de modo adverso relevante.
Ademais, os processos de governança, políticas, gestão de riscos e compliance da Companhia
poderão não ser capazes de prevenir ou detectar (i) violações à Lei Anticorrupção e Antilavagem ou
a outras leis similares; (ii) ocorrências de comportamentos fraudulentos e desonestos por parte de
seus acionistas, administradores, funcionários ou terceiros contratados para representá-la; ou (iii)
ocorrências de comportamentos não condizentes com princípios éticos, que possam afetar
adversamente sua reputação, negócios, condições financeiras e resultados operacionais, bem como
a cotação de suas ações ordinárias.
A reputação da Companhia também pode ser impactada indiretamente por ações ilegais ou ilícitas
praticadas por terceiros, como parceiros de negócios ou seus clientes. Os danos à reputação,
sanções ou outras imposições legais também podem produzir efeitos adversos sobre os negócios,
resultados operacionais e situação financeira e reputacional da Companhia. Ainda, a existência de
processos, investigações, condenações, publicações ou comentários negativos em qualquer veículo
de mídia ou rede social envolvendo o nome da Companhia, seus acionistas, diretos ou indiretos,
suas controladas e controladoras, seus negócios, suas operações, Diretores, membros do Conselho
de Administração, ou qualquer terceiro, agindo em nome, interesse ou benefício da Companhia,
podem prejudicar gravemente a sua reputação. Tais situações poderão ter um efeito negativo sobre
a Companhia, o que poderá impactar adversamente seus resultados, além de sua imagem.
A Companhia está sujeita a impactos relacionados a aumentos das taxas cobradas pelas
subadquirentes com as quais possui parcerias para receber pagamentos realizados em seu
website via cartão de crédito.
A Companhia conta com parcerias com subadquirentes para processar os pagamentos realizados
em suas lojas online e físicas via cartão de crédito, sendo que, atualmente, aproximadamente 82%
do volume de pagamentos realizados é feito via cartão de crédito, seja em um único pagamento ou
em parcelas. Os subadquirentes são intermediadores de pagamentos que se comunicam com os
adquirentes, e são os responsáveis pelo processamento dos pagamentos. Para que a Companhia
possa ter tais parcerias com subadquirentes, deve ser paga uma taxa de serviço, denominada taxa
de intercâmbio, por transação realizada via cartão de crédito ou boleto. De tempos em tempos, as
subadquirentes utilizadas pela Companhia têm o direito de aumentar as taxas de intercâmbio
cobradas da Companhia. Um aumento substancial nas taxas cobradas pelas subadquirentes ou
mudança na política de antecipação de recebíveis pode aumentar substancialmente os custos
operacionais inicialmente previstos pela Companhia ou limitar a liquidez com cada transação,
ocasionando um impacto adverso em suas margens e, consequentemente, em seus resultados
operacionais.
A Companhia pode não pagar dividendos aos acionistas detentores de suas ações.
O lucro líquido da Companhia pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízos e passivos
ou retido de acordo com a legislação societária brasileira, caso em que não estará disponível para
distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre capital próprio. O conselho de administração
da Companhia poderá determinar a não distribuição de dividendos aos seus acionistas em um
determinado ano fiscal se não tiver lucro ou reservas líquidas disponíveis, ou se a distribuição de
dividendos for desaconselhável ou incompatível com sua situação financeira no momento e seus
acionistas escolham não distribuir dividendos.
A Companhia pode ser responsabilizada por determinados eventos que ocorram em suas
instalações ou nas instalações dos seus franqueados, incluindo em lojas físicas, o que poderá
ter um efeito material adverso sobre a imagem, os resultados e, consequentemente, sobre o
negócio da Companhia.
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A Companhia pode ser responsabilizada por atos praticados por empregados, funcionários, agentes,
clientes, franqueados e terceiros dentro e fora de suas instalações, incluindo suas lojas físicas e
centros de distribuição. As lojas físicas da Companhia, inclusive as lojas dos franqueados da
Companhia, estão localizadas em espaços de uso público, fazendo com que estejam naturalmente
mais suscetíveis a incidentes, incluindo atos de violência e outros incidentes de segurança alheios à
sua vontade. A identificação de irregularidade trabalhista, previdenciária e/ou ambiental junto a
fornecedores, terceiros e seus contratados pode gerar interrupção do fornecimento de produtos e a
interpretação de que a Companhia é responsável pelo ocorrido.
Na esfera civil, os danos ambientais implicam responsabilidade objetiva e, portanto, o dever de
reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados independe de dolo
ou culpa (imperícia, negligência ou imprudência). Além disso, a responsabilidade civil ambiental é
solidária, ou seja, a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos aqueles que,
direta ou indiretamente, contribuíram para a ocorrência do dano ambiental (incluindo seus
fornecedores), independentemente da comprovação de culpa dos agentes, o que poderá afetar
adversamente nossos resultados e atividades. Ainda, a contratação de terceiros para proceder a
qualquer intervenção nas atividades da Companhia não a exime de responsabilidade por eventuais
danos ambientais causados pela contratada.
Em caso de acidentes, fraudes, incêndios, danos, lesões, ou óbitos, a Companhia pode enfrentar
reclamações sob a alegação de negligência, em razão de, por exemplo, não ter realizado a
supervisão adequada das instalações, conforme aplicável, ou de que foi, de algum modo,
responsável por atos que geraram tais acidentes, fraudes, incêndios, danos, lesões ou óbitos, bem
como pelo descumprimento por parte de empregados, clientes ou terceiros de diretrizes preventivas
e mecanismos de segurança adotados pela Companhia, causando um efeito adverso em suas
operações. A Companhia pode enfrentar alegações de assédio ou violência sexual ou moral, ou
outros atos ilícitos contra empregados, franqueados, clientes ou terceiros.
Além disso, a Companhia pode ser objeto de ações judiciais propostas por empregados,
franqueados, clientes ou terceiros, alegando eventuais lesões a direitos previstos na Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990.
A simples existência ou divulgação desses tipos de atos pode causar efeito material adverso à
imagem da Companhia, diminuir a frequência dos consumidores em suas lojas, sujeitar a Companhia
à imposição de responsabilidade civil e/ou à obrigação do ressarcimento às vítimas, inclusive por
meio do pagamento de indenizações, envolver despesas substanciais e desviar tempo e atenção da
administração, o que pode causar um efeito material adverso aos resultados operacionais, na
reputação e na situação financeira da Companhia.
Caso a Companhia seja responsabilizada por quaisquer dos eventos listados acima, esses eventuais
danos, sua marca/imagem e resultados poderão ser adversamente afetados, além da possibilidade
de a Companhia incorrer em sanções de multa, advertência, suspensão temporária de participar de
licitações e impedimento de contratar com a administração pública, declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a administração pública e/ou impossibilitar a Companhia de usufruir de
benefícios fiscais, ou vir a encontrar dificuldade na obtenção de financiamentos em condições
favoráveis.
A Companhia pode não conseguir manter e/ou ampliar sua rede de franqueados e poderá
enfrentar problemas com estes.
Parcela significativa dos produtos da Companhia é comercializada através de uma rede de franqueados,
representando 26% do total da receita líquida da Companhia no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020 e no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021. Historicamente, o
relacionamento com a rede de franqueados não registra problemas significativos; contudo, a Companhia
pode não conseguir manter e/ou ampliar, conforme o caso, sua rede de franqueados, e pode enfrentar
problemas significativos com sua rede, incluindo problemas de inadimplência de seus franqueados, o que
poderá afetar adversamente seus resultados operacionais e situação financeira. Ademais, caso seja
constatado o descumprimento por qualquer franqueado da Companhia da legislação, incluindo a leis
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trabalhistas, tributária e normas anticorrupção podem afetar negativamente a Companhia, gerando riscos
reputacionais e impactar os resultados financeiros e operacionais da Companhia.
A Companhia depende do sistema público e privado de infraestrutura logística nacional e
internacional para manutenção do modelo de distribuição dos seus produtos.
O modelo de distribuição de produtos da Companhia depende da continuidade da operação da
infraestrutura logística pública e privada, incluindo estradas, portos, e outros meios logísticos
utilizados pelos prestadores de serviço e fornecedores, para entrega de nossos produtos aos seus
centros de distribuição, lojas próprias e franqueadas e clientes do e-commerce.
A ocorrência de eventos que possam afetar a logística, como desastres naturais, incêndios,
acidentes, greves, falhas sistêmicas, ou outras causas imprevistas que possam prejudicar a
capacidade de distribuir produtos finais para as lojas da rede, e para os clientes do canal digital (ecommerce), podendo ocasionar queda nas vendas e impactar os resultados financeiros e
operacionais da Companhia, além de prejudicar a reputação das suas marcas.
A Companhia enfrenta riscos relacionados à não obtenção ou não renovação dos registros,
autorizações, licenças e alvarás para a instalação e a operação das suas lojas e dos seus
centros de distribuição.
A Companhia depende de vários registros, autorizações, licenças e alvarás federais, estaduais e
municipais, incluindo Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros, relacionados à operação e à
localização das suas lojas e dos seus centros de distribuição. Grande parte desses documentos
possui prazos de validade e deve ser renovada de tempos em tempos, com ou sem o pagamento de
taxas de renovação. Devido ao número de etapas necessárias para obter e renovar registros,
licenças, permissões e autorizações (incluindo o tempo necessário para implementar planos de ação
corretiva para cumprir as novas regulamentações e/ou solicitações das autoridades competentes e
para realizar as ações relacionadas a obras), juntamente com o tempo de resposta de certos órgãos
administrativos, a Companhia pode ser incapaz de obtê-los ou renová-los, inclusive de fazê-los em
tempo hábil. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia aguarda a renovação de alvarás
de funcionamento e de autos de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) de determinadas lojas. A
Companhia não tem como assegurar que será capaz de renovar referidas licenças ou se tais licenças
serão expedidas ou expedidas em tempo hábil pelas autoridades competentes. A não obtenção, a
não renovação ou o atraso da renovação das suas 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 os centros de distribuição, (iv) resultar no fechamento das suas lojas e dos seus centros de
distribuição, (v) expor a Companhia a riscos adicionais no caso de um acidente de segurança e
proteção, ou evento similar, afetar adversamente tal instalação enquanto uma licença estiver
pendente; e (vi) expor a Companhia, bem como os seus representantes, a sanções criminais, em
caso de exercício de atividades sem as devidas licenças e autorizações. A estratégia de negócio da
Companhia poderá ser substancial e adversamente afetada se não conseguir abrir e operar novas
lojas e centros de distribuição, se tiver que suspender ou fechar, mesmo que temporariamente,
algumas das suas lojas e centros de distribuição existentes em consequência da sua incapacidade
de obter ou renovar os registros, autorizações, licenças e alvarás.
Além disso, os shopping centers podem estar sujeitos a licenciamento ambiental específico, bem
como obtenção de registros, cadastros, outorgas e autorizações perante a autoridade ambiental
competente. Nesse sentido, caso as licenças, registros, cadastros, outorgas ou autorizações sejam
cancelados, não renovados tempestivamente ou não obtidos, poderá haver suspensão (parcial ou
total) ou embargo de atividades, inclusive das lojas localizadas dentro dos shopping centers, o que
poderá afetar os resultados operacionais, financeiros e a imagem da Companhia.
A Companhia pode não conseguir obter todas as licenças, alvarás e autorizações necessárias, ou
ainda não obter as suas renovações de forma tempestiva, inclusive em decorrência dos impactos da
pandemia da COVID-19, o que pode obrigá-la a fechar suas lojas, e, consequentemente, pode
impactar adversamente sua receita de vendas.
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Os resultados da Companhia podem ser adversamente afetados por flutuações nos custos
das matérias-primas, custos de energia e na taxa câmbio.
Aumentos nos preços dos componentes e matérias-primas utilizadas em produtos da Companhia
podem afetar negativamente as vendas e margens de suas mercadorias. Alternativamente, a
desvalorização do real pode impactar negativamente a produção de seus fornecedores. Mudanças
nos preços das matérias-primas e flutuações nas taxas de câmbio dependem de uma série de fatores
além do controle da Companhia, incluindo fatores macroeconômicos que podem afetar os preços
das commodities (incluindo os preços do algodão, petróleo e seus derivados, celulose, entre outros);
mudanças na oferta e demanda; condições econômicas gerais; eventos políticos significativos;
custos trabalhistas; concorrência; direitos de importação, tarifas, direitos anti-dumping e outros
custos semelhantes; câmbio e regulamentação governamental; e eventos como desastres naturais
e surtos generalizados de doenças infecciosas doenças (como a pandemia da COVID-19).
Além disso, os custos de energia podem experimentar uma volatilidade significativa no curto prazo.
Dependendo da natureza das mudanças nesses diferentes fatores que afetam as operações, a
Companhia pode sofrer um impacto adverso em seu negócio por diferentes razões, incluindo
aumento dos custos de operação ou menor demanda por seus produtos.
Mudanças no valor do real em relação às moedas estrangeiras, incluindo o dólar norte-americano,
podem aumentar o custo de negócios dos fornecedores da Companhia e, em última análise, seu
custo de produtos vendidos e suas vendas, em geral e custos administrativos. Se a Companhia não
for capaz de repassar tais aumentos de custos aos seus clientes ou o custo mais elevado dos
produtos resultar em diminuição da demanda por seus produtos, seus resultados operacionais
podem ser prejudicados.
O negócio da Companhia está sujeito a riscos associados com suprimento e fabricação
globais.
Se os fornecedores da Companhia, ou qualquer fornecedor de matéria-prima do qual a Companhia
depende, sofrerem interrupções prolongadas na fabricação ou transporte por qualquer motivo,
incluindo em razão de condições de saúde pública, como a recente pandemia da COVID-19, a
capacidade da Companhia de obter produtos poderá ser adversamente impactada, o que afetaria
adversamente os resultados operacionais da Companhia.
Caso algum fornecedor não seja capaz de fornecer os produtos na quantidade e na frequência
usualmente adquirida pela Companhia e esta não for 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.
A Companhia pode não ser capaz de manter e expandir sua relação com fornecedores ou
encontrar novos fornecedores.
Em 30 de junho de 2021, a rede de fornecedores da Companhia consiste em cerca de 290
fornecedores ativos, nacionais e estrangeiros, sendo que 70% dos seus produtos são fornecidos pela
sua controladora, Coteminas. Caso a Companhia não seja capaz de manter ou expandir as relações
com tais fornecedores e criar novas relações com fornecedores em termos comerciais aceitáveis, a
Companhia pode não ser capaz de expandir sua rede de produtos, o que pode afetar adversamente
seus negócios e resultados financeiros e operacionais.
Caso a Companhia não seja capaz de encontrar ou selecionar fornecedores de qualidade com
produtos atrativos, ou caso tais fornecedores se recusem a trabalhar com a Companhia ou, ainda,
caso a Companhia não consiga negociar termos comerciais vantajosos com esses fornecedores ou
caso essa relação não seja bem articulada, a Companhia pode não ser capaz de implementar a sua
estratégia de negócios ou pode resultar em excesso de estoques, o que pode afetar adversamente
os negócios da Companhia e seus resultados financeiros e operacionais.
Além disso, concorrentes da Companhia podem firmar contratos de exclusividade com fornecedores
da Companhia, decidir em não mais trabalhar com a Companhia, encerrar suas operações ou sofrer

485
PÁGINA: 37 de 377

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

crises financeiras, em qualquer caso, inviabilizando o fornecimento de seus produtos à Companhia.
Como resultado, a Companhia pode não ser capaz de fornecer todos os produtos para seus clientes
no tempo desejado e por preços atrativos e, consequentemente, pode perder clientes para seus
concorrentes.
A Companhia não pode garantir que será capaz de manter seus contratos com esses fornecedores
ou que será capaz de renovar contratos vigentes em termos favoráveis. Caso a Companhia não seja
capaz de reter tais fornecedores pode sofrer com atrasos no abastecimento de mercadorias,
cancelamento de vendas e, consequentemente, dificuldade de comercialização de produtos.
b. Riscos Relacionados ao Controlador, direto ou indireto, ou Grupo de Controle
Os negócios da Companhia dependem de um fornecimento estável e adequado de produtos
e serviços pela Coteminas, acionista controladora da Companhia.
A continuidade das atividades da Companhia depende (i) do fornecimento de produtos; e (ii) de
serviços prestados pela Coteminas à Companhia, incluindo o contrato de licenciamento de marcas.
A Companhia não pode garantir que a Coteminas não irá rescindir ou alterar os termos e condições
dos contratos existentes com a Companhia de forma a onerar mais a Companhia.
A eventual renegociação em termos menos favoráveis dos contratos de fornecimentos existentes e
dos demais contratos existentes em condições menos favoráveis para a Companhia ou a sua
rescisão, podem ter um efeito adverso significativo nas atividades da Companhia e resultar em
impactos relevantes nos seus resultados.
Ainda, devido à alta dependência da Companhia da Coteminas para o fornecimento de produtos,
caso a Coteminas deixe de cumprir os contratos e as obrigações existentes, podendo causar um
impacto desfavorável nas operações e resultados financeiros da Companhia.
Os interesses do acionista controlador da Companhia podem ser conflitantes com os
interesses dos seus demais acionistas.
O acionista controlador 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 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 seu
controle por ele detidas 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 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.
A gestão da Companhia é fortemente influenciada por e dependente de seus acionistas
controladores.
A gestão da Companhia é consideravelmente influenciada por seus acionistas controladores que
orientam vários aspectos da condução de seus negócios. Assim, o falecimento ou afastamento de
membros que compõem direta ou indiretamente o bloco de acionistas controladores da Companhia
e que estão entre os seus principais executivos poderá afetar adversamente seus negócios. A
Companhia poderá também se deparar com questões sucessórias no futuro o que poderá afetar
adversamente seus resultados operacionais e situação financeira.
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A Companhia pode enfrentar potenciais conflitos de interesses envolvendo transações com
partes relacionadas.
A Companhia possui 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
plenamente 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.
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 minoritários da Companhia poderão ter seus interesses prejudicados.
c. Riscos Relacionados a Seus Acionistas
A Companhia entende que não há riscos relacionados a seus acionistas, além dos mencionados nos
itens acima.
d. Riscos Relacionados a Suas Controladas e Coligadas
A Companhia possui participação em outra sociedade e depende de seus resultados
financeiros para compor seus resultados e patrimônios.
A Companhia possui participação direta em uma sociedade e o resultado dessa participação compõe
seus resultados e patrimônio, razão pela qual os resultados apresentados por esta sociedade podem
ser impactados por uma piora nas condições setoriais e mercadológicas em sua respectiva operação,
impactando seus resultados consolidados. A Companhia pode não receber quaisquer dividendos ou
outras distribuições dessa sociedade e ela poderá não performar de forma adequada e sustentável.
e. Riscos Relacionados a Seus Fornecedores
A Companhia não pode garantir que os fornecedores e franqueados, não se envolvam em
práticas irregulares.
Os fornecedores responsáveis pela fabricação dos produtos comercializados pela Companhia e os
responsáveis por franquias da Companhia trabalham com uma série de fornecedores e terceirizados
e não tem como garantir que não terá problemas relacionados a tais fornecedores e terceirizados,
incluindo as condições de seus trabalhadores, bem como do respeito às normas ambientais e de
segurança, ou que não usarão práticas irregulares, incluindo práticas de trabalho análogo ao escravo
e/ou ao trabalho infantil, para reduzir os custos do produto. Se algum dos fornecedores, prestadores
de serviços e franqueados da Companhia se envolver em práticas irregulares, incluindo, mas não se
limitando às práticas acima mencionadas, a reputação da Companhia e suas marcas pode ser
prejudicada e, consequentemente, a percepção de seus clientes sobre os produtos da Companhia
pode ser afetada negativamente, causando, assim, uma redução nas vendas líquidas e nos
resultados das operações, bem como vencimento antecipado de eventuais dívidas e queda no preço
de negociação das ações ordinárias da Companhia. Em algumas circunstâncias, a Companhia
também pode ser considerada responsável com tais prestadores de serviços pela recomposição e/ou
indenização dos danos ambientais e trabalhistas por eles causados. Além disso, a Companhia
poderá ser responsabilizada e envolvida em processos judiciais nesse sentido, inclusive com
eventual reinclusão na Lista “A” da Secretaria do Trabalho, prevista no artigo 2º da Portaria
Interministerial MTPS/MMIRFG nº 4/2016, o que pode impactar a sua reputação, sua capacidade de
obtenção de novos financiamentos além de colocar em risco os benefícios fiscais atuais.
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A Companhia depende de terceiros para fabricar os produtos que comercializa.
A Companhia depende de terceiros (nacionais e internacionais) para fabricar os produtos que
comercializa. Ao usar terceiros para fabricar tais produtos, está sujeita a interrupções nas operações
desses fornecedores, incluindo acidentes industriais, eventos ambientais, interrupções na logística
ou sistemas de informação, perda ou enfraquecimento de grandes locais de fabricação ou problemas
de distribuição, problemas de controle de qualidade do produto, preocupações com segurança,
requisitos de licenciamento e outras questões regulatórias ou governamentais, bem como desastres
naturais, pandemias, disputas fronteiriças e outros fatores externos sobre os quais não temos
controle, o que pode afetar adversamente seus negócios, suas vendas e resultados operacionais.
Finalmente, alguns dos seus fornecedores são empresas de pequeno e médio porte e suscetíveis a
dificuldades financeiras e operacionais em caso de crise econômica, inclusive em razão da pandemia
da COVID-19.
Alguns fatores macroeconômicos, assim como a pandemia da COVID-19, podem fazer com que os
fornecedores da Companhia aumentem seus preços para compensar custos, como preços mais altos
de commodities ou aumento da inflação, e a Companhia pode não conseguir aumentar os preços de
venda para seus consumidores. Um aumento nos custos de seus produtos pode refletir
negativamente em seus negócios, resultados operacionais e valor de suas ações.
A Companhia pode ser responsável por obrigações fiscais, trabalhistas, ambientais e
previdenciárias de terceiros fornecedores ou prestadores de serviços.
De acordo com as leis brasileiras, se fornecedores ou prestadores de serviços terceirizados não
cumprirem suas obrigações nos termos das leis tributárias, trabalhistas e previdenciárias, a
Companhia pode ser responsabilizada solidariamente por tal descumprimento, resultando em multas
e outras penalidades que podem materialmente afetá-la adversamente.
f. Riscos Relacionados a Seus Clientes
A Companhia pode ser responsabilizada por perdas causadas por seus produtos aos
consumidores, o que pode afetar adversamente seus resultados.
As atividades desenvolvidas pela Companhia estão sujeitas a leis e regulamentos que regem a proteção
ao consumidor. A inobservância da legislação e da regulamentação aplicável poderá sujeitar a
Companhia às sanções legais cabíveis. As leis brasileiras de proteção ao consumidor são rigorosas e
atribuem o ônus da prova aos fornecedores. A proteção judicial ao consumidor pode ser exercida por
meio de ações individuais ou coletivas. Estas últimas podem ser propostas em favor do consumidor pelas
autoridades estaduais ou federais, por intermédio de órgãos da administração pública direta ou indireta,
em particular pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) e pelo Ministério Público,
com o propósito de proteger os direitos do consumidor, ou por associações de proteção ao consumidor.
Ações judiciais ou processos administrativos podem alegar, por exemplo, que seus serviços não foram
adequadamente prestados por seus funcionários, seus produtos não são adequados para uso, são
falsificados, ou não contêm informações adequadas e outros motivos. Decisões desfavoráveis
envolvendo valores substanciais poderão afetar adversamente o seu resultado e a sua situação
financeira.
Adicionalmente, decisões judiciais desfavoráveis poderão afetar adversamente a sua imagem e a
imagem de suas marcas, afetando, consequentemente, suas vendas e sua reputação, o que pode
impactar de forma adversa e relevante o seu resultado operacional e a sua situação financeira. No caso
de ser responsabilizada em um processo judicial, pode ter um efeito adverso relevante em seus negócios,
reputação, marca, condição operacional e financeira, fluxos de caixa e lucratividade. Ademais, sua defesa
em tais procedimentos legais podem exigir custos adicionais e tempo e atenção substanciais de seu
pessoal administrativo e técnico. Além disso, publicidade negativa associada a seus produtos, incluindo
defeitos, erros, falhas (incluindo acidentes) e qualidade, pode afetar adversamente sua reputação com
consumidores atuais e futuros, sua imagem corporativa e suas marcas, o que pode ter um efeito adverso
nos seus negócios e condição financeira.
g. Riscos Relacionados aos Setores da Economia nos quais a Companhia atua
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O segmento de varejo é altamente competitivo no Brasil, o que pode afetar adversamente a
participação de mercado da Companhia e, consequentemente, seus resultados operacionais.
A concorrência no setor de varejo é baseada, dentre outros fatores, na variedade de produtos, preço,
qualidade, disponibilidade, publicidade, conveniência ou local de armazenamento e atendimento ao
consumidor. Alguns concorrentes da Companhia, incluindo empresas locais e redes multinacionais
de varejo, podem ter maiores recursos financeiros, menores custos de aquisição de produtos e
menores despesas operacionais do que ela, bem como marcas mais atrativas. Esses concorrentes
podem usar descontos, políticas de preços agressivas e publicidade. O negócio da Companhia é
vulnerável a mudanças na demanda e nos preços, bem como nas preferências dos Clientes. Caso a
Companhia não consiga competir com seus concorrentes, suas vendas podem cair, e ela pode
decidir ou ser obrigada a oferecer descontos maiores a seus Clientes, o que pode reduzir seus lucros
e afetar sua situação financeira.
Ademais, há forte concorrência no comércio eletrônico. Outras empresas do ramo de varejo e
comércio eletrônico podem firmar alianças e acordos comerciais que possam fortalecer sua posição
competitiva. Na medida em que a carteira de clientes da Companhia cresce e a fidelidade de clientes
para diferentes segmentos do mercado de internet aumenta, as empresas desses segmentos podem
buscar expandir seus negócios para o setor em que ela opera. Além disso, novas tecnologias podem
intensificar a natureza competitiva do varejo on-line e esse aumento na concorrência pode reduzir
suas vendas e seus lucros operacionais.
Além disso, os concorrentes da Companhia, tanto no varejo físico quanto no comércio eletrônico,
podem ter mais recursos para desenvolver suas estratégias de tecnologia e marketing do que ela.
Na medida em que aumenta o uso da Internet e de outros serviços on-line, os varejistas que operam
nesse mercado podem ser adquiridos, receber investimentos ou estabelecer relações comerciais
com empresas maiores e mais estabelecidas, que podem ter mais recursos financeiros do que a
Companhia, o que poderia afetá-la adversamente.
O setor de varejo poderá ser afetado quando houver redução no poder de compra do
consumidor e ciclos econômicos desfavoráveis.
As vendas parceladas são um componente importante do resultado das operações das empresas de
varejo no Brasil, para produtos não alimentícios cujo tíquete médio é maior do que o de alimentos.
Historicamente, o setor de varejo brasileiro experimentou períodos de desaceleração econômica que
levaram a quedas nos gastos do consumidor. O sucesso das operações da Companhia depende de
vários fatores, incluindo condições gerais de negócios, taxas de juros, inflação, disponibilidade de crédito
ao consumidor, existência de epidemias ou pandemias (como o alcance e a duração do impacto da atual
pandemia da COVID-19, incluindo redução na demanda de consumidores, diminuição das vendas, e
fechamento temporário generalizado de lojas), tributação, confiança do consumidor nas condições
econômicas futuras, níveis de emprego e salário. 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. Ademais, os resultados operacionais da Companhia e sua situação financeira foram e
continuarão a ser afetados pela taxa de crescimento do produto interno bruto brasileiro, ou PIB. A
Companhia não pode garantir que o PIB brasileiro cresça ou permaneça estável. Assim sendo, os
volumes de vendas da Companhia e, consequentemente, o seu resultado operacional, 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.
A Companhia pode ter impactos negativos em seu resultado operacional devido a variações
climáticas.
O negócio da Companhia pode ser adversamente afetado por condições climáticas. Poderão ocorrer
períodos prolongados de temperaturas mais quentes durante o inverno ou temperaturas mais frias
durante o verão, sendo que ambas as situações podem ocasionar uma incompatibilidade de seu estoque
com a demanda sob tais condições inesperadas. De maneira geral, períodos de clima alterado podem
forçar a Companhia a vender o excesso de seus estoques por preços menores, afetando, dessa forma,
seu resultado.
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As vendas e níveis de estoque da Companhia flutuam sazonalmente
Devido ao período de compras natalinas e evento Black Friday, as vendas da Companhia são tipicamente
maiores no quarto trimestre de cada exercício social. Um eventual desaquecimento econômico,
interrupção de seus negócios ou atraso de entrega de produtos por seus fornecedores no último trimestre
do exercício social pode afetar adversamente seus resultados. Ademais, deve se preparar aumentando
proporcionalmente seus estoques com o objetivo de atender apropriadamente à demanda adicional.
Consequentemente, qualquer diminuição não prevista ou previsão equivocada da demanda por seus
produtos durante esta época do ano poderá causar um efeito adverso em suas vendas, faturamento e
resultado.
h. Riscos Relacionados a Regulação dos Setores em que a Companhia atua
A Companhia pode sofrer impactos relevantes devido a alterações na legislação tributária
brasileira ou a conflitos em sua interpretação.
O governo brasileiro tem implementado e discutido diversas alterações nos regimes fiscais que
podem afetar as empresas e seus clientes, inclusive como resultado da execução ou alteração de
tratados fiscais. Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas vigentes e/ou criação de tributos,
temporários ou definitivos, cujos recursos são destinados a fins estabelecidos pelo governo.
Algumas dessas mudanças podem resultar em aumentos da sua carga tributária, o que poderia
afetar adversamente sua lucratividade e os preços de seus produtos e serviços, bem como restringir
sua capacidade de fazer negócios nos mercados existentes. Dentre as mudanças que podem afetar
materialmente os seus negócios, estão as discussões recentes sobre a possível instituição de novos
tributos, tais como o empréstimo compulsório, o imposto sobre grandes fortunas, uma contribuição
sobre transações financeiras, a reforma tributária, a revogação de isenções fiscais e alterações
significativas na legislação do ICMS e do PIS/COFINS, incluindo aumento de alíquotas, alterações
de base de cálculo, entre outros.
Outrossim, atualmente há no congresso brasileiro propostas para a implementação da Reforma
Tributária Brasileira. 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. Ainda, o Governo Federal
apresentou, por meio do Projeto de Lei nº 3.887/2020, nova proposta da Reforma Tributária Brasileira
para a criação da Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (“CBS”), em
substituição às contribuições do PIS e da COFINS, prevendo a alíquota de 12%, com amplo direito
a crédito. Mais recentemente, o Governo Federal apresentou o Projeto de Lei nº 2.337/2021, também
intitulado de “segunda fase” da Reforma Tributária Brasileira, que trata da tributação da renda,
incluindo diversas disposições sobre o tema, tais como tributação de dividendos, ajustes na base de
cálculo e nas alíquotas dos tributos corporativos, mudanças na tributação da renda e de ganhos
relativos a investimentos no mercado de capitais brasileiro (i.e.: tributação de ativos financeiros e
fundos de investimento, etc.), dentre outros. A implementação da Reforma Tributária Brasileira está
submetida ao processo legislativo, o qual inclui avaliação, votação, veto e emendas, todos realizados
pelo Poder Legislativo, na figura do Congresso Nacional, e pelo Poder Executivo, na figura do
Presidente da República. Por isso, não é possível determinar, desde logo, quais propostas de
modificação serão efetivamente implementadas e como elas podem vir a afetar direta ou
indiretamente os negócios e resultados da Companhia, as quais passariam a ter vigência no ano
seguinte ao da conversão de tais projetos em lei.
Caso a Reforma Tributária Brasileira se efetive, ou caso haja quaisquer mudanças na legislação e
regulamentação tributária aplicáveis, que alterem os tributos aplicáveis ou benefícios fiscais,
incentivos fiscais ou regimes especiais da Companhia ou de suas subsidiárias operacionais durante
ou após seus prazos de vigência, os negócios e resultados da Companhia poderão ser direta ou
indiretamente afetados.
A Companhia pode não ser capaz de manter o fluxo de caixa projetado e rentabilidade após
quaisquer aumentos nos tributos brasileiros aplicáveis às suas operações, bem como pode não ter
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sucesso na recuperação de todos os créditos tributários oriundos da Ação Judicial transitada em
Julgado que garantiu o seu direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o que
poderá afetar adversamente seus resultados.
A pandemia decorrente da 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, podendo tais
medidas afetar adversamente seus negócios e resultados operacionais.
Ademais, certas leis tributárias podem estar sujeitas a interpretações controversas pelas autoridades
fiscais, sendo que 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. Ainda, 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. Dessa forma,
a Companhia não pode garantir que os provisionamentos para tais processos (quando houver) serão
corretos, que não haverá identificação de exposição fiscal adicional, e que não será necessária
constituição de reservas fiscais adicionais para qualquer exposição fiscal. Há 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.
A regulamentação da Internet e do comércio eletrônico pelo Governo Federal está em
constante mutação e mudanças desfavoráveis poderão vir a prejudicar os negócios 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 um aumento
nas suas despesas operacionais.
i. Riscos Relacionados aos Países Estrangeiros onde a Companhia atua
Não aplicável, a Companhia não possui operações em outros países além do Brasil.
j. Riscos Relacionados a Questões Socioambientais
A Companhia pode sofrer sanções legais por não administrar corretamente os resíduos
gerados por suas operações.
A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, conforme alterada, estabelece a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, com princípios, objetivos e instrumentos, bem como diretrizes sobre gestão
integrada e gerenciamento de resíduos sólidos. Como resultado, a Companhia é responsável pelo
gerenciamento dos resíduos gerados em suas instalações (incluindo papel, papelão, lâmpadas,
plásticos, garrafas de perfumaria e beleza, material de merchandising e outros), bem como, por
qualquer não conformidade com a legislação ambiental aplicável. Adicionalmente, a Companhia
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também é responsável por qualquer dano ambiental causado por suas operações, desde que haja
evidência de nexo de causalidade entre suas atividades e o dano ambiental causado. Penalidades
podem ser aplicadas se a Companhia deixar de cumprir com as condições exigidas, o que afetaria
adversamente suas operações e reputação.
Qualquer falha no cumprimento das leis e regulamentações ambientais aplicáveis pode submeter a
Companhia a sanções administrativas, tais como multas de até R$ 50 milhões e suspensão de
atividades, e penais, além da obrigação de remediar os danos ambientais causados ou indenizar
terceiros. Caso essas leis e regulamentos fiquem mais rigorosos, a Companhia poderá ter que
aumentar significativamente os seus gastos para cumprimento dessas leis e regulamentações
ambientais. Investimentos ambientais não previstos podem reduzir os recursos disponíveis para
outros investimentos e podem afetá-la substancial e negativamente.
A Companhia está sujeita às leis e regulamentos socioambientais, e descumprimentos a tais
normas podem afetar adversamente sua reputação e posição financeira.
A Companhia está sujeita a uma ampla legislação federal, estadual e municipal relacionada à
preservação e proteção do meio ambiente bem como àquelas relacionadas a proibição de utilização
de mão de obra análoga a de escravo, mão de obra infantil, incentivo à prostituição e emprego de
silvícolas. Entre outras obrigações, essa legislação estabelece exigências de licenças ambientais e
padrões para o descarte de efluentes, emissões atmosféricas, gestão de resíduos sólidos,
parâmetros de emissões de ruídos, bem como exigências relacionadas a áreas especialmente
protegidas e à segurança do trabalho. Quaisquer violações da legislação e regulamentação
socioambiental 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, assim como
a sua imagem e reputação.
Em relação ao licenciamento ambiental, a ausência de licenças ou autorizações dos órgãos
ambientais competentes para a concepção, construção, alteração, ampliação e operação de
atividades e/ou empreendimentos potencialmente poluidores, ou a operação em desacordo com as
licenças ambientais emitidas, sujeitam o infrator a sanções administrativas e criminais, incluindo
multas de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), penas restritivas de direito e outras
penalidades como embargo, desativação e demolição, além da obrigação de recuperar eventuais
danos causados ao meio ambiente. Atualmente, a Companhia está em processo de obtenção da
licença ambiental de operação para um de seus centros de distribuição.
Além disso, a legislação e a regulamentação poderão se tornar ainda mais rígidas, exigindo que a
Companhia aumente de forma significativa seus investimentos à luz de eventuais novas exigências.
Investimentos socioambientais imprevistos poderão reduzir os recursos disponíveis para outros
investimentos e afetar adversamente seus resultados de forma significativa.
k. Riscos Relacionados a Questões Macroeconômicas
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o atual coronavírus (COVID-19),
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das ações de emissão da Companhia.
Surtos de doenças que afetam o comportamento das pessoas, como o atual coronavírus (COVID19), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente
Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem ter um impacto adverso
relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia mundial e brasileira,
nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente da
COVID-19, cabendo aos seus países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto da COVID-19 resultou em
medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do
mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e

492
PÁGINA: 44 de 377

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população,
o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que
conjuntamente podem ter um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira.
Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundiais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis.
As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19 tiveram 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. A cotação da maioria dos ativos negociados na B3 foi adversamente afetada em razão do surto
do COVID-19.
A instabilidade política no Brasil pode afetar adversamente os negócios, operações e
condição financeira da Companhia e suas controladas.
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, dentre as quais, a “Operação Lava Jato”. Tais investigações têm impactado a
economia e o ambiente político do país. Membros do Governo Federal brasileiro e do Poder
Legislativo, bem como executivos de grandes companhias públicas e privadas, foram condenados
por corrupção por terem aceitado subornos por meio de propinas em contratos concedidos pelo
governo a companhias de infraestrutura, petróleo e gás, e construção, dentre outras. Os valores
destas propinas supostamente financiaram campanhas de partidos políticos e não foram
contabilizadas ou divulgadas publicamente, servindo para promover o enriquecimento pessoal dos
beneficiários do esquema de corrupção. Como resultado, vários políticos, incluindo membros do
Congresso Nacional e executivos de grandes companhias públicas e privadas brasileiras,
renunciaram a seus cargos e/ou foram presos, sendo que outras pessoas ainda estão sendo
investigadas por alegações de conduta antiética e ilegal, identificadas durante tais investigações.
O potencial resultado destas e outras investigações é incerto, mas elas já tiveram um impacto
negativo sobre a imagem e reputação das empresas envolvidas, bem como sobre a percepção geral
do mercado sobre a economia brasileira. O desenvolvimento desses casos de condutas antiéticas
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 de suas ações. 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.
Ainda, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, tem sido criticado tanto no Brasil quanto
internacionalmente, com os efeitos desestabilizadores da pandemia da COVID-19 aumentando a
incerteza política e a estabilidade no Brasil, particularmente após a saída de vários ministros federais
de alto nível e alegações de corrupção contra o Presidente da República. Além disso, o Supremo
Tribunal Federal recentemente anulou condenações criminais e restaurou direitos políticos do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que pode vir a permitir com que ele se candidate nas próximas
eleições presidenciais. As recentes instabilidades políticas e econômicas têm levado a uma
percepção negativa da economia brasileira e um aumento na volatilidade no mercado de valores
mobiliários brasileiro, que também podem afetar adversamente os negócios e as ações da
Companhia. Qualquer instabilidade econômica recorrente e incertezas políticas podem afetar
adversamente os negócios e as ações da Companhia. Essa instabilidade pode ser agravada pela
instauração de uma CPI, que está em curso, cujos objetos são, e acordo com a Agência Senado,
não só ações e omissões do governo federal e o colapso da saúde no Amazonas, mas também
possíveis irregularidades, fraudes e superfaturamentos em contratos e serviços feitos com recursos
originados da União e enviados a Estados e Municípios.
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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 novo governo, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e
previdenciária, bem como à legislação pertinente, podem contribuir para a instabilidade econômica.
Essas incertezas e novas medidas podem aumentar a volatilidade do mercado de títulos brasileiros.
A Companhia também não pode prever os resultados dessas investigações, nem o impacto sobre a
economia brasileira ou o mercado acionário brasileiro.
O governo brasileiro exerceu, e continua a exercer, influência significativa sobre a economia
brasileira. As condições políticas e econômicas brasileiras poderão prejudicar o negócio da
Companhia e o preço de cotação de suas Ações.
O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua política
econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, remessas
de capital e limites à importação, entre outros, que podem causar efeito adverso relevante nas
atividades da Companhia.
A inflação e algumas medidas governamentais destinadas a combatê-la geraram, no passado,
significativos efeitos sobre a economia do Brasil. As medidas tomadas pelo Governo Federal para
controlar a inflação implicaram aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle
de preços, desvalorização cambial, controle de capital e limitação às importações, entre outros
efeitos.
As atividades, situação financeira e resultados operacionais poderão ser prejudicados de maneira
relevante devido a modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores, tais como
(i) taxas de juros; (ii) controles cambiais e restrições a remessas para o exterior; (iii) flutuações
cambiais; (iv) inflação; (v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; (vi) política
fiscal; (vii) política de abastecimento, inclusive criação de estoques reguladores de commodities; (viii)
expansão e contração da economia brasileira, medida pelo produto interno bruto; (ix) saúde pública,
incluindo em razão de epidemias e pandemias, como a atual pandemia de COVID-19, (x) alteração
das normas trabalhistas, legais e regulatórias e (xi) outros acontecimentos 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 ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza
econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro,
sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão
prejudicar as atividades e resultados operacionais da Companhia.
A instabilidade cambial pode ter um efeito adverso relevante sobre a economia brasileira e
sobre a Companhia.
Atualmente, os produtos importados pela Companhia representam 17,6% das vendas brutas de seus
produtos. A moeda brasileira flutua em relação ao dólar norte-americano e outras moedas
estrangeiras. No passado, o Governo Federal adotou diferentes regimes cambiais, incluindo
desvalorizações repentinas, pequenas desvalorizações periódicas (durante as quais a frequência
dos ajustes variava de diária para mensal), controles cambiais, mercados com taxa de câmbio dupla
e um sistema de taxa de câmbio flutuante. Desde 1999, o Brasil adota um sistema de taxa cambial
flutuante, com intervenções do Banco Central do Brasil na compra ou venda de moeda estrangeira.
De tempos em tempos, ocorrem flutuações significativas na taxa cambial entre o real e o dólar norte
americano e outras moedas. O real pode desvalorizar ou valorizar substancialmente com relação ao
dólar norte-americano no futuro. A instabilidade cambial pode ter um efeito adverso relevante sobre
a Companhia. A desvalorização do real frente ao dólar norte-americano pode criar pressões
inflacionárias no Brasil e provocar aumentos nas taxas de juros, o que poderia afetar negativamente
o crescimento da economia brasileira como um todo e resultar em um efeito adverso relevante sobre
a Companhia.
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Qualquer rebaixamento na classificação de crédito do Brasil poderá afetar adversamente o
preço de negociação das ações da Companhia.
Os ratings de crédito afetam a percepção de risco dos investimentos. Agências de classificação
avaliam regularmente o Brasil e seus ratings soberanos, tendo como base diversos fatores, incluindo
tendências macroeconômicas, condições físicas e orçamentárias, métricas de endividamento e a
perspectiva de mudanças em quaisquer desses fatores.
As agências de rating começaram a revisar a classificação de rating de crédito soberano do Brasil
em setembro de 2015. Subsequentemente, o Brasil perdeu sua condição de grau de investimento
nas três principais agências de rating. Após uma redução inicial em setembro de 2015, a Standard
& Poor’s reduziu novamente de BB-positivo para BB e, em janeiro de 2018, rebaixou o rating de
crédito soberano do Brasil de BB para BB-, além de mudar a perspectiva de negativa para estável.
Em dezembro de 2015, a Moody’s colocou o rating de emissor e bônus Baa3 do Brasil em revisão
para um rebaixamento e, posteriormente, rebaixou o rating de emissor e bônus do Brasil para abaixo
do grau de investimento, para Ba2, com uma perspectiva negativa. Em dezembro de 2015, a Fitch
rebaixou o rating de crédito soberano do Brasil para BB-positivo, com uma perspectiva negativa. Em
fevereiro de 2018, a Fitch reduziu novamente o rating de crédito soberano do Brasil para BBnegativo, com uma perspectiva estável.
Diante dos rebaixamentos, os preços de negociação de valores mobiliários dos mercados de dívida
e de ações brasileiro foram afetados de maneira negativa. Um prolongamento na atual recessão
brasileira poderia levar a novos rebaixamentos de ratings. Na data deste Formulário de Referência,
o rating de crédito brasileiro era classificado como BB-estável, Ba2 estável e BB-negativo, pela
Standard & Poor´s, Moody´s e Fitch, respectivamente.
A Companhia não pode garantir que as agências de rating manterão essas classificações sobre o
crédito brasileiro e qualquer rebaixamento de ratings de crédito soberano brasileiro poderá aumentar
afetar adversamente os negócios da Companhia.
Um mercado ativo e líquido para ações ordinárias da Companhia pode não se desenvolver.
A volatilidade e a falta de liquidez inerente ao mercado brasileiro de valores mobiliários podem limitar
significativamente a capacidade de os investidores venderem as ações ordinárias 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, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza mais
especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a certos riscos político e econômicos, incluindo,
mas não se limitando, a:
x

Mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que podem afetar a
capacidade dos investidores de obter retorno total ou parcial sobre seus investimentos; e

x

Restrições ao investimento estrangeiro e repatriação do capital investido.

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, como os Estados Unidos e União Europeia. Após a conclusão da oferta, poderá não haver
um mercado líquido ou poderá haver restrição possível à negociação das ações ordinárias, o que
pode limitar a capacidade do respectivo investidor de vender as ações pelo preço e tempo desejados.
O preço das ações ordinárias da Companhia pode flutuar significativamente em resposta a vários
fatores que estão além do controle da Companhia. Além disso, a B3 pode ser regulada de forma
diferente do que os investidores estrangeiros estão acostumados, o que pode limitar a capacidade
do respectivo acionista de vender suas ações pelo preço e tempo desejados. Além disso, o preço
das ações após uma oferta pública está sujeito a volatilidade. Essas características do mercado de
capitais brasileiro podem limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações
ordinárias emitidas pela Companhia, pelo preço e no momento desejado. Se um mercado de
negociação ativo e líquido de ações ordinárias emitidas pela Companhia não for desenvolvido e
mantido, o preço de negociação de suas ações ordinárias poderá ser negativamente afetado.
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Desenvolvimentos e mudanças na percepção dos investidores sobre risco em outros países,
especialmente nos Estados Unidos, Europa e outros países emergentes, podem afetar
material e adversamente a economia brasileira e o valor de mercado dos valores mobiliários
brasileiros, incluindo as ações da Companhia.
O preço de mercado de valores mobiliários de emissores brasileiros é afetado por condições
econômicas e de mercado em outros países, incluindo os Estados Unidos, países europeus, bem
como outros países latino-americanos e de mercados emergentes. Embora as condições
econômicas na Europa e nos Estados Unidos possam diferir significativamente das condições
econômicas do Brasil, as reações dos investidores a acontecimentos nesses outros países podem
ter um efeito adverso sobre o preço de mercado de valores mobiliários de emissores brasileiros. Os
preços das ações negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, ou B3, por exemplo, foram
historicamente sensíveis a flutuações nas taxas de juros nos Estados Unidos, bem como a variações
das principais bolsas dos Estados Unidos. Além disso, as crises em outros países de mercados
emergentes podem diminuir o interesse de investidores em valores mobiliários de emissores
brasileiros, incluindo as ações ordinárias da Companhia. Esses eventos podem afetar negativamente
o preço de mercado das suas ações ordinárias, restringir o seu acesso aos mercados de capitais e
comprometer a sua capacidade de financiar as suas operações no futuro com termos favoráveis ou
independentemente dos termos. Além disso, a crise financeira e a instabilidade política nos Estados
Unidos, incluindo o recente conflito envolvendo Estados Unidos e Irã, a guerra comercial entre os
Estados Unidos e a China, as tensões globais decorrentes da pandemia do COVID-19, bem como
crises na Europa e outros países, incluindo os conflitos envolvendo a ocorrência do Brexit, afetaram
a economia global, produzindo diversos efeitos que, direta ou indiretamente, impactaram o mercado
de capitais e a economia brasileira, como as flutuações no preço de títulos emitidos por empresas
listadas, reduções na oferta de crédito, deterioração da economia global, flutuação das taxas de
câmbio e inflação, entre outras, que podem, direta ou indiretamente, afetar adversamente a
Companhia.
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4.2 – Descrição dos principais riscos de mercado
A Companhia está exposta aos seguintes riscos de mercado:
a) Risco de taxa de juros
O caixa e equivalentes de caixa e os títulos e valores mobiliários rendem aproximadamente o
equivalente às taxas dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI.
Consolidado
30.06.2021
Depósitos em contas correntes

341
---------341
======

31.12.2020
1.428
---------1.428
======

A Companhia não possuía empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2020 e em 30 de
junho de 2021.
A Administração da Companhia considera não relevante o efeito da exposição às variações de
mercado nas taxas de juros contratadas para os passivos sobre os quais incidem juros fixos,
portanto, não está apresentando a análise de sensibilidade para estes instrumentos financeiros.
b) Risco de crédito
A Companhia está sujeita ao risco de crédito com respeito ao caixa e equivalentes de caixa, aos
títulos e valores mobiliários, quando aplicável. Esse risco é mitigado pela política de aplicar os
recursos disponíveis somente em instituições financeiras de grande porte.
O risco de crédito em duplicatas a receber é reduzido a serem concentrados com franqueados e
operadoras de cartão de crédito (adquirentes e subadquirentes). A Companhia possui um sistema
de gestão de crédito baseado na combinação das informações oriundas de diversos departamentos,
principalmente as áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes externas que abastecem o
departamento de crédito e cobrança visando à aprovação de crédito para os seus franqueados que
são aprovados por órgão colegiado.
As vendas a prazo são efetuadas: (a) diretamente ao consumidor e parceladas em até 10
pagamentos por meio de instrumentos de crédito cedidos pelas operadoras de cartões de crédito, ou
(b) para os nossos franqueados.
As contas a receber de clientes são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio de
recebimento é de aproximadamente 83 dias em 30 de junho de 2021, 81 dias em 31 de dezembro
2020, 82 dias em 31 de dezembro de 2019, e 83 dias em 31 de dezembro de 2018.
Consolidado
30.06.2021
Clientes no mercado interno
Operadoras de cartão de crédito
Partes relacionadas
Mercado externo

Provisão para perda esperada com créditos de
liquidação duvidosa

31.12.2020

37.560
581

39.757
4.750

33
----------38.174

----------44.507

(1.099)
----------37.075
=======

(1.099)
----------43.408
=======
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Os valores vencidos estão apresentados abaixo e o saldo da provisão para perda esperada com
créditos de liquidação duvidosa é considerado pela Administração suficiente para cobrir as perdas
esperadas com estes títulos.
A composição das duplicatas a receber por idade de vencimento é como segue:
Consolidado
30.06.2021
A vencer

31.12.2020

32.714

40.491

Vencidas até 30 dias

521

242

Vencidas de 31 a 60 dias

272

90

Vencidas de 61 a 90 dias

103

66

Vencidas de 91 a 180 dias

440

288

Vencidas acima de 180 dias

4.124

3.330

----------38.174

----------44.507

======

======

A Administração da Companhia considera que o risco relativo às contas a receber de clientes é
minimizado pelo fato de que parte da composição da carteira de clientes da Companhia ser diluída
e parte estar concentrada em grandes operadores de cartão de crédito e franqueados.
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±3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV
$ &RPSDQKLD p SDUWH HP SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV H MXGLFLDLV GH QDWXUH]D FtYHO WUDEDOKLVWD H
WULEXWiULD FRP FODVVLILFDomR GH FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO SRVVtYHO H UHPRWD $V SURYLV}HV GD
&RPSDQKLDVmRUHJLVWUDGDVFRQIRUPHRVUHJUDPHQWRVFRQWiEHLVFRPEDVHQDDQiOLVHLQGLYLGXDOGH
FDGD SURFHVVR SRU VHXV DGYRJDGRV LQWHUQRV H H[WHUQRV VHQGR FRQVWLWXtGDV SURYLV}HV SDUD
SURFHVVRV DYDOLDGRV SHOD $GPLQLVWUDomR H SRU VHXV DVVHVVRUHV MXUtGLFRV FRPR SURFHVVRV FRP
FKDQFHGHSHUGDSURYiYHO

$ &RPSDQKLD SRVVXL SURFHVVRV WULEXWiULRV WUDEDOKLVWDV H FtYHLV FXMD SHUGD IRL HVWLPDGD FRPR
SRVVtYHOQRYDORUGH5PLO5PLOH5PLOUHVSHFWLYDPHQWHHPGHMXQKRGH

)RLFRQVWLWXtGDSURYLVmRSDUDDVSHUGDVFRQVLGHUDGDVSURYiYHLVWHQGRRYDORUGH5PLOHPGH
MXQKRGHGRVTXDLV5PLOGHSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVH5PLOGHSURFHVVRVFtYHLVHRXWURV

)RLGHVFULWRDVHJXLURSURFHVVRFRQVLGHUDQGRVXDFDSDFLGDGHGHUHSUHVHQWDULPSDFWRVLJQLILFDWLYRDR
SDWULP{QLRGD&RPSDQKLDRXDRVVHXVQHJyFLRV)RUDPFRQVLGHUDGRVDLQGDQDVHOHomRGHSURFHVVRV
UHOHYDQWHVLQGHSHQGHQWHPHQWHGRYDORUHQYROYLGRSURFHVVRVMXGLFLDLVRXDGPLQLVWUDWLYRVTXHSRVVDP
UHSUHVHQWDU XP LPSDFWR VLJQLILFDWLYR QD LPDJHP GD &RPSDQKLD RX DLQGD TXH SRVVDP GH DOJXPD
IRUPDLQIOXHQFLDUDGHFLVmRGRLQYHVWLGRUHPLQYHVWLUHPYDORUHVPRELOLiULRVGHVXDHPLVVmR

3URFHVVR
D-Xt]R

9DUD)HGHUDOGD6HomR-XGLFLiULDGH6mR3DXOR

E,QVWkQFLD

3ULPHLUD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR
H9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV 5
PLO 

$0029$5(-26$[81,2)('(5$/

I3ULQFLSDLVIDWRV

5 RLWRPLOK}HVWUH]HQWRVHYLQWHHVHWHPLOTXLQKHQWRV
HRLWHQWDHQRYHUHDLVHTXDWRU]HFHQWDYRV 
7UDWDVHGH0DQGDGRGH6HJXUDQoDDMXL]DGRSDUDJDUDQWLURGLUHLWRGH
DGHVmR DR SURJUDPD GH SDUFHODPHQWR VLPSOLILFDGR GH WULEXWRV
SHQGHQWHVSUHVHQWHVHIXWXURVLQFOXLQGRFRQWULEXLo}HVSUHYLGHQFLiULDV
(P  IRL GHIHULGD D PHGLGDOLPLQDU SDUDRUGHQDU j 5HFHLWD
)HGHUDO TXH DQDOLVH RV SHGLGRV GH SDUFHODPHQWR VLPSOLILFDGR
LQGHSHQGHQWH GR OLPLWH GH YDORU SUHYLVWR QD ,QVWUXomR 1RUPDWLYD Q
)RLGHWHUPLQDGRDLQGDDVXVSHQVmRGRFDVRDWpRMXOJDPHQWR
GR7HPDSHOR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD

J&KDQFHGHSHUGD
SURYiYHOSRVVtYHORX
UHPRWD 
K,PSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR


5HPRWD
1mR VmR SUHYLVWRV LPSDFWRV ILQDQFHLURV GLUHWRV GHFRUUHQWHV GHVWH
SURFHVVRHPFDVRGHSHUGD3RGHPQRHQWDQWRH[LVWLULPSDFWRV HP
HYHQWXDLVQRYRVSHGLGRVGHSDUFHODPHQWR
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±9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
3DUDRSURFHVVRLQGLFDGRQRLWHPQmRIRLIHLWDSURYLVmRGHYDORUHV
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±3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDVSDUWHVFRQWUiULDV
VHMDPDGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
1mR DSOLFiYHO SRLV D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR
VLJLORVRVHPTXHD&RPSDQKLDVHMDSDUWHHFXMDVSDUWHVFRQWUiULDVVHMDPVHXVDGPLQLVWUDGRUHVRX
H[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVRXH[FRQWURODGRUHVRXVHXVLQYHVWLGRUHV
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±9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1mR DSOLFiYHO SRLV D &RPSDQKLD QmR SRVVXL SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR
VLJLORVRVHPTXHD&RPSDQKLDVHMDSDUWHHFXMDVSDUWHVFRQWUiULDVVHMDPVHXVDGPLQLVWUDGRUHVRX
H[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVRXH[FRQWURODGRUHVRXVHXVLQYHVWLGRUHV
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±3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSURFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV

503
PÁGINA: 55 de 377

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

Versão : 1

4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
±3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVH
UHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
1mR Ki SURFHVVRV UHSHWLWLYRV RX FRQH[RV UHOHYDQWHV GH QDWXUH]D WUDEDOKLVWD WULEXWiULD FtYHO RX
DUELWUDO
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±9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1mRDSOLFiYHO
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4.7 – Outras contingências relevantes
A Companhia possui saldos de parcelamentos ordinários e programas de parcelamentos
A Companhia incluiu débitos de tributos federais e contribuições previdenciárias administrados pela
Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em programas de
parcelamentos ordinários/simplificados. O valor total consolidado nesses programas foi de
R$13.652.770,03, e os seus saldos eram de R$11.750.513,27, em 30/06/2021.
Além disso, a Companhia incluiu débitos de tributos federais e contribuições previdenciárias
administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no Programa Especial de Regularização
Tributária (“Pert”), instituído pela Lei nº 13.496/2017, o qual concedia, para débitos até R$15,0
milhões, a possibilidade de se pagar uma entrada de 5% do valor da dívida consolidada antes dos
descontos, e sobre o valor remanescente, a aplicação de descontos relevantes nos valores de multa
e juros, e a possibilidade de liquidação do restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e
de base de cálculo negativa da CSLL. O valor total consolidado nesses programas, antes dos
descontos, foi de R$1.043.140,94, de forma que a Companhia liquidou os seus saldos mediante o
pagamento de apenas R$52.157,05, e o restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa da CSLL, os quais ainda aguardam validação por parte da Receita Federal
do Brasil.
E finalmente, a Companhia incluiu débitos relativos ao ICMS devidos aos Estados de São Paulo e
Paraná, no valor total consolidado de R$9.716.245,97. Os saldos de referidos parcelamentos eram
de R$5.973.357,26 em 30/06/2021.
Os parcelamentos e programas de parcelamentos aos quais a Companhia fez a opção possuem
regras específicas. Caso as regras de referidos parcelamentos e programas de parcelamentos não
sejam observadas pela Companhia, tal como a falta de pagamento de um determinado número de
parcelas, consecutivas ou alternadas, poderá haver a rescisão do parcelamento ou programa de
parcelamento correspondente, o que poderia causar a cobrança de todo o saldo remanescente do
parcelamento rescindido, e efeitos adversos nos nossos negócios, na nossa condição financeira e
nos nossos resultados operacionais.

506
PÁGINA: 58 de 377

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

Versão : 1

4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
±5HJUDVGRSDtVGHRULJHPHGRSDtVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRFXVWRGLDGRV
1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH D &RPSDQKLD QmR WHP YDORUHV PRELOLiULRV FXVWRGLDGRV HP SDtVHV
HVWUDQJHLURV
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±3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
D 3ROtWLFD)RUPDOL]DGDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
$ &RPSDQKLD DGRWD XPD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV FRP R REMHWLYR GH IRUPDOL]DU H
GLYXOJDURVSULQFtSLRVGLUHWUL]HVHUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDILQVGHLGHQWLILFDomRFRQWUROHHPLWLJDomR
GRV ULVFRV DRV TXDLV D &RPSDQKLD HVWi H[SRVWD (VVD SROtWLFD IRL DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HP UHXQLmR UHDOL]DGD HP  GH MXOKR GH  SDVVDQGR D YLJRUDU
QHVWDGDWD

$OpPGLVVRD&RPSDQKLDDGRWDSROtWLFDVIRUPDLVFRPSOHPHQWDUHVGHVWLQDGDVDRJHUHQFLDPHQWRGH
VHXV ULVFRV WDLV FRPR &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD H D 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDVHGHPDLV6LWXDo}HVGH3RWHQFLDO&RQIOLWRGH,QWHUHVVHV

E 2EMHWLYRVH(VWUDWpJLDVGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

•


•

•

•

•



L 5LVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR
5LVFRV(VWUDWpJLFRVVmRDTXHOHVDVVRFLDGRVjHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDQDEXVFDGHFULDomR
SURWHomRHFUHVFLPHQWRGHYDORU6mRFDXVDGRVSRUPXGDQoDVQRDPELHQWHH[WHUQRWDLVFRPR
SROtWLFRHFRQ{PLFRHVRFLDOPHUFDGRFRPSHWLGRUHVIXV}HVHDTXLVLo}HVUHSXWDomRHLPDJHP
GLVSRQLELOLGDGH GH UHFXUVRV LQRYDo}HVH SRUWIyOLR GH SURGXWRV HRX VHUYLoRV HDOWHUDo}HV QDV
UHJUDVDSOLFiYHLVDRPHUFDGR
5LVFRV2SHUDFLRQDLVVmRDTXHOHVDVVRFLDGRVjRSHUDomRGD&RPSDQKLDTXHDIHWDPDHILFLrQFLD
RSHUDFLRQDO H XWLOL]DomR HIHWLYD H HILFLHQWH GH UHFXUVRV TXH WRUQDP LPSUySULRR H[HUFtFLR GDV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHHVWmRDVVRFLDGRVWDQWRjRSHUDomRGRQHJyFLRSRUH[HPSORYHQGDV
FRPHUFLDO WHFQRORJLD TXDQWR j JHVWmR GH iUHDV GH VXSRUWH DR QHJyFLR FRPR FRQWDELOLGDGH
FRQWURODGRULDFRQWUROHVVXSULPHQWRVVD~GHHVHJXUDQoDGRWUDEDOKRPHLRDPELHQWHHUHODo}HV
VLQGLFDLV

5LVFRV )LQDQFHLURV VmR DTXHOHV GHFRUUHQWHV GH HIHLWRV LQHVSHUDGRV QR FHQiULR HFRQ{PLFR
SROtWLFRHQDVWHQGrQFLDVGHPHUFDGRTXHSRGHPUHIOHWLUQRFRPSRUWDPHQWRGRFRQVXPLGRUQD
WD[DGHMXURVLQIODomRLQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVGHQWUHRXWURV(QJOREDPULVFRVGHPHUFDGR
GHFUpGLWRHGHOLTXLGH]

5LVFRV/HJDLVHGH&RQIRUPLGDGHVmRRVULVFRVGHLPSRVLomRGHVDQo}HVOHJDLVRXUHJXODWyULDV
GH SHUGD ILQDQFHLUD RX GH UHSXWDomR TXH D &RPSDQKLD SRGH VRIUHU FRPR UHVXOWDGR GR
GHVFXPSULPHQWRGHOHLVDFRUGRVQRUPDVHUHJXODPHQWRVEHPFRPRGHVXDVSUySULDVSROtWLFDV
HSURFHGLPHQWRVLQWHUQRV,QFOXHPRVULVFRVQRkPELWRGHSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVHGHTXHVW}HV
WULEXWiULDVGHIUDXGHVHPGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHGHGHVYLRVGHDWLYRVGHFRUUXSomRHQWUH
RXWURV

5LVFRVGH6XFHVVmRVmRDTXHOHVUHODFLRQDGRVjFRQWLQXLGDGHGD&RPSDQKLDHVWiDVVRFLDGR
DRULVFRGHFRODERUDGRUHVFKDYHVGHL[DUHPD&RPSDQKLDDQWHVGHUHDOL]DUDVXFHVVmRRTXH
SRGH GLILFXOWDU D LPSOHPHQWDomR GH SODQRV HVWUDWpJLFRV GD &RPSDQKLD H RFDVLRQDU XP HIHLWR
DGYHUVRj&RPSDQKLD
LL ,QVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

2 SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD p FRPSRVWR SHODV VHJXLQWHV HWDSDV L 
LGHQWLILFDomRHFODVVLILFDomRGRULVFRQDVFDWHJRULDVGHVFULWDVQRLWHP E L DFLPD LL DYDOLDomR
GR ULVFR FRQVLGHUDQGR R LPSDFWR H D SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD GRV ULVFRV LLL  GHILQLomR H
LPSOHPHQWDomRGDVDo}HVGHUHVSRVWD LY PRQLWRUDPHQWRHFRPXQLFDomR

&RPUHODomRjSULPHLUDHWDSDRFRQWH[WRGHULVFRVLJQLILFDRDPELHQWHHRHVFRSRQRTXDORULVFR
GHYHVHUJHUHQFLDGR$LGHQWLILFDomRGRULVFRSHOR'LUHWRUGH*RYHUQDQoDTXHGHVHPSHQKDDIXQomR
GHJHVWmRGHULVFRSRGHRFRUUHUGHQWURGDVVHJXLQWHVDERUGDJHQV
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4XHVWLRQiULRVGHULVFRRVSURILVVLRQDLVHPSRVLomRGHOLGHUDQoDGD&RPSDQKLDVmRVROLFLWDGRVD
SUHHQFKHUTXHVWLRQiULRVHVSHFtILFRVSDUDTXHLQGLTXHPSRVVtYHLVULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWi
H[SRVWD risk owners 2VFHQiULRVGHULVFRVmRREVHUYDGRVHFDWDORJDGRV

 &LFORV GH HQWUHYLVWDV 2V FHQiULRV GH ULVFR VmR LGHQWLILFDGRV H GLVFXWLGRV FRP GHWHUPLQDGRV
FRODERUDGRUHV2VUHVXOWDGRVWDPEpPVmRGRFXPHQWDGRVFRPRSDUWHGDDYDOLDomR

$XGLWRULDVGHSURFHVVRV2VSURFHVVRVGD&RPSDQKLDVmRDXGLWDGRVHDYDOLDGRVDILPGHYHULILFDU
HYHQWXDLVULVFRVDRVTXDLVHVWiH[SRVWD1HVWHSURFHVVRPDWUL]HVGHULVFRVVmRFULDGDVDWXDOL]DGDV
7DLVUHJLVWURVFRQWULEXHPSDUDDLGHQWLILFDomRGHULVFRVGHQWURGD&RPSDQKLDIXQFLRQDQGRFRPR
XPDIRQWHGHSRVVtYHLVDPHDoDVIUDTXH]DV

(VVDSULPHLUDHWDSDpILQDOL]DGDFRPRGHVHQYROYLPHQWRGHXPPDSDGHULVFRV2PDSDSRGHVHU
DWXDOL]DGRGHYLGRD L QRYRVFHQiULRV LQWHUQRSROtWLFRHFRQ{PLFRHQWUHRXWURV  LL UHVXOWDGRVGH
DXGLWRULDVHQWUHYLVWDVTXHVWLRQiULRVREVHUYDo}HVHGHPDLVDWLYLGDGHVRX LLL HYROXomRGDFXOWXUD
GHLQWHJULGDGHHPLWLJDomRGHULVFRV

$QiOLVHGHULVFRV

$SDUWLUGLVVRpUHDOL]DGDDDQiOLVHGRJUDXGHFDGDULVFR$PHWRGRORJLDXWLOL]DGDSDUDUHDOL]DomR
GHVWDDQiOLVHFRQVLGHUD L LPSDFWRFRQVHTXrQFLDGRSRWHQFLDOGHSHUGDVILQDQFHLUDVGHJUDGDomR
GDLPDJHPSHQDOLGDGHVOHJDLVHWFH LL DSUREDELOLGDGHYXOQHUDELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHULVFRFRP
EDVHHPTXmRUREXVWRVRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHODFLRQDGRVVmR2SHUILOGRULVFRpGHWHUPLQDGRDR
VHFRPELQDURLPSDFWRFRQVHTXrQFLDHSUREDELOLGDGHYXOQHUDELOLGDGHHVSHUDGDVGRULVFR

5HVSRVWD

3RU ILP D &RPSDQKLD GHWHUPLQD FRPR FDGD FHQiULR GH ULVFR VHUi UHVSRQGLGR FRQVLGHUDQGR L 
WHUPLQDURXVHMDHOLPLQDUULVFRVUHGHILQLURVREMHWLYRVHRXHVWUDWpJLDVGHQHJyFLRV LL GLYHUVLILFDU
RXVHMDLQWHQVLILFDURQtYHOGHJHVWmRHRXPHOKRUDURVFRQWUROHVLQWHUQRV LLL DFHLWDURXVHMDQmR
UHDOL]DUQHQKXPDDomRDGLFLRQDOHFRQWLQXDURPRQLWRUDQGRHVSHFLDOPHQWHTXDQGRQmRpSRVVtYHO
RXSUiWLFRUHVSRQGrORRX LY SDVVDUDGLDQWHWUDQVIHULQGRDUHVSRQVDELOLGDGHSDUDWHUFHLURV HJQR
ULVFRGHLQFrQGLRRFXVWRGRVLQLVWURSRGHVHUWUDQVIHULGRSDUDVHJXUDGRUDV 7DLVUHFRPHQGDo}HV
VHGHVGREUDPHPDo}HVGHWDOKDGDVSLORWRVWHVWHVYDOLGDo}HVHDMXVWHVQHFHVViULRVSDUDDVVHJXUDU
DHILFiFLDGRWUDWDPHQWRHFRQWUROHGRVULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD

0RQLWRUDPHQWR

$ SDUWLU GRV ULVFRV LGHQWLILFDGRV H UHVSHFWLYDV UHFRPHQGDo}HV LQIRUPDGDV SHOR 'LUHWRU GH
*RYHUQDQoDDViUHDVGHQHJyFLRGD&RPSDQKLDGHYHPLPSOHPHQWDURVSODQRVGHDomRDILPGH
JDUDQWLU R WUDWDPHQWR GRV ULVFRV 7DLV DWLYLGDGHV H SUD]RV VmR DFRPSDQKDGRV SHOR 'LUHWRU GH
*RYHUQDQoD H UHSRUWDGRV SHULRGLFDPHQWH DR &RPLWr GH $XGLWRULD $GLFLRQDOPHQWH R 'LUHWRU GH
*RYHUQDQoDGHYHFRPXQLFDUWHPSHVWLYDPHQWHRVHYHQWRVGHULVFRTXHDSUHVHQWDUHPWHQGrQFLDGH
RFRUUrQFLDHRXHYHQWXDOH[WUDSRODomRGHOLPLWHVSDUDGLVFXVVmRQRVIyUXQVHDOoDGDVDSURSULDGDV

$GLFLRQDOPHQWH D $XGLWRULD ,QWHUQD p UHVSRQViYHO SRU DIHULU D TXDOLGDGH H D HIHWLYLGDGH GRV
SURFHVVRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV H FRQWUROHV LQWHUQRV IRUQHFHQGR UHODWyULRV SHULyGLFRV DR
&RPLWr GH $XGLWRULD D ILP GH JDUDQWLU TXH D FXOWXUD GH WUDQVSDUrQFLD UHVSRQVDELOL]DomR H
FRQVFLHQWL]DomRVREUHRVULVFRVHVWiVHQGRGHYLGDPHQWHLPSOHPHQWDGDSHOR'LUHWRUGH*RYHUQDQoD


LLL (VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

2JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDpUHDOL]DGRVHJXLQGRRPRGHORGH³7UrV/LQKDVGH'HIHVD´
GR&262(50(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)$3ULPHLUD
/LQKD GH 'HIHVD p FRPSRVWD SHORV JHVWRUHV GDV iUHDV GH QHJyFLR H UHVSRQViYHLV GLUHWRV SHORV
SURFHVVRVGHDFRUGRFRPRVULVFRVTXHJHUHQFLDP$6HJXQGD/LQKDGH'HIHVDpFRPSRVWDSHODV
HVWUXWXUDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHFRPSOLDQFHTXHGHYHPLQVWUXPHQWDOL]DURVJHVWRUHVGDSULPHLUD
OLQKD SDUD R FRUUHWR JHUHQFLDPHQWR GRV 5LVFRV H RSRUWXQLGDGHV $ 7HUFHLUD /LQKD GH 'HIHVD p
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FRPSRVWDSHOD$XGLWRULD,QWHUQDTXHDWXDUiFRPXPROKDULQGHSHQGHQWHSDUDYHULILFDUDHILFiFLDGR
PRGHOR

2V FDUJRV H DV UHVSRQVDELOLGDGHV HP UHODomR DR JHUHQFLDPHQWR GRV ULVFRV GRV yUJmRV GH
JRYHUQDQoD 'LUHWRULD JHVWRUHV UHVSRQViYHLV GLUHWRV SHORV SURFHVVRV H $XGLWRULD ,QWHUQD HVWmR
GHVFULWRVDVHJXLU

&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHVSRQViYHO SHOD JRYHUQDQoD GR SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH
ULVFRVWHPFRPRDWULEXLo}HV

L  $SURYDUDVSROtWLFDVGLUHWUL]HVPDWUL]GHULVFROLPLWHVGHH[SRVLomRHHYHQWXDLVDOWHUDo}HV
LL  'HILQLUXPDWROHUkQFLDGHULVFRDSURSULDGDSULRUL]DQGRULVFRVHDSURYDQGRSODQRVGHPLWLJDomR
LLL  6XSHUYLVLRQDUHDSURYDUSODQRVGHUHVSRVWDDULVFRVTXDQGRQHFHVViULR
LY  $VVHJXUDUDXWRQRPLDRSHUDFLRQDODR&RPLWrGH$XGLWRULDDSURYDQGRVHXRUoDPHQWRSUySULR
GHVWLQDGRDFREULUGHVSHVDVFRPVHXIXQFLRQDPHQWR
Y  (VWDEHOHFHUXPDFXOWXUDGDJHVWmRGRULVFRH
YL  $YDOLDUDDGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDRJHUHQFLDPHQWR
GHULVFRV

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDPHOKRUGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HVHJHUHQFLDPHQWRGRV
ULVFRVFRQWDUiFRPRDVVHVVRUDPHQWRGR&RPLWrGH$XGLWRULDGD&RPSDQKLD

&RPLWr GH $XGLWRULD FRPR yUJmR GH DVVHVVRUDPHQWR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRVVXL
DXWRQRPLDRSHUDFLRQDOHRUoDPHQWRSUySULRDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHVWLQDGR
DFREULUGHVSHVDVFRPVHXIXQFLRQDPHQWRHpUHVSRQViYHOSRU

L  $YDOLDU H PRQLWRUDU D H[SRVLomR GD &RPSDQKLD D ULVFRV TXH SRVVDP DIHWDU D VXD
VXVWHQWDELOLGDGH
LL  2SLQDUQDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
LLL  6XSHUYLVLRQDUDVDWLYLGDGHVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHGD$XGLWRULD,QWHUQD
LY  $YDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
Y  6XSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FRQWUROHV LQWHUQRV H GD $XGLWRULD
,QWHUQD
YL  'LUHFLRQDURVUHSRUWHVIHLWRVSHOD$XGLWRULD,QWHUQDDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
YLL  $YDOLDUDRPHQRVDQXDOPHQWHVHDHVWUXWXUDHRUoDPHQWRGDÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDVmR
VXILFLHQWHVDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV
YLLL $YDOLDU D HIHWLYLGDGH GR PRGHOR GH JHVWmR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD H VXJHULU VROXo}HV GH
DSULPRUDPHQWR GRV SURFHVVRV LQWHUQRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR
L[  5HFRPHQGDU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D UHYLVmR RX D LPSOHPHQWDomR GH DOWHUDo}HV
SULRUL]Do}HVHLQFOXV}HVjPDWUL]GHULVFRVGD&RPSDQKLD
[  $YDOLDUHPRQLWRUDURFXPSULPHQWRHDHIHWLYLGDGHGHVWD3ROtWLFDHRXWUDVSROtWLFDVLQWHUQDVGD
&RPSDQKLD H UHFRPHQGDU FRUUHo}HVDSULPRUDPHQWRV QHFHVViULRV DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRH
[L  &RRUGHQDUHPRQLWRUDUDVDWLYLGDGHVGHFDQDOGHGHQ~QFLDVDVVHJXUDQGRDDXWRQRPLDVLJLOR
FRQILGHQFLDOLGDGHHXPDPELHQWHOLYUHGHUHWDOLDo}HV

2 'LUHWRU GH *RYHUQDQoD p UHVSRQViYHO SHOD FRRUGHQDomR GR SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH
ULVFRVHWHPFRPRDWULEXLo}HV

L  ,PSOHPHQWDUDVHVWUDWpJLDVGD&RPSDQKLDDSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRP
UHODomRj*HVWmRGR5LVFR
LL  (VWDEHOHFHUHFRRUGHQDUDHVWUXWXUDHRSURFHVVRGHJHVWmRGRULVFRGD&RPSDQKLDGHDFRUGR
FRPDVGLUHWUL]HVPDWUL]GHULVFROLPLWHVGHH[SRVLomR3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
DSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
LLL  ,PSOHPHQWDUD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVSRUPHLRGDGLVVHPLQDomRGHIHUUDPHQWDV
HERDVSUiWLFDV
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LY  &RQGX]LU XPD UHYLVmR SHULyGLFD GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H DSUHVHQWDU
TXDLVTXHUVXJHVW}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX&RPLWrGH$XGLWRULD
Y  6XJHULU DYDOLDU H PRQLWRUDU DV GLUHWUL]HV D PDWUL] GH ULVFR RV OLPLWHV H RV LPSDFWRV GH
H[SRVLomRDRVULVFRV
YL  0RQLWRUDUHFRPXQLFDUDSHUFHSomRTXDQWRjH[SRVLomRDRVSULQFLSDLVULVFRVGHDFRUGRFRP
DPDWUL]GHULVFR
YLL  3URSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRVULVFRVHVXJHULUDYDOLDULPSODQWDUHPRQLWRUDURVSODQRVGH
DomRSDUDPLWLJDomRGRVULVFRV
YLLL &RRUGHQDURSURFHVVRGHDYDOLDomRGHULVFRVHPFRQMXQWRFRPR&RPLWrGH$XGLWRULD
L[  &RPXQLFDUWHPSHVWLYDPHQWHRVHYHQWRVGHULVFRTXHDSUHVHQWDUHPWHQGrQFLDGHRFRUUrQFLD
HRXHYHQWXDOH[WUDSRODomRGHOLPLWHVSDUDGLVFXVVmRQRVIyUXQVHDOoDGDVDSURSULDGDVH
[  'LVVHPLQDUDFXOWXUDGDJHVWmRGHULVFR

ÈUHDVRXIXQo}HV-XUtGLFDGHCompliance HGH&RQWUROHV,QWHUQRVFRPRVHJXQGDOLQKDGHGHIHVD
VHQGRFHUWRTXHRVPHPEURVGDViUHDVIXQo}HVGHFRPSOLDQFHHFRQWUROHVLQWHUQRVQmRDFXPXODP
IXQo}HVRXSRVVXHPUHODomRGHVXERUGLQDomRFRPiUHDVRSHUDFLRQDLV

L  $YDOLDUHPRQLWRUDURV5LVFRV/HJDLVHGH&RQIRUPLGDGH
LL  0RQLWRUDURFXPSULPHQWRHDX[LOLDUQDLQWHUSUHWDomRGHQRUPDWLYRVHPDQDGRVSHORVyUJmRV
UHJXODGRUHVDTXHD&RPSDQKLDHVWHMDVXMHLWDH
LLL  0DSHDU H FRQGX]LU WUHLQDPHQWRV GH FRPSOLDQFH jV iUHDV GH LQWHUHVVH RV TXDLV SRGHUmR
HQYROYHU TXHVW}HV DWLQHQWHV j OHJLVODomR WUDEDOKLVWD WULEXWiULD VRFLHWiULD GH SURWHomR GH
GDGRVSHVVRDLVHQWUHRXWUDV
LY  $YDOLDUHUHYLVDURVLVWHPDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
Y  (ODERUDUHPDQWHUDWXDOL]DGRRFDGDVWURGHSHVVRDVLGHQWLILFDGDVFRPR3DUWHV5HODFLRQDGDV
QRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH7UDQVDomRHQWUH3DUWHV5HODFLRQDGDVGD&RPSDQKLDH
YL  3DUWLFLSDU GD DSXUDomR GDV DWLYLGDGHV GH FDQDO GH GHQ~QFLDV H DQiOLVH GDV PHGLGDV
GLVFLSOLQDUHVDVHUHPDSOLFDGDVHPGHFRUUrQFLDGHYLRODomRGR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGD
&RPSDQKLD

*HVWRUHV GDV iUHDV GH QHJyFLR UHVSRQViYHLV GLUHWRV SHORV SURFHVVRV FRPR SULPHLUD OLQKD GH
GHIHVDFRPUHSRUWHSDUDD'LUHWRULD

L  ,GHQWLILFDUHJHUHQFLDURVULVFRVGDVUHVSHFWLYDViUHDVGHQHJyFLRHSURFHVVRVGHDFRUGRFRP
RVOLPLWHVGHULVFRV
LL  &RPXQLFDUWHPSHVWLYDPHQWHDR'LUHWRUGH*RYHUQDQoDGD&RPSDQKLDRVHYHQWRVGHULVFR
TXHDSUHVHQWDUHPWHQGrQFLDGHRFRUUrQFLDHRXHYHQWXDOH[WUDSRODomRGRVOLPLWHVGHULVFRH
LLL  ,PSOHPHQWDU H DFRPSDQKDU RV SODQRV GH DomR SDUD PLWLJDomR GH ULVFRV H DFRPSDQKDU DV
Do}HVFRUUHWLYDVQDVUHVSHFWLYDViUHDVHSURFHVVRV

$XGLWRULD,QWHUQDFRPRWHUFHLUDOLQKDGHGHIHVDFRPUHSRUWHGLUHWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HDR&RPLWrGH$XGLWRULD

L  DIHULU D TXDOLGDGH H D HIHWLYLGDGH GRV SURFHVVRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV H FRQWUROHV
LQWHUQRVGD&RPSDQKLDVXJHULQGRDOWHUDo}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDR&RPLWrGH
$XGLWRULDTXDQGRQHFHVViULR

3DUDIiFLOFRPSUHHQVmRGDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGD&RPSDQKLDRRUJDQRJUDPDDEDL[RDLOXVWUD
HPWHUPRVGHKLHUDUTXLDRSHUDFLRQDOVHPSUHMXt]RGHUHSRUWHGLUHWRDHQWUHWDLViUHDVFRQIRUPH
DSOLFiYHOHGHVFULWRDFLPD SRUH[HPSORUHSRUWHGDDXGLWRULDLQWHUQDGLUHWDPHQWHDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRRXUHSRUWHHDVVHVVRULDGDViUHDVRXIXQo}HV-XUtGLFDGH&RPSOLDQFHHGH&RQWUROHV
,QWHUQRVj$XGLWRULD,QWHUQD 
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$HVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDDFLPDH[SRVWDHVWiIRUPDOPHQWHSUHYLVWD
GHVGHDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHMXOKRGH$
LPSOHPHQWDomRGHVWDHVWUXWXUDVHGiQRFRQWH[WRGDVDWLYLGDGHVSUHSDUDWyULDVSDUDDDEHUWXUDGH
FDSLWDO GD &RPSDQKLD H DGPLVVmR GDV Do}HV RUGLQiULDV GH VXD HPLVVmR SDUD QHJRFLDomR QR
VHJPHQWRHVSHFLDOGD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR ³%´ GHQRPLQDGR1RYR0HUFDGR

$ &RPSDQKLD DSURYRX HP  GH MXOKR GH  D FRQWUDWDomR GD *UDQW 7KRUQWRQ &RUSRUDWH
&RQVXOWRUHVGH1HJyFLRV/WGDUHJLVWUDGDQD&90SDUDH[HUFHUDVDWLYLGDGHVGH$XGLWRULD,QWHUQD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHHVWiHPIDVHGHDGDSWDomRHGHDSULPRUDPHQWRGHUHODo}HVRUJkQLFDV
HVWDEHOHFLGDVHQWUHDVLQVWkQFLDVHQYROYLGDVQRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV'HWRGRPRGRFXPSUH
GHVWDFDU TXH QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD WDO HVWUXWXUD HVWi SURQWD SDUD HQWUDU HP
IXQFLRQDPHQWR

F $GHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGH
GDSROtWLFDDGRWDGD
$ DGPLQLVWUDomR H GLYHUVRV yUJmRV GD &RPSDQKLD PRQLWRUDP H DYDOLDP SRU PHLRV TXH HVWD
FRQVLGHUDDGHTXDGRVVHDVRSHUDo}HVHIHWXDGDVHVWmRGHDFRUGRFRPDVSROtWLFDVSRUHODDGRWDGDV
HVHUHSUHVHQWDPH[SRVLomRDULVFRVTXHFRPSURPHWDPRDWHQGLPHQWRGRVVHXVREMHWLYRV

(PYLVWDGRSRUWHGD&RPSDQKLDULVFRVFRUUHVSRQGHQWHVHYROXPHGHVXDVLQWHUDo}HVFRPHQWHV
S~EOLFRV H DJHQWHV GR JRYHUQR D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH VXD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO DWXDO SDUD
YHULILFDomRGDHIHWLYLGDGHGHVXDVDWLYLGDGHVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVpDGHTXDGD

$&RPSDQKLDLQVWDORXHPGHMXOKRGH&RPLWrGH$XGLWRULDHFRQWUDWRXXPDHPSUHVDSDUD
VXD$XGLWRULD,QWHUQDTXHDWXDPQDDYDOLDomRHPRQLWRUDPHQWRGRVULVFRVGD&RPSDQKLD3RUILP
TXDQGRQHFHVViULRVmRUHYLVDGRVRVFyGLJRVHSROtWLFDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLDSDUDDGHTXiORVH
DWXDOL]iORV

&RQIRUPHDYDOLDomRUHDOL]DGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RPLWrGH$XGLWRULDD&RPSDQKLD
FRQVLGHUDTXHD$XGLWRULD,QWHUQDGLVS}HGHHVWUXWXUDHRUoDPHQWRVXILFLHQWHVDRGHVHPSHQKRGH
VXDVIXQo}HV

3RU ILP TXDQGR QHFHVViULR VmR UHYLVDGRV RV FyGLJRV H SROtWLFDV LQWHUQDV GD &RPSDQKLD SDUD
DGHTXiORVHDWXDOL]iORV
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5.2 – Política de gerenciamento de riscos de mercado
(a) Política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado
A Companhia atualmente não adota uma política formalizada específica de gerenciamento de riscos
de mercado, pois entende que os riscos aos quais está atualmente exposta não requerem a utilização
de instrumentos complexos e a forma com que sua administração atualmente gerencia esses riscos
parece adequada ao seu porte e complexidade de suas atividades.
Os riscos de mercado para os quais a Companhia busca proteção são gerenciados internamente
pelas gerências, pelo Diretor de Governança, Comitê de Auditoria e pela Auditoria Interna da
Companhia, nos termos descritos no item 5.1 deste Formulário de Referência, conforme aplicável.
Adicionalmente, aplica-se ao gerenciamento de tais riscos a Política de Gerenciamento de Riscos da
Companhia, no que couber. A Companhia aprovou referida política, em 27 de julho de 2021, por
meio de reunião do Conselho de Administração.
(b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado
A Companhia está exposta aos riscos de mercado descritos no item 4.2 deste Formulário de
Referência. A Companhia acredita que, na data de apresentação deste Formulário de Referência,
tais riscos não têm efeito material direto sobre os seus negócios, não possuindo, desta forma,
mecanismos e procedimentos para se proteger dos riscos de mercado.
(i) riscos de mercado para os quais se busca proteção
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui procedimentos formais para
monitoramento e proteção dos riscos de mercado.
(ii) estratégia de proteção patrimonial (hedge)
Não aplicável, uma vez que a Companhia não adota estratégia específica de proteção patrimonial
(hedge).
(iii) instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
Não aplicável, uma vez que a Companhia não faz uso de operações envolvendo instrumentos
financeiros derivativos.
(iv) parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não adota procedimentos específicos para
gerenciamento de riscos de mercado.
(v) se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de
proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos
A Companhia não faz uso de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos, uma vez
que na avaliação de seus administradores a Companhia não está exposta a riscos que justificariam
operações de tal natureza.
(vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado
Não aplicável, considerando que a Companhia não possui uma política formalizada de
gerenciamento de riscos de mercado.
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(c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade
da política adotada
Não há estrutura organizacional específica para o gerenciamento de riscos de mercado. Tendo em
vista a natureza de suas atividades, a administração da Companhia entende que, atualmente, não
há necessidade de gerenciamento de riscos de mercado. Na avaliação de seus administradores, tais
riscos de mercado não influenciam diretamente as atividades da Companhia e não representam
impactos negativos em seus resultados.
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±'HVFULomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
D SULQFLSDLVSUiWLFDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHRJUDXGHHILFLrQFLDGHWDLVFRQWUROHVLQGLFDQGR
HYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV
$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHRVLVWHPDGHFRQWUROHVLQWHUQRVHVWiHVWUXWXUDGRSDUD
DVVHJXUDUDHIHWLYLGDGHGDVVXDVRSHUDo}HVGHVHXVVLVWHPDVGHLQIRUPDomRHRFXPSULPHQWRGDV
QRUPDVDSOLFiYHLV$HIHWLYLGDGHGRVLVWHPDpDYDOLDGDSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVFRPRSDUWH
GRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHSRUDXGLWRULDVIHLWDVGLUHWDPHQWH
SHODiUHDGHFRQWURODGRULDFXMRVUHODWyULRVFRQWULEXHPSDUDDo}HVGHPHOKRULDFRQWtQXD

2EMHWLYDQGR DVVHJXUDU TXH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VHMDP HODERUDGDV GH IRUPD ILGHGLJQD
UHIOHWLQGR FRQVLVWHQWHPHQWH VHXV SURFHVVRV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLURV H SUHSDUDGDV HP
FRQIRUPLGDGHFRPRVUHTXLVLWRVH[LJLGRVD&RPSDQKLDDGRWDSUiWLFDVHFRQWUROHVLQWHUQRVTXHVmR
WDPEpP UHIOHWLGRV HP VXD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV SDUD DVVHJXUDU D TXDOLGDGH
SUHFLVmRHFRQILDELOLGDGHQDHODERUDomRGHVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2V IOX[RV GH SURFHVVRV H RV VLVWHPDV VmR UHDYDOLDGRV SDUD DIHULU D HIHWLYLGDGH GRV FRQWUROHV
H[LVWHQWHV2VYDORUHVHRVLVWHPDGHJHVWmRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDVmRD
EDVHGRDPELHQWHGHFRQWUROH

$ &RPSDQKLD UHYLVD SHULRGLFDPHQWH VHXV ULVFRV VLVWHPDV H VHJUHJDomR GH WDUHIDV YLVDQGR TXH
WUDQVDo}HVVHMDPUHJLVWUDGDVHUHSRUWDGDVSRUFRPSOHWRHFRUUHWDPHQWH$VDWLYLGDGHVGHFRQWUROH
GD &RPSDQKLD LQFOXHP LQVWUXo}HV RULHQWDo}HV H SURFHGLPHQWRV QD WHQWDWLYD GH TXH DV Do}HV
LGHQWLILFDGDV SHOD DGPLQLVWUDomR SDUD HQGHUHoDU RV ULVFRV UHOHYDQWHV VHMDP UHDOL]DGDV FRP
HIHWLYLGDGH $ HIHWLYLGDGH GRV FRQWUROHV p PRQLWRUDGD FRPR SDUWH GD JHVWmR Mi TXH XP FRQWUROH
LQLFLDOPHQWHHILFD]SRGHWRUQDUVHLQHILFD]GHYLGRDDOWHUDo}HVQRDPELHQWHRSHUDFLRQDO0XGDQoDV
QRVFRQWUROHVWDPEpPSRGHPRFRUUHUGHYLGRDPXGDQoDVQRVSURFHVVRVQRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLD
GDLQIRUPDomRRXGHSHVVRDO

2V FRQWUROHV LQWHUQRV DGRWDGRV SHOD &RPSDQKLD SDUD HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
SRVVXHP OLPLWDo}HV SRGHQGR QmR SUHYHQLU RX GHWHFWDU GHWHUPLQDGDV IDOKDV (VWH ULVFR LQWHJUD R
³5LVFR2SHUDFLRQDO´LGHQWLILFDGRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
E HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV
2VULVFRVUHODFLRQDGRVjHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHVWmRVREUHVSRQVDELOLGDGHGD
'LUHWRULD)LQDQFHLUD (VWHJHUHQFLDPHQWR p IHLWRFRP R VXSRUWH HGD iUHDGH&RQWURODGRULDH GDV
ÈUHDVRXIXQo}HV-XUtGLFDGH&RPSOLDQFHHGH&RQWUROHV,QWHUQRV

$HVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDIRLGHVFULWDQRLWHP E  LLL 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDFRPDLQGLFDomRGHVXDVUHVSRQVDELOLGDGHVHGRUHODFLRQDPHQWR
HQWUH iUHDV $OpP GLVVR 'LUHWRULD )LQDQFHLUD SULQFLSDO iUHD UHVSRQViYHO SHODV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQWDFRPRVXSRUWHGDiUHDGH&RQWURODGRULDSDUDVXDHODERUDomRJDUDQWLQGRDDGRomR
GDV ERDV SUiWLFDV GH FRQWUROH LQWHUQR H REVHUYDomR GDV QRUPDV FRQWiEHLV DSOLFiYHLV $ iUHD GH
&RQWURODGRULDpUHVSRQViYHOSHORHVWDEHOHFLPHQWRUHYLVmRHPDQXWHQomRGDVSROtWLFDVHFRQWUROHV
LQWHUQRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRSHORJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVUHOHYDQWHVLQFOXLQGRRVDVSHFWRV
UHODFLRQDGRVjSUHSDUDomRHUHYLVmRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2VFRQWUROHVLQWHUQRVGHVWLQDGRVjHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVVmRDYDOLDGRVHUHSRUWDGRVHP
UHODWyULRVSHULyGLFRVSHODiUHDGH&RQWURODGRULD(VWHUHODWyULRpHQWmRVXEPHWLGRjDQiOLVHGR&RPLWr
GH $XGLWRULD SDUD PRQLWRUDPHQWR H DQiOLVH GD DGHTXDomR GRV SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV H
LGHQWLILFDomRGHQRYRVULVFRV
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&RPEDVHQHVVHIOX[RGHLQIRUPDomRLQFRUSRUDGRQRVUHODWyULRVSHULyGLFRVR&RPLWrGH$XGLWRULD
UHSRUWD WULPHVWUDOPHQWH VXDV FRQFOXV}HV H VXD DYDOLDomR VREUH D FRQILDELOLGDGH GRV FRQWUROHV
LQWHUQRV GD &RPSDQKLD DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GDQGR VXSRUWH DR PRQLWRUDPHQWR j
DSURYDomRHUHYLVmRGDVHVWUDWpJLDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

F  IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
FRPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR
$V UHFRPHQGDo}HV GR UHODWyULR VREUH GHILFLrQFLDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV HPLWLGR SHORV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVVmRGLVFXWLGDVFRPDiUHD&RQWURODGRULDHD'LUHWRULDGD&RPSDQKLD

6HPSUHMXt]RGDVHVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVGHVFULWDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
RV FRQWUROHV LQWHUQRV LQWHJUDP R VLVWHPD HVWUXWXUDGR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD
FRP L  D DWXDomR GDV ÈUHDV RX IXQo}HV -XUtGLFD GH &RPSOLDQFH H GH &RQWUROHV ,QWHUQRV LL  D
RULHQWDomRGR'LUHWRUGH*RYHUQDQoD LLL DVXSHUYLVmRGR&RPLWrGH$XGLWRULDH LY DILVFDOL]DomR
GD$XGLWRULD,QWHUQDEDVHDGRQDLQIRUPDomRFRPXQLFDomRHUHYLVmRSHULyGLFD

$GLFLRQDOPHQWH QRV WHUPRV GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV D $XGLWRULD ,QWHUQD p
UHVSRQViYHO SRU DIHULU D TXDOLGDGH H D HIHWLYLGDGH GRV FRQWUROHV LQWHUQRV IRUQHFHQGR UHODWyULRV
SHULyGLFRVDR&RPLWrGH$XGLWRULDDILPGHJDUDQWLUTXHDFXOWXUDGHWUDQVSDUrQFLDUHVSRQVDELOL]DomR
H FRQVFLHQWL]DomR VREUH RV ULVFRV HVWi VHQGR GHYLGDPHQWH LPSOHPHQWDGD SHOR 'LUHWRU GH
*RYHUQDQoD

&RP R DSRLR ÈUHDV RX IXQo}HV -XUtGLFD GH &RPSOLDQFH H GH &RQWUROHV ,QWHUQRV R &RPLWr GH
$XGLWRULDDWXDSDUDPRQLWRUDUVLVWHPDWLFDPHQWHRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDLQFOXVLYH
HVSHFLILFDPHQWHSDUDUHYHURFXPSULPHQWRGDOHLSDGU}HVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVHPRQLWRUDUH
LQYHVWLJDUHYHQWRVTXHSRVVDPSUHMXGLFDURVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD

3RUILPR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPVXSRUWHGDViUHDVVXSUDPHQFLRQDGDVGHYHUiPRQLWRUDU
UHYLVDUHDSURYDUDVHVWUDWpJLDVGD&RPSDQKLDSDUDDJHVWmRGRULVFR$OpPGLVVRR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRDYDOLDRGHVHPSHQKRGR&RPLWrGH$XGLWRULDHFRQIRUPHVHPRVWUHPQHFHVViULRV
VmRGHILQLGRVSODQRVGHDomRSDUDDMXVWHVQRGHVHPSHQKRGRFRPLWr

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
2VUHODWyULRVGHFRPXQLFDomRGHGHILFLrQFLDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVGRQRVVRDXGLWRULQGHSHQGHQWH
FRPUHODomRjVQRVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GHHQmRDSRQWDUDPTXDLVTXHUGHILFLrQFLDVRXUHFRPHQGDo}HVVLJQLILFDWLYDVVREUH
RV SURFHGLPHQWRV H FRQWUROHV LQWHUQRV TXH XWLOL]DPRV SDUD HODERUDomR GH QRVVDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVHTXHSXGHVVHPFRORFDUHPULVFRDHIHWLYLGDGHHDFRQWLQXLGDGHGRVVHXVQHJyFLRV

H FRPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUHDVGHILFLrQFLDVDSRQWDGDVQRUHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGR
SUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV
2 UHODWyULR VREUH GHILFLrQFLDV H DVSHFWRV FRQWiEHLV HPLWLGR SHORV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV QmR
DSRQWDUDPLWHQVVLJQLILFDWLYRVSRUpPD$GPLQLVWUDomRHVWiWUDEDOKDQGRSDUDFRUULJLURVSRQWRVQmR
VLJQLILFDWLYRVFRPHQWDGRV
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5.4 – Programa de Integridade
(a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública, identificando, em caso positivo:
A controladora Coteminas S.A. possui um Código de Ética e Conduta que se aplicava aos diretores,
empregados, fornecedores e prestadores de serviço da Companhia até a aprovação das políticas
próprias da Companhia.
Atualmente, a Companhia possui seu próprio compromisso com a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, uma vez que consolidou
as diretrizes que pautam sua atuação corporativa e estruturou algumas de suas práticas em seu
próprio Código de Ética e Conduta, o qual foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração
realizada em 27 de julho de 2021. Essas normas internas voltadas à integridade reúnem um conjunto
de mecanismos e procedimentos internos utilizados na prevenção, detecção e combate a desvios de
conduta e descumprimento da legislação aplicável, tais como fraudes e corrupção.
i.

os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua
adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que
frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as
práticas são adaptadas;

Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados pela Companhia estão descritos
em seu Código de Ética e Conduta, que destaca veemente a intolerância com qualquer prática ilícita
ou antiética, como pagamento de suborno, fraude, lavagem de dinheiro, cartel, concorrência desleal,
favorecimentos indevidos, entre outros, seja no relacionamento com o poder público ou na esfera
dos relacionamentos privados, especialmente no que concerne a atos de corrupção, norteando o
desenvolvimento e manutenção de práticas de prevenção, monitoramento e combate a atos ou
tentativas de corrupção, sendo aplicável indiscriminadamente a todos os integrantes da Companhia.
A Companhia possui um canal de denúncias externo - Canal de Ética – gerido pela empresa Contato
Seguro, sem qualquer intervenção da Companhia, para apresentação de eventuais denúncias
(internas e externas) relacionadas a violações do Código de Ética e Conduta ou de quaisquer leis,
diretrizes, políticas e normas internas da Companhia.
Embora as relações com a administração pública não sejam representativas para a Companhia no
âmbito comercial, a Ammo Varejo, ciente de sua responsabilidade social como empresa e da
repercussão da gestão de suas ações na sociedade, rejeita qualquer ato de corrupção quer na esfera
pública, quer na esfera privada, mantendo o compromisso de cumprir todas as legislações, em
especial as leis anticorrupção. Há uma série de mecanismos e procedimentos estabelecidos no
Programa de Integridade, descrito no Código de Ética e Conduta, destacando-se:
1) É abrangente, dirigindo-se aos acionistas, administradores, executivos e colaboradores nas
relações mantidas com agentes públicos e/ou assemelhados, estendendo-se aos clientes,
fornecedores ou qualquer outro que mantenha relações com a Companhia.
2) Indica as práticas ilícitas e inapropriadas reprovadas pela Companhia sem, contudo, limitar-se às
mesmas, que podem ser revistas ou mesmo adequadas a cada situação específica.
3) Estabelece a esperada conduta dos acionistas, administradores, executivos e colaboradores em
relação a brindes e presentes, patrocínios e promoções, doações e contribuições e contratação de
terceiros.
4) Define o canal de denúncia não permitindo qualquer tipo de retaliação e garantindo o sigilo e
anonimato.
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5) Adota os procedimentos para apuração da denúncia e a forma de processamento.
A reavaliação dos riscos, assim como a revalidação do Programa de Integridade, será realizada
periodicamente ou de acordo com a necessidade de ajustes.
ii.

as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do
funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de
integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente
aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia
da independência de seus dirigentes, se existentes; e

Conforme disposto no Código de Ética e Conduta da Companhia, a AMMO Varejo disporá de
Conselho de Ética e Disciplina, composto por gestores e diretores de diversas áreas dentro da
Companhia, com o intuito de ser uma equipe multidisciplinar, sendo estes aprovados pelos membros
do Conselho de Administração da Companhia.
É dever dos membros do Conselho de Ética e Disciplina avaliar e atualizar permanentemente as
normas contidas no Código de Ética e Conduta bem como fazer a ampla divulgação de seu conteúdo
para todos os colaboradores e prestadores de serviço. Nos termos do Código de Ética e Conduta, o
Conselho de Ética e Disciplina se reportará ao Comitê de Auditoria.
Outrossim, as seguintes instâncias também se envolvem no processo de implementação e
monitoramento dos mecanismos e procedimentos internos de integridade:
x
x

x

Comitê de Auditoria. Tem a função de reportar ao Conselho de Administração o resultado de
eventuais investigações internas relativas a relatos recebidos via canal de denúncias e
reportes da Área de Auditoria Interna;
Auditoria Interna. Tem a função de reportar ao Comitê de Auditoria, ou ao Conselho de
Administração, conforme o caso, o resultado de auditorias e avaliações realizadas nas áreas
monitoradas por tal Comitê, além de mapear os controles chaves por processo e executar
testes periódicos para avaliar a eficácia e a efetividade operacional dos controles chaves; e
Áreas ou funções Jurídica, de Compliance e de Controles Internos. Exercem funções de
compliance, controles internos e riscos corporativos.
iii.

se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado,
indicando:
x
se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros
de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como
fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.

O Código de Ética e Conduta aplica-se aos administradores, executivos e colaboradores de todos
os níveis funcionais da AMMO Varejo e de suas controladas, sendo aplicado de forma subsidiária
aos fornecedores e prestadores de serviços, em conformidade com o do Código de Conduta do
Fornecedor (Anexo I ao Código de Ética e Conduta), com o objetivo de disseminar a todos a
importância de condutas internas formalizadas para que cada um compreenda seu papel na
organização e esclarecer a todos as condutas esperadas no desempenho de suas atividades.
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x
se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais,
conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao
código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema;
São realizados periodicamente treinamentos, ampliando a clareza dos administradores e
colaboradores sobre o cumprimento do Código de Ética e Conduta. Os colaboradores da Companhia
deverão ser capacitados e periodicamente atualizados em relação às práticas disciplinadas por este
Código de Ética e Conduta.
x
as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras
normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções
estão previstas; e
A Companhia entende que o objetivo principal do Código de Ética e Conduta é o caráter educativo e
não punitivo.
Diante da gravidade da denúncia e de provas suficientes para tomada de decisão, o descumprimento
de qualquer uma das diretrizes estipuladas neste Código de Ética e Conduta pode ser interpretado
como uma ação deliberada contra os interesses da Companhia. Contudo, nos termos do Código de
Ética e Conduta, diante da gravidade da denúncia e de provas suficientes para tomada de decisão,
o descumprimento de qualquer uma das diretrizes estipuladas nas regras internas da Companhia
pode ser interpretado como uma ação deliberada contra os seus interesses. Nesse caso, a
Companhia tomará medidas disciplinares, administrativas e legais cabíveis contra todos os
envolvidos, que incluem advertência (verbal ou formal), suspensão e/ou demissão. Serão
consideradas a natureza, a gravidade e a frequência da infração, assim como a legislação aplicável.
Verificando-se ato ilícito cometido pelo denunciado, caberá ao Conselho de Ética e Disciplina
encaminhar os fatos para apuração da autoridade policial.
Independentemente das sanções que possam ser aplicadas em esfera administrativa e/ou criminal,
aquele que praticou o ato também responderá pelas perdas e danos materiais e morais que a AMMO
Varejo tiver que suportar.
Também serão responsabilizados e incorrerão nas sanções acima aqueles que sabendo do fato
venham a omitir-se voluntariamente.
x
órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde
o documento pode ser consultado.
O Código de Ética e Conduta da Companhia foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração
realizada em 27 de julho de 2021 e pode ser consultado no site (i) da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br) e (ii) da Companhia (ammovarejo.com.br/ri); bem como fisicamente na
sede social da Companhia, localizada na Avenida Paulista 1754, 2ª sobreloja, Ala B, Cerqueira
César, CEP 01310-920, cidade de São Paulo, estado de São Paulo.
(b) se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
i.

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros;

A Companhia possui um Canal de Ética, um canal externo de denúncia da Companhia, administrado
por uma empresa especializada externa e independente, com atendimento durante 24 horas por dia,
7 dias da semana, que garante o sigilo e a não retaliação ao colaborador que realizou a denúncia,
tratando as informações com a devida diligência e confidencialidade, garantindo o seu correto
processamento. As denúncias ao referido canal poder ser direcionadas para:
Website: ammovarejo.com.br/canaldeetica
Número: 0800 800 3303
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ii.

se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se
recebe denúncias somente de empregados;

Não há restrição, o canal pode receber denúncias de terceiros e colaboradores.
iii.

se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé; e

O Canal de Ética garante o sigilo quanto ao indivíduo que realizou a denúncia e trata as informações
com a devida diligência e confidencialidade, garantindo o seu correto processamento. A
confidencialidade garante, ainda, que o colaborador que utilizar qualquer meio direto para
manifestação ou denúncias não sofrerá nenhuma retaliação ou punição em função disto.
iv.

órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias;

Recebida a denúncia será distribuída e encaminhada ao órgão competente para apuração nos
termos das diretrizes do Conselho de Ética e Disciplina da AMMO Varejo, sendo:
a) de responsabilidade da Diretoria de cada unidade com assessoramento do Departamento Jurídico
local e corporativo no caso de denúncias que envolvam os colaboradores da respectiva unidade
exceto os Diretores;
b) de responsabilidade do Diretor Presidente ou por quem este vier a nomear, devidamente
assessorado pelo Departamento Jurídico corporativo no caso de denúncias contra os Diretores das
unidades; e
c) em caso de denúncias contra o Diretor Presidente, Diretores Executivos ou não executivos, será
convocada uma Reunião de Conselho de Administração Extraordinária para nomeação de
responsável para apuração dos fatos devidamente assessorado pelo Departamento Jurídico
corporativo.
Recebida a denúncia e autuada pelo órgão competente, serão analisadas eventuais provas juntadas
à denúncia ou indicações do ato ilícito ou inapropriado podendo vir a ser: a) arquivado sumariamente
por insubsistência da denúncia ou falta de provas; b) notificação para que no prazo de 10 (dez) dias
o denunciado apresente esclarecimentos e defesa.
Ao Conselho de Ética e Disciplina compete a apuração e a propositura das medidas corretivas
relativas às infrações ao presente Código de Ética e Conduta.
(c)

se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e
reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco
de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas; e

A Companhia não adota procedimentos de integridade em processos de fusão e aquisição visando
à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares, em razão de, até o momento, a
Companhia não ter realizado, nem possuir a intenção de realizar operações de fusões e aquisições.
Caso a Companhia venha a ter, no futuro, a intenção de realizar fusões e aquisições, a Companhia
poderá adotar procedimentos visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas
irregulares das empresas envolvidas. Nesse sentido, e com propósito de detectar eventuais fraudes
ou quaisquer atos ilícitos pelas empresas envolvidas, a Companhia poderá contratar assessores
externos para a realização destes processos de diligência, que inclui a contratação de auditores
contábeis, trabalhistas e tributários renomados, contratação de escritórios de advocacia
conceituados, dentre outros.
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(d)

caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas
para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou
controles nesse sentido.

Não aplicável, tendo em vista que, conforme acima descrito, a Companhia adota regras, políticas,
procedimentos ou práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados
contra a administração pública.
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5.5 – Alterações significativas
Não aplicável, tendo em vista que no último exercício social não houve alterações significativas nos
principais riscos a que estamos expostos, tampouco quanto às práticas adotadas para
gerenciamento de riscos na política de gerenciamento de riscos adotada. Ademais, não esperamos
que haja redução ou aumento relevante em nossa exposição aos riscos descritos anteriormente em
relação ao último exercício social. A Companhia esclarece que somente formalizou a Política de
Gerenciamento de Riscos em 27 de julho de 2021, a qual reflete as práticas que já eram adotadas,
no exercício social corrente.
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV±*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVH&RQWUROHV,QWHUQRV
Na data deste Formulário de Referência, todas as informações relevantes em relação a esta Seção
5 foram disponibilizadas nos itens acima.
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Data de Constituição do Emissor

14/10/1999

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade limitada

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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±%UHYHKLVWyULFR
$$0029DUHMR66 DQWHULRUPHQWHGHQRPLQDGD$0029DUHMR/WGD³$002´ IRLFRQVWLWXtGDHP
 GH MDQHLUR GH  FRPR IRUPD GH FRQVROLGDomR GDV RSHUDo}HV GH YDUHMR GD 6SULQJV *OREDO
3DUWLFLSDo}HV6$ ³6SULQJV*OREDO´ FRPDVUHGHVGHORMDV$UWH[H00DUWDQ
$6SULQJV*OREDOpXPDHPSUHVDGRVHJPHQWR/DU 'HFRUDomROtGHUHPSURGXWRVGHFDPDPHVD
HEDQKR1R%UDVLOD6SULQJV*OREDOGHWpPDWUDYpVGDVVXDVFRQWURODGDVDVPDUFDV6DQWLVWD$UWH[
00DUWDQ H &DVD 0R\VpV PDUFDV WUDGLFLRQDLV H OtGHUHV HP VHXV VHJPHQWRV GH DWXDomR
HVWUDWHJLFDPHQWH SRVLFLRQDGDV GH IRUPD D DWHQGHU HILFLHQWHPHQWH D FOLHQWHV GH GLIHUHQWHV SHUILV
VRFLRHFRQ{PLFRV$6SULQJV*OREDORSHUDQRVHJPHQWR$WDFDGRDWUDYpVGDVXDFRQWURODGDGLUHWD
&RWHPLQDV6$TXHSRVVXLFDGHLDLQWHJUDGDGHSURGXomRGHVHXVSURGXWRVHQRVHJPHQWRYDUHMR
DWUDYpVGDFRQWURODGDLQGLUHWD$002
$ KLVWyULD GR VHJPHQWRYDUHMR GD 6SULQJV*OREDOFRPHoD HP  TXDQGRD 6SULQJV *OREDO SRU
PHLRGD6SULQJVH5RVVLQL3DUWLFLSDo}HV6$ ³6536$´ DGTXLUHGRFDSLWDOVRFLDOGD00DUWDQ
(PD6SULQJV*OREDODPSOLDVXDSDUWLFLSDomRSDUDGRVHXFDSLWDOVRFLDODWLQJLQGRQRDQR
VHJXLQWHGRFDSLWDOVRFLDOGD00DUWDQ
(PD6SULQJV*OREDOH[SDQGLXDVVXDVDWLYLGDGHVGHYDUHMRGHFDPDPHVDHEDQKRODQoDQGR
DUHGHGHORMDVSUySULDVGDPDUFD$UWH[DWUDYpVGDFRQWURODGD$PHULFDQ6SRUWVZHDU/WGD ³$6:´ 
(PGHMDQHLURGHD$6:LQFRUSRURXD6536$HDVXDFRQWURODGDLQGLUHWD00DUWDQTXDQGR
DOWHURXVXDUD]mRVRFLDOSDUD$0029DUHMR/WGD
(PD$002LQLFLRXRSURFHVVRGHfranchisingGD$UWH[
(P  D $002 HVWDEHOHFHX XP WLPH GHGLFDGR D IRUWDOHFHU D RSHUDomR GLJLWDO GD HPSUHVD
DSULPRUDQGR D WHFQRORJLD SURSULHWiULD GHQRPLQDGD ³3,; ± Point of Incredible Experience´ VHQGR
QRWiYHODPHOKRULDGDVORMDVRQOLQHGDVPDUFDV00DUWDQH$UWH[DOpPGRGHVHQYROYLPHQWRGHXP
VLVWHPD GH SRQWR GH YHQGD UREXVWR IOH[tYHO HVFDOiYHO H GH EDL[R FXVWR GH LPSOHPHQWDomR H
PDQXWHQomRFRPRXVRGHDPELHQWHGHQXYHP
(PD$002ODQoRXXPPRGHORGHIUDQTXLDGLJLWDOSHORTXDOFRQVHJXLXPHOKRUHVFRQGLo}HV
SDUD TXH VHXV IUDQTXHDGRV WDPEpP SDUWLFLSDVVHP GR FUHVFLPHQWR GDV YHQGDV GR FDQDO GLJLWDO H
VHXVFRQVXPLGRUHVXVXIUXtVVHPGHXPDPHOKRUH[SHULrQFLDGHFRPSUDSRVVLELOLWDQGRDPRELOLGDGH
HHVFROKDGHRQGHFRPSUDUUHFHEHUHUHWLUDURVSURGXWRVGHVHMDGRVYLDLQWHUQHWRXYLDORMDItVLFD
FRPDPHVPDTXDOLGDGHGHDWHQGLPHQWRHDLQGDFRPPHOKRUHVSUD]RVGHHQWUHJD
(PWDPEpPD$002LQWURGX]LXDYHQGDGLUHWDGHSURGXWRVGD6DQWLVWDPDUFDPDLVSRSXODU
GHSURGXWRVGHFDPDPHVDHEDQKRDWUDYpVGHXPDQRYDORMDYLUWXDOGDPDUFD
$VYHQGDVGHHFRPPHUFHFUHVFHUDPHPHHPGHPRQVWUDQGRRVXFHVVRGR
LQYHVWLPHQWRHPWHFQRORJLDHGRVEHQHItFLRVGDRPQLFDQDOLGDGH
$SDUWLUGHGHMDQHLURGHD$002SDVVRXDVHUXPDFRQWURODGDLQGLUHWDGD6SULQJV*OREDO
TXDQGR D &RWHPLQDV 6$ DGTXLULX GH VXD FRQWURODGRUD 6SULQJV *OREDO D WRWDOLGDGH GDV FRWDV
UHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDOVRFLDOGD$002
(PFRPRLQtFLRGDSDQGHPLDGD&RYLGRLQYHVWLPHQWRUHDOL]DGRHPWHFQRORJLDVHPRVWURX
HVVHQFLDOXPDYH]TXHKRXYHRIHFKDPHQWRWHPSRUiULRHDUHGXomRGDVKRUDVGHIXQFLRQDPHQWRGR
FRPpUFLRItVLFR2LQYHVWLPHQWRHPWHFQRORJLDSRVVLELOLWRXQmRVRPHQWHDVXEVWLWXLomRGHYHQGDV
SRUORMDVItVLFDVSDUDYHQGDVRQOLQHFRPRDLQGDRFUHVFLPHQWRGHGDVUHFHLWDVsell-out&RPR
UHVXOWDGRRVSHGLGRVUHFHELGRVQRHFRPPHUFHHPIRUDPDSUR[LPDGDPHQWHYH]HVPDLRUHV
HPUHODomRDRYDORUREWLGRQRDQRDQWHULRU
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(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDDGTXLULXGHVXDFRQWURODGRUD&RWHPLQDV6$DWRWDOLGDGHGR
LQYHVWLPHQWR QD &6 7HFQRORJLD /WGD SRU VHX YDORU SDWULPRQLDO FRQWiELO QD UHVSHFWLYD GDWD
SDVVDQGRDRSHUDUMXQWDVQRYDUHMRPXOWLFDQDO$&6SRVVXLVHGHHP%OXPHQDX6&HWrPFRPR
REMHWLYR R GHVHQYROYLPHQWR GH VLVWHPDV H GH SURPRomR GH YHQGDV SHOD LQWHUQHW GLUHWDPHQWH DR
FRQVXPLGRU$&6LQLFLRXVXDVDWLYLGDGHVHPIHYHUHLURGH
(P  GH MXQKR GH  GLDQWH GD SHUVSHFWLYD GD &RPSDQKLD GH HIHWXDU RIHUWD S~EOLFD GH
GLVWULEXLomR GH YDORUHV PRELOLiULRV IRL DOWHUDGR R WLSR VRFLHWiULR GD &RPSDQKLD SDVVDQGR GH
VRFLHGDGHHPSUHViULDOLPLWDGDSDUDVRFLHGDGHDQ{QLPDHDOWHUDQGRVXDGHQRPLQDomRVRFLDOSDUD
$0029$5(-26$
$$002DFUHGLWDTXHVHXFUHVFLPHQWRpIUXWRGDFRPELQDomRGDWUDGLomRGRYDORUHGDOLGHUDQoD
GDVVXDVPDUFDVFRPUHFRQKHFLPHQWRSHODTXDOLGDGHGRVVHXVSURGXWRVHDOWRQtYHOGHOHPEUDQoD
HDVVRFLDomRFRPSURGXWRVSDUDRODUMXQWDPHQWHFRPWHFQRORJLDSURSULHWiULDTXHSHUPLWHPDLRU
IOH[LELOLGDGH H YHORFLGDGH SDUD PXGDQoDV WXGR REMHWLYDQGR SURPRYHU R HQFDQWDPHQWR GRV VHXV
FOLHQWHV
&RPRLQWXLWRGHSRWHQFLDOL]DURDOWRQtYHOGHDVVRFLDomRGHVXDVPDUFDVFRPSURGXWRVSDUDRODUD
$002WHPDPSOLDGRVXDRIHUWDGHSURGXWRVQRV~OWLPRVDQRVFRPHoDQGRSHODDPSOLDomRGDRIHUWD
GHSURGXWRVWr[WHLVFRPRSURGXWRVGHGHFRUDomRFRUWLQDVPDQWDVHDOPRIDGDVGDVOLQKDVbabyH
LQIDQWLODOpPGDDPSOLDomRGDOLQKDGHSURGXWRVSDUDRVRQR(PD$002LQLFLRXDYHQGDGH
SURGXWRVQmRWr[WHLVHPVHXVFDQDLVGLJLWDLVFRPRREMHWRVGHGHFRUDomRSURGXWRVGHFR]LQKDH
PHVDSRVWD(PD$002ODQoRXDRIHUWDGHFROFK}HVQDPDUFD$UWH[HGHSURGXWRVpetQD
PDUFD00DUWDQHQWUHRXWURV
&RPHVWDHVWUDWpJLDGHH[SDQVmRGHFDWHJRULDVVHJXQGRR,%23(D$002DPSOLRXVHXPHUFDGR
HQGHUHoiYHOQR%UDVLOHPDSUR[LPDGDPHQWHYH]HVGH5ELOK}HVSURGXWRVGHFDPDPHVDH
EDQKRSDUD5ELOK}HVSURGXWRVGHFDVDHGHFRUDomRDSUHoRVDRFRQVXPLGRU
$OpPGHVHUDOtGHUQRYDUHMRHVSHFLDOL]DGRGHFDPDPHVDHEDQKRD$002HVWiFDPLQKDQGRSDUD
VHUUHIHUrQFLDHPhome-wellnessQD$PpULFD/DWLQD$SHUVSHFWLYDMipDGHDEUDoDUXPHFRVVLVWHPD
PDLVDPSORGHSURGXWRVHVHUYLoRVjPHGLGDTXHH[SDQGLXVXDVIURQWHLUDV
1HVWDOLQKDD$002YHPGHVHQYROYHQGR
•

$H[SDQVmRGHFDWHJRULDFRPDRIHUWDGHSURGXWRVQmR&DPD0HVDH%DQKR &$0(%$ HP
WRGDVDVPDUFDV1RV~OWLPRVGRLVDQRVD$002GREURXRQ~PHURGH6.8VGHSURGXWRV
QmR&DPD0HVDH%DQKR &$0(%$ QDVORMDVonlineUHSUHVHQWDQGRDWXDOPHQWHFHUFDGH
GRVSURGXWRVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD$DPSOLDomRGHRIHUWDGHQRYDVFDWHJRULDVGH
SURGXWRV SRVVLELOLWD R FUHVFLPHQWR GH VXD UHFHLWD H R IRUWDOHFLPHQWR GH VXDV PDUFDV
DXPHQWDGRRYDORUPpGLRHDIUHTXrQFLDGHFRPSUDSHORVVHXVFRQVXPLGRUHV

•

3URGXWRVVHUYLoRSDUDRVRQRODQoDQGRHPR3HUVRQRVROXomRSDUDPHOKRUDUDYLGD
GDVSHVVRDV$PDUFD3HUVRQRFRPVROXo}HVYROWDGDVDREHPHVWDUHjTXDOLGDGHGHVRQR
WHPRREMHWLYRGHWRUQDUDFHVVtYHLVSURGXWRVHVHUYLoRVTXHSHUPLWDPDVSHVVRDVFRQKHFHU
PHOKRUHGLVFLSOLQDUVXDURWLQDGHVRQRUHVXOWDQGRQXPDYLGDPDLVVDXGiYHOHSURGXWLYD
3DUDRGHVHQYROYLPHQWRGDWHFQRORJLDD$002WHPUHDOL]DGRSDUFHULDVFRPUHQRPDGRV
LQVWLWXWRVGHSROLVVRQRJUDILDDOpPGHLQYHVWLUHPFLrQFLDGHGDGRVQDEXVFDGHVLVWHPDVGH
DOWDSUHFLVmRHHILFLrQFLDSDUDPRQLWRUDPHQWRGRVRQR

•

&RQWH~GR VH SRVLFLRQDQGR FRPR UHIHUrQFLD HP Lifestyle home-wellness QR %UDVLO
FRPSURYDGRSHORVHOXJDUHVREWLGRVQRVUHVXOWDGRVGHSHVTXLVDGR*RRJOHHPPDLV
GHWHUPRVUHODFLRQDGRVDFDWHJRULDhome-wellness HPPDLRGH$VPDUFDVGD
$002FRQWDPFRPPDLVGHPLOK}HVGHFOLHQWHVDWLYRVHP
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±,QIRUPDo}HVGHSHGLGRGHIDOrQFLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWHRXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO
RXH[WUDMXGLFLDO
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKRXYHSHGLGRGHIDOrQFLDGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORX
H[WUDMXGLFLDOGD&RPSDQKLD



527
PÁGINA: 79 de 377

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

Versão : 1

6.6 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWHLWHP
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7.1 – Descrição das atividades principais do emissor e suas controladas
VISÃO GERAL
Somos uma das companhias líderes em varejo especializado de produtos de cama, mesa e
banho (“CAMEBA”) no Brasil,1 além de sermos atuantes no segmento de home-wellness, que
engloba conforto, bem-estar e saúde, com GMV (vendas sell-out, ou seja, total do volume
financeiro considerando o preço para o consumidor final) de R$735,7 e R$844,8 milhões em
2020 e últimos doze meses encerrados em 30 de junho de 2021, respectivamente. Entre 2018 e
2020, a nossa GMV cresceu mais de 40%, saltando de R$ 526,2 milhões para R$ 735,7 milhões,
respectivamente. A Companhia é líder do e-commerce do varejo da categoria de CAMEBA, com
o marketshare das vendas de suas lojas online estimado em 23% em 2020, de acordo com dados
da 43ª edição do Webshoppers de março de 2021 (Ebit | Nielsen), incluindo colchões na
categoria de CAMEBA, com GMV do e-commerce de R$ 277,0 milhões em 2020.
Além disso, o GMV das vendas digitais (e-commerce) passou de R$ 43,5 milhões para R$ 277,0
milhões em 2018 e 2020, respectivamente, crescimento que foi resultado do investimento em
transformação digital ao longo dos últimos anos, que se mostrou essencial, em 2020, quando
houve rápido e significativo aumento de vendas no e-commerce em decorrência da pandemia.
Na mesma linha, a nossa receita líquida referente às demonstrações contábeis combinada carveout aumentou com um CAGR de 22,0% entre 2018 e 2020, de R$ 289,7 milhões em 2018 para
R$ 431,1 milhões em 2020, alcançando R$ 238,6 milhões nos seis meses encerrados em 30 de
junho de 2021, com crescimento de 37,2% em relação ao mesmo período de 2020.
Gráfico 1 – Receita Operacional Líquida - Sell Out

Fonte: Relatório de Auditoria e Demonstrações contábeis combinadas
Fonte: Dados gerenciais da Companhia

Centralizamos todo o nosso planejamento estratégico na experiência do nosso cliente (customer
centric) e temos como objetivo a busca da qualidade contínua e o crescimento através da criação
de vínculos afetivos com os nossos clientes. Ofertamos uma grande variedade de produtos nas
categorias de CAMEBA, lar e decoração e home-wellness com nossas marcas próprias e
licenciadas, para a Companhia e/ou sua acionista Controladora, como Santista, Artex, MMartan,
Casa Moysés e Persono, em mais de 233 lojas físicas (próprias e franquias) e e-commerce.

1

Ranking SBVC 2018 – 300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro.
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As marcas Santista, Artex, MMartan e Casa Moysés, principais marcas dos produtos
comercializados pela Companhia, são fortemente reconhecidas no segmento de produtos de
CAMEBA. Possuímos um ecossistema de vendas diversificado, o qual abrange canais digitais,
centros de distribuição e rede de lojas físicas (próprias e franqueadas) com ampla cobertura
geográfica e capilaridade, operando com um modelo de ominicanalidade completa, suportada
por tecnologia proprietária.
Com o intuito de potencializar o alto nível de associação das marcas dos produtos que
comercializamos, com produtos para o lar, ampliamos a nossa oferta de produtos nos últimos
anos, começando pela ampliação da oferta de produtos têxteis, como produtos de decoração cortinas, mantas e almofadas, das linhas baby e infantil, além da ampliação da linha de produtos
para o sono. Em 2019, a AMMO iniciou a venda de produtos não têxteis em seus canais digitais,
como objetos de decoração, produtos de cozinha e mesa posta. Em 2020, a AMMO lançou a
oferta de colchões, sob a marca Artex, e de produtos pet, sob a marca MMartan, entre outros.
Ademais, ainda em 2020, com objetivo de atender as demandas do mercado no segmento homewellness, criamos a marca Persono como uma solução para melhorar o sono e,
consequentemente, a vida dos consumidores.
Com esta estratégia de expansão de categorias, segundo o IBOPE, a AMMO ampliou seu
mercado endereçável no Brasil em aproximadamente 7 vezes, de R$ 12 bilhões - produtos de
cama, mesa e banho, para R$ 86 bilhões - produtos de casa e decoração, a preços ao
consumidor.
As marcas Santista, Artex e MMartan, possuem alta taxa de conhecimento entre consumidores
e especialistas, sendo referência em qualidade no setor. De acordo com pesquisa customizada
realizada pela MC15 em 2019, as marcas Santista, Artex e MMartan são Top of Mind para 46%
consumidores brasileiros da categoria CAMEBA, com lembrança espontânea para 80% desses
consumidores.2
Além disso, as marcas Santista, Artex e MMartan possuem qualidade reconhecida e premiada,
estando nos primeiros lugares da categoria CAMEBA do Prêmio Reclame AQUI nos últimos
anos, sendo que a Santista, foi vencedora com o 1º lugar nos últimos oito anos, de 2013 a 2020.
Na data deste formulário de referência, as nossas principais marcas, Santista, Artex e MMartan,
possuem classificação RA1000 no ReclameAqui, a mais alta em termos de satisfação e
atendimento aos clientes. Nossa qualidade é exemplificada pelo baixo índice de devolução
problemática, calculado pelo número de unidades trocadas por defeito divido pelo número de
unidades vendidas no período, que foram, por exemplo, 0,2% para as lojas físicas e 0,1% no ecommerce, nos primeiros seis meses de 2021.
Já somos referência em home-wellness no Brasil em termos de conteúdo, sendo que os blogs
das nossas marcas estão entre o primeiro e segundo lugares nos resultados do Google, em
pesquisa realizada em maio de 2021, em mais de 1.000 termos relacionados a categoria home
–wellness. A recém lançada marca Persono já se encontra no bubble de respostas rápidas do
Google com termos altamente relevantes para o mundo do sono. Juntas, as referidas marcas
acumulam uma comunidade de mais de 4,6 milhões de seguidores em redes sociais, ou pessoas
apaixonadas pela categoria. Ademais trabalhamos diretamente com uma comunidade de
influenciadores de casa, decoração e lifestyle que, juntos, têm uma audiência de 48 milhões de
pessoas.
Adicionalmente, possuímos um sistema de gestão de franquias de excelência, com as marcas
MMartan e Artex validado ao longo de nossos 15 anos de experiência com tal modelo de
negócios, por meio do qual nossos franqueados se beneficiam de nossa expertise, treinamento
contínuo, da nossa tecnologia proprietária e das vendas realizadas pelas lojas digitais.

2

Pesquisa realizada pelo instituto MC15 em 2019, sob encomenda da Companhia .
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NOSSAS MARCAS
A AMMO possui licença de uso em vendas diretas ao consumidor da marca Artex, de titularidade
de sua acionista controladora, e detém as marcas MMartan e Casa Moysés, além de operar o
marketplace da Santista Decora, sendo todas elas marcas tradicionais e referências nos
segmentos de CAMEBA, estrategicamente posicionadas de forma a atender eficientemente a
clientes de diferentes perfis socioeconômicos.
A pandemia do COVID-19 acelerou mudanças e criou novas tendências de comportamento dos nossos
consumidores. Percebemos a migração da preferência do nosso consumidor para compras online,
principalmente em decorrência do isolamento social e restrições de abertura do comércio e o aumento
de vendas de dispositivos móveis para a geração millennials (geração da internet), ou seja aqueles que
nasceram após o início da década de 1980 até, aproximadamente, o final do século. Ademais, notamos
que os nossos consumidores aumentaram o vínculo com o lar em tempos de isolamento e home office
e ampliaram o conceito do wellness, priorizando moradias que oferecem qualidade de vida.
Essas tendências de enaltecimento do lar e wellness que se encontram em linha com os tipos
de produtos que ofertamos, a nossa tecnologia proprietária e a reputação das nossas marcas,
contribuíram para o forte crescimento das nossas vendas do e-commerce, principalmente, em
2020. Especialmente a reputação das marcas dos nossos principais produtos, construída ao
longo de décadas, deu a confiança que os clientes precisavam num momento em que foram
forçados a migrar hábitos analógicos para o mundo digital, quando houve restrições no comércio
físico devido à pandemia do COVID-19.
Seguindo esta mesma lógica, em 2020, criamos a marca Persono como uma solução para
melhorar o sono e, consequentemente, a vida dos consumidores, atendendo a demanda dos
nossos clientes pela cultura do wellness (bem-estar), que carrega como um dos seus pilares a
qualidade do sono.
Abaixo segue uma breve descrição das principais marcas que comercializamos:
Santista
Fundada em 1929, há mais de 90 anos, é uma marca tradicional, com grande penetração nos
mercados de consumo popular, além do institucional, ambos focados nas classes B e C (assim
entendidas famílias com renda de 10 a 20 salários mínimos e 4 a 10 salários mínimos,
respectivamente) que representam 83% de seus consumidores. Seus principais valores consistem
em custo-benefício, força e tradição e família. É marca líder de recall com produtos, com
consumidores que demandam produtos bons, baratos e bonitos. Em 30 de junho de 2021, a marca
possuía mais de 479.000 clientes ativos (clientes que realizaram alguma compra nos últimos 12
meses) e de 2,1 milhões de seguidores nas redes sociais (Instagram, Facebook e Pinterest), um
ticket médio de cerca de R$ 180 e um GMV de R$ 123 milhões nos últimos doze meses findos em
30 de junho de 2021. Os produtos Santista são fabricados pela Coteminas, acionista Controladora
da Companhia e licenciada desta marca, e posteriormente fornecidos para a Companhia para
distribuição. As vendas dos produtos Santista são realizadas exclusivamente online por meio do
website www.santistadecora.com.br, de propriedade da acionista controladora da Companhia, cujo
marketplace é operado e gerenciado pela Companhia.
Artex
Fundada em 1936, é considerada nossa marca jovem, pois compreende produtos modernos, de
qualidade e democráticos, atualizados com as mais novas tendências da moda e focados na
classe B. Os principais valores da Artex consistem em capacidade de se reinventar,
democratização como reflexo da pulverização entre os mais diversos públicos e paixão por
tendências. Possui foco em consumidoras das classes A (famílias com renda superior a 20
salários mínimos), B e C que representam, respectivamente, 37%, 28%, 26% e 9% de suas
vendas. Em 30 de junho de 2021, a marca possuía mais de 556.000 clientes ativos e de 1,1
milhão de seguidores nas redes sociais (Instagram, Facebook e Pinterest), um ticket médio de
aproximadamente R$ 300, um GMV de R$ 304 milhões nos últimos doze meses findos em 30
de junho de 2021 e presença nacional através de 84 lojas, sendo 50 franquias e 34 lojas próprias,
das quais 6 são outlets. A marca Artex é de titularidade da Coteminas, acionista controladora da
Companhia, e licenciada para a Companhia para uso em suas atividades.
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MMartan
Fundada em 1980 e adquirida pela Companhia em 2009, é sinônimo de qualidade e de produtos
sofisticados e atuais, sendo uma importante grife no mercado CAMEBA, conhecida por estampas
e produtos icônicos. Possui foco nas classes A (61% dos consumidores) e B (39% dos
consumidores), com principais valores sendo experiências que vão do aroma da loja ao toque
do produto, relacionamento que garante fidelização de longo prazo e inspiração com conteúdo.
Em 30 de junho de 2021, a marca possuía mais de 409.000 clientes ativos e de 1,4 milhão de
seguidores nas redes sociais (Instagram, Facebook e Pinterest), um ticket médio de cerca de R$
500, um GMV de R$ 104 milhões nos últimos doze meses findos em 30 de junho de 2021 e
presença nacional através de 149 lojas, sendo 118 franquias e 31 lojas próprias, das quais 12
são outlets. A marca MMartan é uma marca própria da Companhia.
Casa Moysés
Fundada em 1930 e adquirida pela Companhia em 2009, é uma marca de produtos de alta
qualidade e referência de alto luxo no mercado brasileiro com foco na classe A. Seus principais
valores são a tradição, a atenção aos detalhes e a atemporalidade. Em 30 de junho de 2021, a
marca possuía um GMV de R$ 104 milhões nos últimos doze meses findos em 30 de junho de
2021, presença nacional através de 149 lojas de bandeira MMartan. Nesse mesmo ano,
começamos um processo de valorização da marca, inaugurando, recentemente, uma loja
flagship localizada em endereço nobre de São Paulo, além de um site institucional e início do
projeto de e-commerce próprio, mas sem abrir mão da capilaridade oferecida pelos pontos de
venda MMartan. A marca Casa Moysés é uma marca própria da Companhia.
Persono – (marca licenciada à Companhia)
Em 2020, Companhia lançou a marca Persono com soluções voltadas ao bem-estar e à
qualidade de sono, com objetivo de tornar acessíveis produtos e serviços que permitam as
pessoas conhecer melhor e disciplinar sua rotina de sono, resultando numa vida mais saudável
e produtiva. Apesar do pouco tempo de existência, a marca já é uma referência em termos de
conteúdo de wellness e já é patrocinadora do Comitê Olímpico Brasileiro nas Olimpíadas 2021.
A marca Persono é de titularidade da Coteminas, acionista controladora da Companhia, e
licenciada para a Companhia para uso em suas atividades.
Para mais informações sobre as marcas acima, sua propriedade, licenças, produtos, e os
contratos de licença, ver o item 7.4 e 16 deste Formulário de Referência.
NOSSOS CANAIS DE VENDA – CAPILARIDADE e OMNICANALIDADE
A nossa omnicanalidade é potencializada pela capilaridade da nossa rede. Em 30 de junho de
2021, a Companhia contava com aproximadamente 1,4 milhão de clientes ativos, apresentando
crescimento de 37,5% entre o período de 30 junho de 2020 e 30 de junho de 2021, 233 lojas
físicas, sendo 65 próprias e 168 franquias, distribuídas em 25 estados brasileiros e no Distrito
Federal e três centros de distribuição localizados nas principais regiões do país. A Companhia
possui a visão completa dos estoques dos CDs e das lojas físicas, tanto próprias como de
franqueados, totalmente integrados em seu sistema de gestão proprietário, viabilizando a
otimização de entrega das vendas geradas nas suas plataformas de e-commerce com custos e
prazos competitivos. A nossa plataforma de e-commerce é composta por três lojas online
(www.santistadecora.com.br, www.artex.com.br e www.mmartan.com.br), cujos nomes de
domínios pertencem à Companhia ou à sua controladora. Os produtos das marcas Santista e
Artex também são oferecidos nos principais marketplaces operados por terceiros, com objetivo
de gerenciar a presença de nossas marcas.
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Desde 2017, a Companhia oferece um modelo de ominicanalidade completo com opções de (i)
“Retire da Loja” e “Entrega a partir da loja” para compras feitas diretamente no website da
Companhia, sistema por meio do qual compra é efetuada usando o estoque da própria loja, (ii)
“Prateleira Infinita” para clientes das nossas lojas físicas que não encontrem os tamanhos ou
modelos desejados, sendo a compra efetuada usando o estoque de um dos nossos centros de
distribuição, e (iii) “Atendimento Remoto” para lojas realizadas através do aplicativo WhatsApp,
serviço em que a compra é efetuada usando o estoque de um dos nossos centros de distribuição.
Nesse sentido, a taxa de conversão da venda remota é de aproximadamente 10%,
representando uma taxa de conversão 5 vezes maior do que a taxa de conversão de vendas do
e-commerce.
Devido à sua liderança, tanto no meio físico como no meio digital, a Companhia acredita ser
capaz de se beneficiar das vantagens dos dois canais de venda, como o atendimento
humanizado, o contato com o produto, e uma melhor experiência com a marca nas lojas físicas,
concomitantemente com a possibilidade de grande ampliação de sortimento, oferta de conteúdo,
personalização e segmentação nas lojas virtuais.
Adicionalmente, a combinação dos dois canais de venda (físico e digital) possibilita uma melhor
assertividade das ofertas de produtos e conteúdos, através do cruzamento dos dados gerados
em todos os canais e uso de inteligência artificial, e uma melhor experiência de compra, com a
possibilidade de recebimento imediato do produto, através da retirada do produto nas lojas, e
também o uso das lojas físicas como um canal de contato pessoal, com atendimento
humanizado, em caso de necessidade de troca ou dúvidas sobre o produto comprado ou a ser
comprado online.
O físico e o digital também interagem via conteúdo, por isso o consideramos como um pilar
estratégico, seja no Google, em parceria com influenciadores ou junto à nossa própria audiência:
x

Conteúdo próprio: com uma equipe própria composta por 36 profissionais
multidisciplinares, produzimos conteúdos próprios e inéditos que suprem as demandas
da nossa audiência

x

Social Listening: falando em audiência, seja através de monitoramento, enquetes nos
perfis e buscas no Google, todo nosso conteúdo é criado baseado nos interesses dos
seguidores e usando plataformas como SEMRUSH, Buzzmonitor e as próprias
ferramentas sociais

x

Marketing de influência: influenciadores digitais servem como canais de divulgação,
conversão e prova social

533
PÁGINA: 85 de 377

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

Versão : 1

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

Em maio de 2021 fomos classificados em primeiro e segundo lugar nos resultados do Google
em mais de mil termos relacionados a categoria de home-wellness. Já estamos no bubble de
respostas rápidas do Google com termos altamente relevantes acerca do mundo do sono.
Quando se trata dos influenciadores de casa, decoração e lifestyle com quem trabalhamos,
soma-se uma audiência de 48 milhões de pessoas, além da nossa comunidade de quase 5
milhões de indivíduos, considerando todas as nossas marcas.
Gráfico 2 - Pesquisa realizada no canal de CRM

Fonte: Dados gerenciais da Companhia
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Tecnologia Proprietária
A partir de uma visão orientada por uma estratégia omnichannel, centrada na experiência do
cliente e na integração entre as nossas plataformas online e off-line (lojas físicas, franquias),
evoluímos nossa estrutura interna de varejo para nos tornar também uma empresa de produtos
e tecnologias digitais. Em 2017, iniciamos a implantação de cultura digital na Companhia,
quando, através de pessoas, adquirimos novas expertises, formamos times de produção digital,
incorporamos processo e metodologias ágeis e desenvolvemos tecnologias proprietárias e
produtos digitais, sendo a principal entrega o sistema integrado proprietário, denominado “PIX –
Point of Incredible Experience”, com funcionalidades de ponto de venda (PDV), e-commerce,
prateleira infinita, venda remota e back-office. Tal sistema, além de flexível e escalável, possui
também baixo custo de implementação e manutenção, devido ao uso de ambiente de nuvem.

As vendas de e-commerce cresceram 137% em 2018 e 73% em 2019, demonstrando o sucesso
do investimento em tecnologia e dos benefícios da omnicanalidade. Em 2020, com o início da
pandemia do Covid-19, o investimento realizado em tecnologia se mostrou essencial, onde
houve fechamento e redução das horas de funcionamento do comércio físico, o que possibilitou
não somente substituir as vendas estimadas para lojas físicas por vendas online, como ainda
apresentar crescimento de 30% do nosso GMV. Os pedidos recebidos no e-commerce em 2020
foram quase 4 vezes o valor obtido no ano de 2019.
No segundo trimestre de 2021, o número de visitas nas nossas lojas online somou 26,2 milhões,
com crescimento de 79% em relação ao primeiro trimestre de 2020, quando ocorreu o pico de
vendas no e-commerce, no início da pandemia, quando as lojas físicas estavam fechadas. No
segundo trimestre de 2021, as vendas do e-commerce foram 18% superior as do primeiro
trimestre de 2021 e 23% inferior ao valor do mesmo período de 2020, quando atingimos vendas
trimestrais recorde de R$ 110 milhões, sendo quase 50% superior ao valor registrado em todo
ano de 2019, de R$ 75 milhões.
Acreditamos que este resultado é fruto da combinação da tradição, do valor e da liderança das
nossas marcas, com reconhecimento pela qualidade dos nossos produtos e alto nível de
lembrança e associação com produtos para o lar, juntamente com tecnologia proprietária, que
permite maior flexibilidade e velocidade para mudanças, tudo objetivando promover o
encantamento dos nossos clientes.
Cultura Ágil e Digital
Desde 2016 estruturamos um núcleo de tecnologia que acreditamos nos posicionar como uma
empresa de home-wellness tecnológica tanto em seus produtos e serviços, quanto na cultura
interna, nos processos e nas pessoas. Para tanto, temos apostado em equipes multidisciplinares
com sentimento de dono e cliente-cêntrica, promovendo diversas e constantes iniciativas, como:
x

Hackathon 2016: criou o otimizador logístico a fim de distribuir pedidos de e-commerce
para atendimento nas lojas.
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x

Hackathon 2018: backoffice nascido com objetivo de simplificar a gestão de varejo e
empoderar as áreas do negócio.

x

Hackathon 2020: em meio a pandemia, desenvolvemos a venda remota assistida
seguindo o processo do nosso e-commerce.

x

Parcerias em tecnologia: desenvolvimento de protótipo de travesseiros para monitorar a
qualidade do sono com especialistas.

O resultado disso é um ecossistema omnicanal de plataformas proprietárias escaláveis e
integradas que vão desde o sistema de frente de lojas, até o e-commerce e o back-office. Dessa
forma, oferecemos uma experiência consistente para o consumidor, trazendo o físico para o
digital e o digital para o físico (“cultura phygital”).
A tecnologia proprietária também nos proporciona maior flexibilidade e velocidade para
mudanças. Como exemplo, durante a pandemia do COVID-19 nos beneficiamos do crescimento
das vendas nos nossos canais online, uma vez que aceleramos a implementação do nosso
sistema proprietário de omnicanalidade em nossos diversos canais de vendas e desenvolvemos
internamente novos softwares que permitiram esta integração.
Com tal cultura ágil e digital, acreditamos dispor de vantagens competitivas na nossa operação,
sendo elas principalmente: Prateleira infinita, Entrega a partir da loja e Retire na loja,
autoatendimento via Whatsapp, venda remota assistida, algoritmo de previsão de demanda,
recomendação de produtos no e-commerce, sugestão de SKUs com base em fotos de
ambientes, motor para criação de campanhas comerciais, algoritmos que segmentam a base de
clientes e ferramenta para pedido de compra das lojas.
Desenvolvimento e Oferta de Produtos
Possuímos também experiência em desenvolvimentos de produtos e estruturação de coleções,
com uso de habilidades criativas e analíticas, além do conhecimento da indústria e do
consumidor, viabilizando direcionamento criativo com os melhores resultados comerciais,
desenvolvimento de produtos com atributos com valor percebido pelo consumidor e precificação
adequada. Apesar de varejista, temos vasto conhecimento do processo de criação e de
produção, o que possibilita comprar melhor e direcionar melhor os esforços de criação.
O processo de desenvolvimento de coleção começa a partir das pesquisas de tendência, cartelas
de cores, materiais e texturas. A estrutura da criação é pautada no acompanhamento dessas
tendências, de bureaus de estilo, feiras têxteis e de design, e na definição da quantidade de
SKUs. Na sequência, analisamos os dados históricos de vendas para determinar a variedade de
ofertas por categoria, as principais características de cada oferta e a construção de preços.
Temos uma equipe interna de designers gráficos e de produtos que desenvolvem coleções
sazonais, quatro por ano, e coleções cápsulas, que são lançadas a cada 15 dias,
aproximadamente, com prazos entre início de desenvolvimento e a sua disponibilidade em lojas
de 11 meses e 4 meses, respectivamente. As coleções cápsula permitem uma interação mais
constante com os nossos clientes através da geração de conteúdo, alinhado com a nossa
estratégia de marketing digital. Ademais, os lançamentos por módulos através das coleções
cápsula e sazonais, o cliente a comprar uma maior variedade de produtos com um ticket médio
maior. Também investimos na criação de produtos ex-CAMBEBA (almofadas, mesa posta,
quadros, tapetes e outros), que já resultou em tração de vendas. Isso se justifica pelo fato de
desenvolvermos a linha “core” ao mesmo tempo que planejamos os sortimentos
complementares, o que nos permite entrar em um cenário de composição de toda a casa, com
storytelling por trás - algo pouco explorado no mercado. Assim, oferecemos diversos SKUs
complementares que combinam com aqueles “core”.
Como mecanismo de alavanca para todo o trabalho que fazemos dentro de casa e com objetivo
de corroborar para o storytelling, construímos colaborações e parcerias com marcas aderentes
ao nosso posicionamento. Essa estratégia permite os clientes se identificarem com as marcas,
levando lifestyle a eles e elevando suas experiências de compra. Além de trabalhar do ponto de
vista de posicionamento e branding, atingimos segmentos novos de clientes com essa estratégia.
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Imagem 1 – Colaborações das marcas Artex e MMartan

Fonte: Dados fornecidos pela Companhia

Modelo de Excelência de Franquias
Nosso modelo de franquias apresenta contrato de 5 anos, taxa de franquia de R$50 mil e R$40
mil (a depender da marca), royalties de 20% em cima do sell-in e utilização de nossa tecnologia
proprietária em um modelo de abastecimento semanal que permite preservar o capital de giro
dos franquiados. Além disso, realizamos entregas semanais em até 10 dias a partir da compra,
possibilitando o rápido ajuste dos estoques, e um prazo médio de pagamento de 75 dias (em
linha com o prazo médio de recebimento).
Mantemos relacionamento de longo-prazo com os franqueados, o qual é intensificado por
diversas avenidas. Oferecemos uma plataforma de treinamento aos colaboradores, com
atualizações permanentes, de forma a entregar a visão da jornada multicanal para nossa rede
de franquias. Fornecemos, ainda, marketing, treinamento, análise de dados, suporte legal,
consultoria comercial nas negociações imobiliárias e ferramentas de omnicanalidade para os
franqueados, permitindo que eles se concentrem apenas em oferecer a melhor experiencia ao
cliente, e tornando imperceptível que se trata de uma loja franqueada.
Nossa expertise no funcionamento desse modelo é evidenciada por um sistema de gestão
validado em 15 anos de experiencia e mais de 10 prêmios, como Selo de Excelência em
Franchising e ABF concedido pela Associação Brasileira de Franchising, com payback de 24 a
36 meses e 79% da rede em contratos de mais de 5 anos, sem concentração significante de
franqueados.
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Gráfico 3 – Evolução das Marcas e Perfil dos Franqueados

Fonte: Dados gerenciais da Companhia

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
Principais Informações Operacionais e Financeiras
A tabela a seguir apresenta os principais indicadores financeiros e operacionais para os períodos
de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e de 2020 e para os exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, referentes às demonstrações financeiras combinadas
carve-out:
Em Reais mil
(exceto %)

Período de seis
meses findo
em 30/06/20211

Período de seis
meses findo
em 30/06/20202

Exercício
social
encerrado em
31/12/20201

Exercício
social
encerrado em
31/12/20191

Exercício
social
encerrado em
31/12/20181

Receita Líquida
238.618
173.914
431.143
320.882
289.729
de vendas
Lucro Bruto
129.913
89.680
219.211
141.665
145.000
Margem Bruta
54,4%
51,6%
50,8%
44,1%
50,0%
EBITDA(3)
29.357
8.362
40.333
41.288
17.342
Lucro (prejuízo)
1.466
(14.527)
(6.700)
2.811
1.777
Líquido
(1) Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.
(2) Valores conforme demonstrações financeiras intermediárias combinadas carve-out revisadas do respectivo período.
(3) Calculamos o EBITDA, em consonância com a Instrução CVM n° 527, ajustando ao lucro líquido (prejuízo) o resultado
financeiro líquido, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro e os custos e despesas de depreciação e
amortização. O EBITDA não é uma medida contábil reconhecida pelas BR GAAP” nem pelas IFRS, não representa o
fluxo de caixa para os períodos/exercícios apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido
(prejuízo), como indicador do desempenho operacional, como substituto do fluxo de caixa, como indicador de liquidez ou
como base para a distribuição de dividendos. Não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas
com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.
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ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO E GERAÇÃO DE VALOR
Além de uma liderança no varejo especializado de CAMEBA, visamos ser também referência em
home-wellness na América Latina. Nossa perspectiva é abraçar um ecossistema mais amplo de
produtos e serviços à medida que nos apropriamos de novos territórios.
Ampliação do Portfólio de Produtos
De forma a potencializar o alto nível de lembrança e associação das nossas marcas com
produtos para o lar e ampliar o nosso relacionamento com nossos clientes, aumentamos a
variedade dos nossos produtos nos últimos anos. Inicialmente, ampliamos a oferta de produtos
têxteis, como produtos de decoração - cortinas, mantas e almofadas, das linhas baby e infantil,
e, em 2019, iniciamos a venda de produtos não têxteis nos nossos canais digitais, como objetos
de decoração, produtos de cozinha e mesa posta.
Com esta estratégia de expansão de categorias, ampliamos o nosso mercado endereçável no
Brasil em aproximadamente 7 vezes, de R$ 12 bilhões - produtos de cama, mesa e banho, para
R$ 86 bilhões - produtos de casa e decoração, a preços ao consumidor, segundo o IBOPE.
Somado a esse fator, temos o aumento da demanda por produtos de casa e decoração em razão
de um boom do mercado imobiliário advindo da queda da taxa básica de juros, da ressignificação
do lar e home office devido à pandemia da Covid-19, e da penetração do e-commerce e do uso
de dispositivos eletrônicos – o contexto de coronavírus acelerou a penetração do comércio online
no país, que era defasada quando comparada aos Estados Unidos, com aumento de 41% nas
vendas em 2020 e tendência de permanecer crescendo.
Gráfico 4 – Penetração do E-commerce por categoria

Fonte: https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/batalha-de-titas-o-que-esperar-do-setor-de-e-commerce-e-nossasrecomendacoes

Adicionalmente, já iniciamos o trabalho de expansão de categoria em todas as marcas e
pretendemos continuar este trabalho através da oferta de uma variedade maior de produtos de
lar e decoração em nossas lojas físicas e plataformas digitais para atender uma expectativa de
nossos consumidores, qual seja, uma oferta maior de produtos e conteúdo relacionados a lar e
decoração e home-wellness.
Já iniciamos o ano corrente, explorando categorias de flores e plantas artificiais, puxadores,
quadros, puffs, abajures, pijamas, cama box, tapetes e capachos, etre outros. Nos últimos dois
anos, dobramos o número de SKUs (Stock Keeping Unit – Unidade de Manutenção de Estoque)
de produtos não-CAMEBA nas nossas lojas online, representando atualmente cerca de 30% dos
produtos disponíveis para venda. A ampliação de oferta de novas categorias de produtos
possibilita o crescimento de nossa receita e o fortalecimento das nossas marcas, aumentado o
CLTV (Customer Lifetime Value) e a frequência de compra pelos nossos consumidores. De
acordo com a nossa experiência recente, entendemos que estamos aptos a dar continuidade a
esta iniciativa com sucesso.
Alguns casos que ilustram a nossa capacidade acerca da expansão de categoria, são os tapetes
MMartan, que foram lançados em maio de 2021 e obtiveram CLTV 4x maior, com 100% de
crescimento de vendas mensal, e colchões ARTEX, que foram lançados em maio de 2020 e
obtiveram CLTV 9x maior, com 300% de crescimento de vendas entre segundo semestre de
2020 e segundo semestre de 2021.
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Gráficos 5 – Diversificação de produtos

Nota: (1): Cama, mesa e banho; (2) # Stock Keeping Unit, indica a quantidade de itens do
estoque com características distintas.
Fonte: Dados gerenciais da Companhia
Potencial de crescimento dos canais de distribuição e expansão geográfica
Temos oportunidade de ampliar de forma significativa a rede de lojas, em especial lojas da marca
Artex, sendo o potencial de expansão do número de lojas, franquias e próprias, estimado a partir
de análise de dados sociodemográficos, como população, renda per capita e número de
domicílios.
Consideramos que existe potencial para abertura de loja da bandeira Artex municípios com (i)
mais de 150 mil habitantes, (ii) mais de 15 mil domicílios Classe B e (iii) renda média domiciliar
acima de R$ 3 mil. Para loja da bandeira MMartan, consideramos municípios com (i) mais de 250
mil habitantes, (ii) mais de 1,5 mil domicílios Classe A e (iii) renda média domiciliar acima de R$
3,5 mil.
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Nesse contexto, a captação de novos franqueados pode ser feita de forma passiva, via portal
AMMO, ou ativa, com evento de captação e portais especializados. Ambas as estratégias podem
se beneficiar do relacionamento com shoppings e com franqueados ativos. Para se tornar um de
nossos franqueados, nosso processo seletivo leva em consideração diversos aspectos, tais
como: leads, aspectos financeiros, perfil, aderência de omnicanalidade e termina na aprovação,
quando o franqueado mostra que pode agregar valor e que está alinhado com os princípios da
Companhia.

Além disso, estamos testando novos modelos de negócios e de distribuição, como franquia
digital, dark stores (pontos de vendas ou centros de distribuição que atendem exclusivamente as
compras online), door-to–door (transportes de ponta a ponta sob responsabilidade de um
operador logístico), live shopping (experiência interativa de compras em tempo real entre
influenciadores/celebridades e consumidores), que contribuirão para o aumento das vendas, a
melhor experiência de compra do cliente, ou para redução de custos e prazos de entrega.
Vale ressaltar a importância da franquia digital, que se dá pela expectativa de gerar maior
presença em municípios que não comportam uma loja física tradicional, mencionados
anteriormente. Ela requer um baixo investimento inicial, rápida implantação, baixa necessidade
de capital de giro e permite alta escalabilidade (potencial para crescimento de cliente e
faturamento sem aumento dos custos) com suporte e treinamento de uma franqueadora
consolidada. Ademais, as dark-stores também são de suma relevância, dado seu potencial para
aproximação com cliente e agilidade na entrega com custo reduzido de implantação e
operacionalização. Considera-se, ainda, maior eficiência no recebimento, armazenagem e
picking de produtos, bem como uma oportunidade para imersão em novos produtos que os
consumidores não encontrariam na loja devido a restrições de espaço.
Ambos os temas citados acima devem ser levados em consideração ao pensar na expansão
geográfica. Planejamos utilizar o e-commerce como porta de entrada, aliado ao know-how em
relação ao modelo de negócios e aos hábitos e tendências do consumidor local.
Entendemos que o posicionamento de liderança no mercado brasileiro e a qualidade de produtos,
tornam a AMMO capaz de crescer as operações para América Latina. Nesse contexto, a
Argentina, é o primeiro destino-alvo da Companhia devido à: (i) a presença relevante da
controladora Coteminas S.A., com as principais marcas do mercado argentino de CAMEBA e
conhecimento do mercado local; (ii) modelo de negócios preparado para ser replicado, como a
loja online da marca Santista lançada em 2018, com grande sucesso; e (iii) tecnologia integrada
e proprietária.
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Foco em nossos clientes
Temos compromisso com o nosso cliente, sendo o nosso objetivo sempre encantá-lo oferecendo
os melhores produtos, serviços e excelência e um atendimento que supere suas expectativas.
Neste contexto, reestruturamos a área de atendimento ao consumidor em 2020, integrando todos
os canais, com o foco em Customer Experience. Implementamos soluções de FAQ Inteligente e
chat que já representam 50% dos atendimentos, reduzindo o tempo de resposta. Adicionalmente,
realizamos investimentos nos nossos centros de distribuição, que incluem a expansão do centro
de distribuição de Blumenau e a inauguração de um novo centro de distribuição em João Pessoa,
que permitiram, apesar do aumento significativa das vendas online, um nível de serviço superior
a 97% no último trimestre de 2020.
Gráfico 6 – Formas de interação com clientes

Fonte: Dados gerenciais da Companhia
Também nos posicionamos de modo a promover a ampliação do nosso modelo de lançamento
contínuo de produtos através de coleções cápsulas lançadas quinzenalmente, que permitem
design exclusivo com atributos diferenciados e únicos, além de produtos para todos os
segmentos de clientes, promovendo um maior encantamento dos nossos clientes. Tais produtos
oferecem opções complementares aos principais produtos que oferecemos, alavancando o ticket
médio, aumentando a frequência de compra e contribuindo para a percepção da marca.
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Imagem 2 – Coleções cápsula da Companhia em 2021

Fonte: Dados gerenciais da Companhia
O uso de maior frequência de lançamentos implica em lotes menores de produção e,
consequentemente, com menor risco de estoque e mark down (descontos/ liquidação), e,
portanto, com melhores resultados operacionais para a Companhia. Ademais, esta estratégia
permite uma maior interação com o consumidor através das nossas plataformas digitais
ampliando a divulgação das nossas marcas.
Além disto, pretendemos ampliar também o número de parcerias e co-brandings com marcas
aderentes ao nosso posicionamento e que chamam a atenção do consumidor, como Big Brother
Brasil, Hello Kitty, Amir Slama e Liberty Fabrics, com objetivo de reforçar o posicionamento das
nossas marcas e atingir novos consumidores, proporcionando um maior alcance de nossos
produtos e nossas marcas.
Nas lojas físicas, ferramentas digitais e o uso de inteligência artificial ajudam o vendedor a
oferecer produtos de acordo com as necessidades e estilos dos consumidores, baseadas em
compras anteriores e segmentação de perfil, com maior assertividade e personalização do
processo de compra.
Lifestyle home-wellness
Nossa comunicação já está alinhada com um lifestyle de home-wellness e já somos referência
em conteúdo com 1º e 2º lugares nos resultados do Google em mais de 1.000 termos
relacionados a categoria home-wellness e estamos no bubble de respostas rápidas do Google
com termos altamente relevantes para o mundo do sono.
Além disso, as nossas marcas possuem, no total, mais de 1,4 milhão de clientes ativos em 30
de junho de 2021, além de mais de 4,6 milhões de seguidores em mídias sociais e trabalhamos
diretamente com uma comunidade de influenciadores de casa, decoração e lifestyle que, juntos,
têm uma audiência de 48 milhões de pessoas. Nesse sentido, acreditamos estar bem
posicionados para a expansão de nossas operações dos produtos comercializados pela
Companhia a partir de base sólida e estável de clientes, os quais já conhecem e confiam na
Companhia e na qualidade dos produtos que comercializamos.
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Gráfico 7 – Número de clientes ativos por trimestre
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Fonte: Dados gerenciais da Companhia

Produtos/serviço para o sono
Lançamos, em 2020, a marca Persono, com soluções voltadas ao bem-estar e à qualidade de
sono, com objetivo de tornar acessíveis produtos e serviços que permitam as pessoas conhecer
melhor e disciplinar sua rotina de sono, resultando numa vida mais saudável e produtiva. Para o
desenvolvimento da tecnologia, temos realizado parcerias com renomados institutos de
polissonografia, além de investir em ciência de dados na busca de sistemas de alta precisão e
eficiência para monitoramento do sono.
De acordo com a Frost & Sullivan, o mercado global do sono, que engloba sleep trackers,
acessórios para sono, produtos de conforto de ambiente, serviços para sono, suplementos e
CPAP devices, entre outros, movimentou US$432 bilhões em 2019. E, diferentemente dos
demais mercados que compõem o mercado global de soluções para o bem-estar, esporte e
alimentação, o mercado do sono ainda é pouco explorado e não possui um claro líder global.
Estimamos que o mercado endereçável de produtos para o sono no Brasil, excluindo CAMEBA,
foi de cerca de R$ 2 bilhões em 2019.
Pelo fato de ser um mercado pouco explorado, entendemos que, além de termos a oportunidade
de nos posicionarmos como um player relevante no mercado brasileiro, há oportunidade de
vendas para o exterior. Para tanto focamos, recentemente, no desenvolvimento de dispositivo
de monitoramento de sono, por exemplo, o qual é desenvolvido pela Companhia, com tecnologia
proprietária, de baixo custo e sem fricção, e pode ser incluso diretamente em quaisquer
travesseiros, possibilitando o monitoramento do sono e, principalmente, fornecendo sugestões
de como melhorar a qualidade do sono, através da análise dos dados coletados.
Investimento em Marketing
Em 2020, intensificamos nosso investimento em marketing digital, primeiramente, para transferir
as vendas para as nossas lojas digitais, quando as lojas físicas estavam fechadas em
decorrência da pandemia e, posteriormente, para ampliar a nossa base de clientes. A aquisição
de um novo cliente gera o potencial de fidelização ao longo de sua vida como consumidor de
nossos produtos. Assim sendo, a nossa estratégia engloba a manutenção do contato com este
cliente, após a sua primeira compra, através da utilização de ferramentas de menor custo, como
e-mail marketing, SMS ou WhatsApp, e o uso de inteligência artificial possibilitando a oferta de
produtos mais adequados ao perfil do cliente e, consequentemente, com uma maior
probabilidade de conversão de vendas. Adicionalmente, o marketing digital também aumenta as
vendas nas lojas físicas, uma vez que a lembrança da marca e da percepção da necessidade de
compra leva também o cliente para a loja física.
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De forma a viabilizar um fluxo de receita para os franqueados e, ao mesmo tempo, preservar a
proximidade do seu relacionamento com nossos clientes finais, estabelecemos plataformas de
venda a distância nas lojas físicas. O conceito foi expandido também para influenciadores
digitais. Nas redes sociais, tivemos cerca de 1,5 milhão de novos seguidores em 2020, com
crescimento acima de 50%, e de cerca de 0,6 milhão nos primeiros cinco meses de 2021,
totalizando 4,6 milhões de seguidores, o que contribuirá para o crescimento das nossas vendas
através de canais sociais (“social selling”) e, assim, estarmos cada vez mais presentes no dia a
dia das pessoas.
Além do aumento nos investimentos em iniciativas de branding e de marketing de performance
pretendemos ampliar (i) as iniciativas de segmentação e personalização com nossa base de
clientes; (ii) as ações de marketing de influência e social selling para ampliar as vendas através
de canais sociais; (iii) a produção de conteúdo customizado sobre home-wellness; e (iv) novos
relacionamentos em novos canais como, por exemplo, Twitter, Pinterest e TikTok.
ESG (GOVERNANÇA AMBIENTAL, SOCIAL E CORPORATIVA)
Temos como entre nossos valores a ética, a responsabilidade, e a atuação sustentável, que
garante o equilíbrio socioeconômico e ambiental.
No desenvolvimento de produtos, priorizamos materiais sustentáveis, como o uso de fibras
naturais, como o algodão, e no desenvolvimento de embalagens buscamos reduzir o consumo
de combustível e de emissão de gases no transporte, como exemplo, os travesseiros de rolinho
e os colchões em caixa, reduzindo o volume dos produtos a serem transportados. Nos
preocupamos, também, com a diversidade acerca da nossa força de trabalho, e atualmente os
colaboradores são 33,7% masculinos e 66,3% femininos.
Sendo parte do Grupo Coteminas, e controlados indiretamente da Springs Global S.A., uma
companhia aberta listada no Novo Mercado, já apresentávamos estrutura de governança
alinhada às regras do Novo Mercado:

Quando se trata do relacionamento entre a Companhia e partes relacionadas, procuramos
manter as melhores práticas através de uma política de transações entre partes relacionadas
que garante que as transações sejam realizadas em condições de mercado. Envolvemos, ainda,
o Comitê de Auditoria, com reporte ou parecer técnico, com aprovação pela diretoria ou conselho
de administração, dependendo do montante e da natureza.
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Os principais contratos com a Coteminas S.A., nossa controladora direta, são: (i) fornecimento de
produtos (a preço de mercado com referência da tabela de preços para Key Accounts); (ii)
exclusividade do uso das marcas Artex e Santista como varejista (B2C); (iii) locação de escritórios;
e (iv) serviços compartilhados (contabilidade, jurídico, tecnologia de informação – ERP).
A relação entre a Ammo Varejo e a Coteminas S.A. é ainda vantajosa no sentido em que gera
maior transparência da cadeia de produção, prazos de entrega adequados, agilidade na
comunicação e produção, maior flexibilidade de produção e excelência na qualidade do produto.
Pontos Fracos, Obstáculos e Ameaças
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças à Companhia, seus negócios e condição financeira
estão relacionados à concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em nossos
fatores de risco, ocorrendo de maneira combinada. Vide, neste Sumário, a seção “Principais
Fatores de Riscos”, e no Formulário de Referência, os itens 4.1 e 4.2.
Eventos Recentes
Em 21 de junho de 2021, a Companhia adquiriu de sua controladora Coteminas S.A., a totalidade
do investimento na C7S Tecnologia Ltda. por seu valor patrimonial contábil na respectiva data,
passando a operar juntas no varejo multicanal. A C7S possui sede em Blumenau - SC e têm
como objetivo o desenvolvimento de sistemas e de promoção de vendas pela internet
diretamente ao consumidor. A C7S iniciou suas atividades em fevereiro de 2018.
Em 30 de junho de 2021, diante da perspectiva da Companhia de efetuar oferta pública de
distribuição de valores mobiliários, foi alterado o tipo societário da Companhia, passando de
sociedade empresária limitada para sociedade anônima, e alterando sua denominação social
para AMMO Varejo S.A.
COVID-19
Para informações sobre os impactos da COVID-19 nas atividades da Companhia, vide seção
10.9 deste Formulário de Referência.
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D±,QIRUPDo}HVHVSHFtILFDVGHVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
D

LQWHUHVVHS~EOLFRTXHMXVWLILFRXVXDFULDomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
E
DWXDomR GR HPLVVRU HP DWHQGLPHQWR jV SROtWLFDV S~EOLFDV LQFOXLQGR PHWDV GH
XQLYHUVDOL]DomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
F

SURFHVVRGHIRUPDomRGHSUHoRVHUHJUDVDSOLFiYHLVjIL[DomRGHWDULIDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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7.2 – Informações sobre segmentos operacionais
(a) produtos e serviços comercializados;
A principal atividade da Companhia é a comercialização de produtos das categorias de CAMEBA, lar
e decoração e de home-wellness, este último principalmente relacionado à qualidade do sono. A
Companhia possui dois segmentos operacionais distintos: vendas diretas ao consumidor, incluindo
lojas próprias e e-commerce, denominado “Sell out”; e vendas aos franqueados de produtos e
serviços, denominado “Sell in”.
(b) receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor; e
Demonstrações Contábeis Combinadas Carve-Out
Em R$
milhões

30.06.2021

%

30.06.2020

%

31.12.2020

%

31.12.2019

%

31.12.2018

%

Sell-out

175,4

74%

137,2

79%

319,9

74%

194,2

61%

169,5

59%

Sell-in

63,1

26%

36,3

21%

110,7

26%

126,0

39%

119,4

41%

Outros não
alocáveis

0,1

0%

0,4

0%

0,5

0%

0,7

0%

0,8

0%

Receita
líquida total

238,6

100%

173,9

100%

431,1

100%

320,9

100%

289,7

100%

(c) lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do
emissor.
A Companhia não divulga lucro ou prejuízo por segmento.
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7.3 - Informações
Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

±,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
(P UHODomR DRV SURGXWRV H VHUYLoRV TXH FRUUHVSRQGDP DRV VHJPHQWRV RSHUDFLRQDLV
GLYXOJDGRVQRLWHPGHVFUHYHU
D  FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHSURGXomR

2VSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDVmRSURGX]LGRVSRUWHUFHLURV$&RPSDQKLDSRVVXL
DWXDOPHQWH FHUFD GH  IRUQHFHGRUHV VHQGR R VHX SULQFLSDO IRUQHFHGRU D VXD FRQWURODGRUD
GLUHWD&RWHPLQDV6$$&RPSDQKLDGHGLFDHVIRUoRVVLJQLILFDWLYRVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGH
VHXV SURGXWRV Wr[WHLV H QmR Wr[WHLV QD FRQVWUXomR GH FROHo}HV VD]RQDLV H FiSVXODV TXH
LQFHQWLYDPDFRRUGHQDomRGHSURGXWRVHQDJHVWmRGHTXDOLGDGHGRSURGXWRILQDO

2 SURFHVVR GH GHVHQYROYLPHQWR GH FROHomR FRPHoD D SDUWLU GH SHVTXLVDV GH WHQGrQFLD HP
GLIHUHQWHVIRQWHVGRVPHUFDGRVHPTXHDWXDFDUWHODVGHFRUHVPDWHULDLVHWH[WXUDV2SRUWIyOLR
GHSURGXWRVpFRQVWUXtGRDSDUWLUGHVRIWHKDUGVNLOOVFRPGLUHFLRQDPHQWRFULDWLYRHPIXQomRGH
LQSXWVFRPHUFLDLVHWHQGrQFLDVHGHILQLomRGHTXDQWLGDGHGH6.8VFRQVLGHUDQGRRKLVWyULFRGH
YHQGDVDSHUFHSomRGHYDORUGHDWULEXWRVGHFDGDRIHUWDHFRQVWUXomRGHSUHoRV

7HPRV FROHo}HV VD]RQDLV TXH DWXDOPHQWH VmR GLYLGLGDV HP TXDWURV HQWUDGDV SRU DQR H
FROHomR FiSVXODV TXH VmR ODQoDGDV D FDGD  GLDV DSUR[LPDGDPHQWH GH DFRUGR FRP D
HVWUDWpJLDGHFDGDPDUFDFRPSUD]RVHQWUHLQtFLRGHGHVHQYROYLPHQWRHDVXDGLVSRQLELOLGDGH
HPORMDGHPHVHVHPHVHVUHVSHFWLYDPHQWH
2GHVHQYROYLPHQWRGDVFROHo}HVVD]RQDLVHQYROYHRVVHJXLQWHVSURFHVVRV

,
$OLQKDPHQWRGHVRUWLPHQWRRQGHVmRGHILQLGRVHPOLQKDVJHUDLVTXDLVSURGXWRVVHUmR
RIHUHFLGRVQDFROHomRFRPVHJPHQWDomRGHHVWLORVGHFRQVXPLGRUIDL[DVGHSUHoRH
Q~PHURGHXQLGDGHVDVHUHPRIHUWDGDVFRPGHWDOKDPHQWRGDKLHUDUTXLDPHUFDGROyJLFD
GDVFDWHJRULDVGHSURGXWRVFRPDSRLRGDiUHDGHSODQHMDPHQWREDVHDGRHPKLVWyULFR
GHYHQGDVSHVTXLVDVGHWHQGrQFLDVGHFRPSRUWDPHQWRGHFRQVXPRHQWUHRXWURV
,,
3HVTXLVD RQGH p D UHDOL]DomR GH HVWXGRV H DQiOLVHV GDV WHQGrQFLDV QDFLRQDLV H
LQWHUQDFLRQDLVSHVTXLVDVTXDOLWDWLYDVFRQWtQXDVMXQWRDRS~EOLFRFRQVXPLGRUSHVTXLVDV
HP SXEOLFDo}HV HVSHFLDOL]DGDV H YLVLWDV D HYHQWRV LQWHUQDFLRQDLV 1HVWD HWDSD VmR
GHILQLGRV L RWHPDGDFROHomRTXHpRJXDUGDFKXYDFULDWLYRHFRQFHLWXDOGDFROHomR
H LL DFDUWHODGHFRUHVHHVWDPSDV&RPRH[HPSORDHTXLSHGHGHVLJQSRGHYLDMDUSDUD
DOJXP OXJDU LQVSLUDGRU H FROHWDU QR ORFDO PDWHULDLV WHFLGRV FRUHV HVWDPSDV H
LQIRUPDo}HV j FROHomR GH SURGXWRV 1D SUySULD YLDJHP GH LQVSLUDomR Mi FRPHoDP D
VXUJLUDVFRUHVHHVWDPSDVDXWRUDLVGD&RPSDQKLD$VFRUHVHHVWDPSDVGRVSURGXWRV
TXHVmR~QLFDVVHQGRFULDGDVDSDUWLUGDGHILQLomRGRWHPDGDFROHomR
,,,
:RUNVKRSH)DVKLRQ5HSRUWPRPHQWRRQGHDHTXLSHGHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWR
GHILQH DV GLUHWUL]HV FULDWLYDV GDV FROHo}HV FRQVLGHUDQGR R PDWHULDO GH SHVTXLVD H
FRQVWUXtRIDVKLRQUHSRUWTXHpR³mood board´GDFROHomR
,9
'HVHQKRGDFROHomRTXDQGRRFRUUHPHIHWLYDPHQWHRGHVHQKRGDVFROHo}HVDSDUWLUGR
EULHILQJ FULDWLYR GR WHPD GD FROHomR H GDV GHILQLo}HV GH VRUWLPHQWR LGHDO 'XUDQWH D
FULDomR GD FROHomR H[LVWH XP SURFHVVR LWHUDWLYR HQWUH D HTXLSH GH GHVLJQ H GH
HQJHQKDULD GH SURGXWR RQGH D &RPSDQKLD YDL PRGLILFDQGR VHXV SURWyWLSRV SHoDV
SLORWR DWpTXHHVWHMDPSURQWDVSDUDSURGXomR3DUDJDUDQWLUDTXDOLGDGHGRSURGXWR
WHPRVGHSDUWDPHQWRGHHQJHQKDULDGHSURGXWRRQGHDVHTXLSHVUHFHEHPHPRGLILFDP
FDGD Strike off DWp UHFHEHUHP XPD ~OWLPD DPRVWUD GH SUpSURGXomR SURQWD SDUD
YDOLGDomRHSURGXomRILQDO
9
'HILQLomR GR VRUWLPHQWR TXDQGR D SDUWLU GD FROHomR Mi PRQWDGD p UHDOL]DGR XP
SODQHMDPHQWR GHWDOKDGR GR VRUWLPHQWR GD FROHomR MXQWDPHQWH FRP D iUHD GH
SODQHMDPHQWRTXHXWLOL]DPGDGRVKLVWyULFRVHDOJRULWPRVGHSUHYLVmRGHGHPDQGDGH
DFRUGRFRPRVDWULEXWRVGRSURGXWRVXJHULQGRRVYROXPHVLGHDLVPLWLJDQGRRVULVFRVGH
FROHomREXVFDQGRPD[LPL]DUDDVVHUWLYLGDGHGRHVWRTXHGHSURGXWRVDVHUFRPSUDGRV
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9,

$SUHVHQWDomRGDFROHomRFRPDVDPRVWUDVGHSUpSURGXomRHPPmRVHFXVWRVGHFDGD
SURGXWRDHTXLSHGHFULDomRMXQWRFRPHTXLSHVGHPHUFKDQGLVLQJHFRPSUDVDYDOLDP
FDGD LWHP $TXL VH WHP D RSRUWXQLGDGH GH FDQFHODU RV SURGXWRV GHILQLU RV YROXPHV
LQLFLDLV HVFROKHU RV repeats ID]HU DV DSRVWDV FRPHUFLDLV H GHILQLU TXDLV VHUmR DV
DPRVWUDVGHEUDQGLQJ


2GHVHQYROYLPHQWRGDVFROHo}HVFiSVXODHQYROYHEDVLFDPHQWHRVPHVPRVSURFHVVRVSRUpP
FRPPHQRUHVSUD]RVHQYROYHQGRPHQRUHVLWHQVGHVRUWLPHQWRSRUFROHomRTXDQGRFRPSDUDGR
jVFROHo}HVVD]RQDLV

2VODQoDPHQWRVHPPyGXORVDWUDYpVGDVFROHo}HVFiSVXODVHVD]RQDLVGDVOLQKDVGHFDPDH
EDQKRLQFHQWLYDPDFRRUGHQDomRGHWRGDDFROHomR+RMHDVHVWDPSDVWDPEpPDYDQoDPSDUD
RXWURVVHJPHQWRVDOPRIDGDVPHVDSRVWDTXDGURVOLQKDSHWHPHVDSRVWDFDWHJRULDVHVWDV
TXHMiHVWmRWHQGRPXLWDWUDomRGHYHQGDVQRFRQFHLWRIDVKLRQIRUKRPHTXHDODYDQFDPRWLFNHW
PpGLRDXPHQWDPDIUHTXrQFLDGHFRPSUDHFRQWULEXHPSDUDDSHUFHSomRGDPDUFD

$QRVVDHTXLSHGHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVpFRPSRVWDSRURLWRGHVLJQHUVJUiILFRVHVHLV
GHVLJQHUVGHSURGXWRV

3DUDRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYDVFDWHJRULDVGHSURGXWRVD&RPSDQKLDUHDOL]DXPDDYDOLDomR
TXDOLWDWLYDVREUHDSHUFHSomRGRVFRQVXPLGRUHVVREUHDRIHUWDGDFDWHJRULDSHODPDUFDHRV
SULQFLSDLVDWULEXWRVHVSHUDGRV$HTXLSHGHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRGHVHQYROYHRFRQFHLWR
GR SURGXWR GH DFRUGR FRP RV DWULEXWRV GHVHMDGRV H R SUHoR GH YHQGD DSURSULDGR SDUD D
UHVSHFWLYDPDUFDTXHpWHVWDGRSRUQRYDSHVTXLVDFRPFRQVXPLGRUHV$&RPSDQKLDFRPSUD
XPYROXPHUHVWULWRHGLVSRQLELOL]DRSURGXWRQDORMDRQOLQHHPRQLWRUDDUHFHSWLYLGDGHHYHORFLGDGH
GHYHQGDGRSURGXWRGHIRUPDRUJkQLFD$SDUWLUGRVDSUHQGL]DGRVVmRIHLWRVDMXVWHVQHFHVViULRV
QRSURGXWRHQRSUHoRSUDWLFDGRHHQWmRQRYRORWHFRPPDLRUYROXPHpHQFRPHQGDGRSDUDR
SURGXWRID]HUSDUWHGRSRUWIyOLRGHSURGXWRGDPDUFD

2GHVHQYROYLPHQWRGHQRYDVFDWHJRULDVGHSURGXWRVHQYROYHRVVHJXLQWHVSURFHVVRV

 3HVTXLVDGHPHUFDGR

5HVSHLWDQGRDPDWUL]GHFRQFRUUHQWHVGHFDGDPDUFDPDSHDPRVGHVGHDV~OWLPDVWHQGrQFLDV
GRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDORVWHUULWyULRVMiFRQTXLVWDGRVQRFHQiULREUDVLOHLURRFRPSRUWDPHQWR
GRFRQVXPLGRUHRVWLSRVGHSURGXWRVHSULFHSRLQWVRIHUWDGRVSHORPHUFDGR$VQRVVDVIRUWDOH]DV
QHVVDHWDSDHTXLSHFRPSURIXQGDH[SHULrQFLDQRPHUFDGRGHFDVDHGHFRUDomRDPSODDWXDomR
QR PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO  IRUWH SHUILO LPSRUWDGRU H DFHVVR D SODWDIRUPDV H SHVTXLVDV GH
WHQGrQFLD

 'HILQLomRGDHVWUDWpJLDGHRIHUWD

(PSDUFHULDFRPRWLPHGHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRGHILQLPRVDHVWUDWpJLDGHRIHUWDTXHp
EDVHDGD QR HTXLOtEULR GH WUrV IUHQWHV YDULHGDGH DWULEXWRV H SUHFLILFDomR &RQVLGHUDPRV D
FRPELQDomRGHVVHV SLODUHV HVVHQFLDO SDUD DFRQVWUXomRGH XPVRUWLPHQWRDVVHUWLYR WDQWRGR
SRQWRGHYLVWDFRPHUFLDOTXDQWRGHSRVLFLRQDPHQWRGHPDUFD

 (VFROKDGHGHVHQYROYHGRUHVSDUFHLURV

&RP SHVTXLVD H HVWUDWpJLD GH RIHUWDV GHILQLGDV p KRUD GH SDUWLU SDUD FDPSR H HQFRQWUDU RV
PHOKRUHVSDUFHLURVSDUDGHVHQYROYHURVQRYRVLWHQVGRSRUWIyOLR$IRUoDGDVQRVVDVPDUFDVHR
QHWZRUNLQJHVWDEHOHFLGRQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOPHQWHSHODFRPSDQKLDVmRDVVHWVIXQGDPHQWDLV
SDUDFRQVHJXLURVSDUFHLURVTXHYmRHQWUHJDUDPHOKRUQHJRFLDomRVHPGHL[DUGHRIHUHFHUD
PHOKRUTXDOLGDGHHQmRPHQRVLPSRUWDQWHDSRQWXDOLGDGHQDVHQWUHJDV
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 (WDSDGHSURWRWLSDomRHDMXVWHVILQDLV

&RPWXGRGHILQLGRpKRUDGHSURWRWLSDU&DGDDPRVWUDGHVHQYROYLGDpDSURYDGDHPFRQMXQWR
SHODV QRVVDV KHDGV GH FRPHUFLDO H SURGXWR DILP GH JDUDQWLU R HTXLOtEULR PHQFLRQDGR
DQWHULRUPHQWH'HSRLVGHVVDDSURYDomRRVLQDOYHUGHSDUDDOLQKDGHSURGXomRpGDGRHDR
UHFHEHU HVVHV SURGXWRV ILQDOL]DGRV QR QRVVR FHQWUR GH GLVWULEXLomR FDGD XP GRV LWHQV p
LQVSHFLRQDGRSHODQRVVDHTXLSHGHHQJHQKDULDHTXDOLGDGH0DLVXPSURFHVVRGHDSURYDomR
HVVHQFLDOSDUDJDUDQWLUTXHFDGDXPSURGXWRFKHJXHDWpRQRVVRFOLHQWHGDIRUPDFRPTXHIRL
SODQHMDGR

$SyVDDSURYDomRGDFROHomRpUHDOL]DGRSHGLGRGHFRPSUDSDUDRVIRUQHFHGRUHVVHOHFLRQDGRV
TXH IRUDP DYDOLDGRV GXUDQWH D HWDSD GH WHVWH GD FROHomR 2V QRVVRV GHSDUWDPHQWRV GH
HQJHQKDULDHTXDOLGDGHVmRUHVSRQViYHLVSHODTXDOLGDGHGRVQRVVRVSURGXWRVHQTXDQWRRQRVVR
GHSDUWDPHQWRGHSODQHMDPHQWRVXSULPHQWRHORJtVWLFDpUHVSRQViYHOSHODORJtVWLFDGHQRVVRV
SURGXWRVFRQIRUPHGHWDOKDGRDVHJXLU


3ODQHMDPHQWR 6XSULPHQWR H /RJtVWLFD UHVSRQViYHO SRU L  GHILQLomR GR SODQR GH
VRUWLPHQWR LL VROLFLWDomRGHSURWRWLSDJHPGDVSHoDVHFRWDomRGHIRUQHFHGRUHVSDUDSURGXomR
GRV SURGXWRV HP GHVHQYROYLPHQWR LLL  H[HFXomR GDV FRPSUDV GH LQVXPR H GH VRXUFLQJ LY 
DORFDomRGRVIRUQHFHGRUHVH3&3 ³SODQHMDPHQWRHFRQWUROHGDSURGXomR´ H YL JHUHQFLDPHQWR
ORJtVWLFRHGLVWULEXLomR7HPFRPRREMHWLYRDEDVWHFHURVFHQWURVGHGLVWULEXLomRHDVORMDVQD
TXDQWLGDGHHQRPRPHQWRDSURSULDGRDWHQGHQGRDVH[SHFWDWLYDVGRVQRVVRVFOLHQWHVHYLWDQGR
UXSWXUDVHH[FHVVRVRWLPL]DQGRDVRSHUDo}HVORJtVWLFDVHRIOX[RGHFDL[DGDRUJDQL]DomR$
&RPSDQKLD XWLOL]D DOJRULWPRV SURSULHWiULRV LQFOXVLYH XVDQGR LQWHOLJrQFLD DUWLILFLDO H PDFKLQH
OHDUQLQJGHDFRUGRFRPGHVHPSHQKRKLVWyULFRHWHQGrQFLDVGHFDGDFDWHJRULDSDUDVXJHULUR
SHGLGRGHFRPSUDGHFDGDORMDGDUHGHSUySULDVRXIUDQTXHDGDV


4XDOLGDGH$HTXLSHGHTXDOLGDGHFRPSRVWDSRUSHVVRDVVHHQFDUUHJDGHJDUDQWLU
TXHRQRVVRFOLHQWHUHFHEDVHPSUHRPHOKRUSURGXWRGHDFRUGRFRPSDUkPHWURVGHTXDOLGDGH
SUHYLDPHQWHHVWDEHOHFLGRVSHOD&RPSDQKLDDXGLWDQGRDTXDOLGDGHGRVSURGXWRVHQWUHJXHVSRU
QRVVRVIRUQHFHGRUHV


(QJHQKDULD GH 3URGXWR 2 GHSDUWDPHQWR GH HQJHQKDULD FRPSRVWR GH  SHVVRDV
GHVHQYROYHDVILFKDVWpFQLFDVHDSURYDDVDPRVWUDVFRPRVSDUFHLURVHPFRQMXQWRFRPDHTXLSH
GHFULDomR

E  FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR
$&RPSDQKLDGLVWULEXLVHXVSURGXWRVSRUPHLRGHUHGHGHORMDVItVLFDVGDVEDQGHLUDV00DUWDQH
$UWH[RSHUDQGRORMDVSUySULDVHRXDGPLQLVWUDQGRXPVLVWHPDGHIUDQTXLDVHDWUDYpVGHXPD
SODWDIRUPDSURSULHWiULDGHFRPpUFLRHOHWU{QLFRSRVVXLQGRXPDORMDRQOLQHSDUDFDGDXPDGHVXDV
PDUFDVTXHHPFRQMXQWROKHJDUDQWHDPSODFREHUWXUDJHRJUiILFDHFDSLODULGDGHRSHUDQGRFRP
RPQLFDQDOLGDGHFRPSOHWDVXSRUWDGDSRUWHFQRORJLDSURSULHWiULDRTXHIRUWDOHFHVXDSRVLomRGH
PHUFDGRHSRVVLELOLWDFUHVFLPHQWRjVPDUFDV
(PGHMXQKRGHDUHGHGHGLVWULEXLomRGHSURGXWRVGD&RPSDQKLDFRQWDYDFRP
ORMDVItVLFDVVHQGRSUySULDVHIUDQTXLDVGLVWULEXtGDVHPPXQLFtSLRVHPHVWDGRV
EUDVLOHLURVHQR'LVWULWR)HGHUDO LLL PDLVGHPLOKmRGHFOLHQWHVDWLYRVH LLL WUrVSODWDIRUPDV
SURSULHWiULDVGHHFRPPHUFHDWLQJLQGRXPGLYHUVLILFDGRGHEDL[RPpGLRHDOWRSRGHUDTXLVLWLYR
GHYLGRjDPSOLWXGHGHDOFDQFHGDVVXDVPDUFDV&DGDPDUFDSRVVXLXPIRUPDWRRSHUDFLRQDO
HVSHFtILFR H EHP GHILQLGR LQFOXLQGR XP SRUWIyOLR GH SURGXWRV SUySULRV H XP FRQMXQWR GH
HVWUDWpJLDV GH PDUNHWLQJ H GH PHUFKDQGLVLQJ YROWDGDV DR DWHQGLPHQWR GH GLVWLQWRV JUXSRV
FRQVXPLGRUHV


Casa Moysés(VWDPDUFDHVWiIRFDGDHPFRQVXPLGRUHVLQWHUHVVDGRVHPSURGXWRVGHDOWtVVLPD
TXDOLGDGHHFRPH[SHFWDWLYDGHDWHQGLPHQWRGLIHUHQFLDGR2VSURGXWRVGDPDUFD&DVD0R\VpV
VmRFRPHUFLDOL]DGRVH[FOXVLYDPHQWHDWUDYpVGDVORMDVItVLFDVHGLJLWDOGHEDQGHLUD00DUWDQ
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MMartan$00DUWDQHVWiGLUHFLRQDGDDDWHQGHUFOLHQWHVLQWHUHVVDGRVHPSURGXWRVGHPDLRU
TXDOLGDGHHFRPH[SHFWDWLYDSRUXPDWHQGLPHQWRGHDOWRSDGUmR2VSURGXWRVGDPDUFD00DUWDQ
VmRFRPHUFLDOL]DGRVH[FOXVLYDPHQWHDWUDYpVGDVORMDVItVLFDVHGLJLWDOGHEDQGHLUD00DUWDQ


$WXDOPHQWHDUHGHGHORMDVGDEDQGHLUD00DUWDQSRVVXLORMDVGDVTXDLVSUySULDVH
IUDQTXHDGDV$ORMDRQOLQHGD00DUWDQpZZZPPDUWDQFRPEU


Artex$$UWH[HVWiIRFDGDHPVHUYLUFOLHQWHVLQWHUHVVDGRVHPSURGXWRVGHERDTXDOLGDGHQD
RIHUWDGHJUDQGHYDULHGDGH PRGHORVHFRUHV DOpPGHSUHoRVFRPSHWLWLYRVHXPDWHQGLPHQWR
HILFLHQWHQDORMD2VSURGXWRVGDPDUFD$UWH[VmRFRPHUFLDOL]DGRVDWUDYpVGDVORMDVItVLFDVH
GLJLWDOGHEDQGHLUD$UWH[$WXDOPHQWHDUHGHGHORMDVGDEDQGHLUD$UWH[SRVVXLORMDVGDVTXDLV
SUySULDVHIUDQTXHDGDV$ORMDRQOLQHGD$UWH[pZZZDUWH[FRPEU


Santista: $ 6DQWLVWD HVWi GLUHFLRQDGD DR PHUFDGR GH FRQVXPR SRSXODU H LQVWLWXFLRQDO FRP
JUDQGH SHQHWUDomR H WUDGLomR FRP GHVLJQ H HVWLOR FRQWHPSRUkQHRV FRP IRFR HP GLIHUHQWHV
JRVWRVHWHQGrQFLDV2VSURGXWRVGDPDUFD6DQWLVWDVmRFRPHUFLDOL]DGRVSRUPHLRGDORMDGLJLWDO
ZZZVDQWLVWDGHFRUDFRPEU


2VSURGXWRVGD&RPSDQKLDVmRIDEULFDGRVSRUIRUQHFHGRUHVWHUFHLUL]DGRVVHQGRRVHXSULQFLSDO
IRUQHFHGRUDVXDFRQWURODGRUDGLUHWD&RWHPLQDV6$HWUDQVSRUWDGRVDWpRVVHXVWUrVFHQWURV
GH GLVWULEXLomR &'V  ORFDOL]DGRV QRV (VWDGRV GH 6mR 3DXOR 6DQWD &DWDULQD H 3DUDtED
(QWUHWDQWR RV SURGXWRV GDV PDUFDV 6DQWLVWD H $UWH[ SURGX]LGRV SHOD &RWHPLQDV 6$ VmR
HQWUHJXHVGLUHWDPHQWHDRVFOLHQWHVVHPHVVHWUkQVLWR$ORJtVWLFDLQWHUQDGHQWURGRVFHQWURVGH
GLVWULEXLomRDWXDQDUHFHSomRHVWRFDJHPGRVSURGXWRVDEDVWHFLPHQWRGDVORMDVItVLFDVRXHQYLR
GLUHWRDRVFOLHQWHVGHDFRUGRFRPDPRGDOLGDGHGHYHQGD


$WXDOPHQWHR&'GH9LQKHGR 63 pUHVSRQViYHOSHORHFRPPHUFHHDEDVWHFLPHQWRGDVORMDV
00DUWDQR&'GH%OXPHQDX 6& pUHVSRQViYHOSHORHFRPPHUFHHDEDVWHFLPHQWRGDVORMDV
$UWH[HSHORHFRPPHUFHGDPDUFD6DQWLVWDHR&'GH-RmR3HVVRD 3% LQDXJXUDGRHP
pGHGLFDGRDRHFRPPHUFHGDPDUFD6DQWLVWD2V&'VGH-RmR3HVVRD 3% H%OXPHQDX 6& 
RSHUDQWHVVmRGHSURSULHGDGHGD&RWHPLQDV6$TXHHQWUHJDPSRUFRQWDHRUGHPDVYHQGDV
GD$0029DUHMRGLUHWDPHQWHDRVFOLHQWHVVHPWURFDGHPmRV
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$FRQWUDWDomRGHIURWDURGRYLiULDpIHLWDSDUDUHDOL]DURWUDQVSRUWHGDPHUFDGRULDGRVFHQWURVGH
GLVWULEXLomR jV ORMDV ItVLFDV SUySULDV H DRV FOLHQWHV QR FDVR GH HFRPPHUFH $ &RPSDQKLD QmR
SRVVXLFRQWUDWRGHH[FOXVLYLGDGHFRPQHQKXPWUDQVSRUWDGRUSRVVXLQGRIDFLOLGDGHQDVXEVWLWXLomR
GHTXDOTXHUFRPSDQKLDWHUFHLUL]DGDFDVRQHFHVViULR2WUDQVSRUWHGRFHQWURGHGLVWULEXLomRSDUD
DVORMDVIUDQTXHDGDVpGHUHVSRQVDELOLGDGHGHFDGDIUDQTXHDGR
$ &RPSDQKLD SRVVXL  GR HVWRTXH LQWHJUDGR HQWUH ORMDV H &'V R TXH SRVVLELOLWD D
PXOWLFDQDOLGDGH
2VFDQDLVGLJLWDLVGD&RPSDQKLDRIHUHFHPDLQGDDPRGDOLGDGH³5HWLUHQD/RMD´TXHSRVVLELOLWD
DRVVHXVFOLHQWHVFRPSUDUSRUPHLRGRVFDQDLVGLJLWDLVXPSURGXWRGLVSRQtYHOHPHVWRTXHHP
XPDGDVORMDVItVLFDVHUHWLUDURSURGXWRDGTXLULGRQDSUySULDORMD HWDPEpPR³(QWUHJDDSDUWLU
GD/RMD´TXHSRVVLELOLWDDRVFOLHQWHVUHFHEHUHPPXLWRUDSLGDPHQWHRVSURGXWRVFRPSUDGRVQRV
FDQDLVGLJLWDLVFRPDVHQWUHJDVIHLWDVSHODVORMDVPDLVSUy[LPDVGRORFDOGHHQWUHJD$VORMDV
SDVVDPDGHVHPSHQKDUSDSHOGHFHQWURGHGLVWULEXLomRDXPHQWDQGRDFDSLODULGDGHORJtVWLFDGD
&RPSDQKLD

3RURXWURODGRRFOLHQWHSRGHFRPSUDUQDORMDItVLFDXPSURGXWRTXHQmRHVWHMDILVLFDPHQWHQD
ORMDDWUDYpVGD³3UDWHOHLUD,QILQLWD´FRP³(QWUHJD3URJUDPDGD´RQGHRFOLHQWHUHWRUQDSDUDUHWLUDU
RSURGXWRQDORMDRXVHSUHIHULUSRGHUHFHErORQDVXDUHVLGrQFLD$GLFLRQDOPHQWHRYHQGHGRU
GDORMDItVLFDSRGHUHDOL]DU³$WHQGLPHQWR5HPRWR´UHVSRQGHQGRDXPSHGLGRGHDOJXPFOLHQWH
RXHQWUDQGRHPFRQWDWRFRPFOLHQWHVFRPJUDQGHSURSHQVmRGHFRPSUDGHOLVWDGLiULDTXHUHFHEH
QRVLVWHPDGH&50 ³&OHUN´ EDVHDGRHPDOJRULWPRVFRPKLVWyULFRGHFRPSUDVHFRPSRUWDPHQWR
UHFHQWHQDVORMDVRQOLQHRXPtGLDVGLJLWDLV
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$OpPGLVVRWRGDVDVORMDVGD&RPSDQKLDSRVVLELOLWDPDWURFDGHSURGXWRVFRPSUDGRVHPVXD
SODWDIRUPDGHHFRPPHUFHHPTXDOTXHUXPDGHVXDVORMDVItVLFDV




)UDQTXLDV

$&RPSDQKLDDWXDSRUPHLRGHORMDVSUySULDVHORMDVIUDQTXHDGDVGDVPDUFDV$UWH[H00DUWDQ
1R PRGHOR GH IUDQTXLD D &RPSDQKLD IRUQHFH SDUD RV IUDQTXHDGRUHV L  RV SURGXWRV LL 
SODWDIRUPDWHFQROyJLFDSUySULDFRPVLVWHPDGH3'9PRELOH LLL PDUNHWLQJHPPtGLDVVRFLDLV
LY  PRGHOR H IHUUDPHQWD GH JHVWmR Y  FRQVXOWRULD MXUtGLFD H FRPHUFLDO YL  OHDGV GH YHQGDV
DWUDYpVGDRPQLFDQDOLGDGHH YLL WUHLQDPHQWRVWpFQLFRVHGHGHVHQYROYLPHQWR

$&RPSDQKLDUHFHEHGHVHXVIUDQTXHDGRV L XPDWD[DGHIUDQTXLDDQXDOHUR\DOWLHVVREUHR
SUHoRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVGRIUDQTXHDGRUSDUDRIUDQTXHDGRUSUHoRVHOOLQ LL XPDWD[D
PHQVDOSHODOLFHQoDGHXVRGDSODWDIRUPDWHFQRORJLDH LLL UHPXQHUDomRSHODJHUDomRGHOHDG
GHYHQGDVSDUDRVIUDQTXHDGRVDSDUWLUGHVXDVORMDVGLJLWDLV

2V IUDQTXHDGRV SRGHP ID]HU SHGLGRV VHPDQDLV GH PHUFDGRULDV FRP HQWUHJDV WDPEpP
VHPDQDLVSRVVLELOLWDQGRDRIUDQTXHDGRDMXVWHUiSLGRGRVHVWRTXHVHFRPSUD]RGHSDJDPHQWR
PpGLRHPOLQKDFRPRSUD]RPpGLRGHUHFHELPHQWR

2VFRQWUDWRVGHIUDQTXLDSRVVXHPSUD]RGHFLQFRDQRVVHQGRRSHUtRGRGHSD\EDFNGHD
PHVHVSDUDXPDQRYDORMDIUDQTXHDGD$WXDOPHQWHFHUFDGHGDUHGHGHIUDQTXHDGRVWHP
PDLVGHDQRVGHFRQWUDWRHGRVIUDQTXHDGRVVmRPXOWLIUDQTXHDGRVFRPORMDVGDVGXDV
EDQGHLUDV$UWH[H00DUWDQ
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,PDJHP0DSDFRPORFDOL]DomRGDVORMDVItVLFDVSUySULDVHIUDQTXHDGDVQR7

)RQWH'DGRVJHUHQFLDLVGD&RPSDQKLD




0DUNHWSODFH

1RVVRV SURGXWRV GDV PDUFDV 6DQWLVWD H $UWH[ WDPEpP VmR RIHUHFLGRV QRV SULQFLSDLV
PDUNHWSODFHV FRP REMHWLYR DSHQDV GH JHUHQFLDU D SUHVHQoD GH QRVVDV PDUFDV FRP EDL[D
UHSUHVHQWDWLYLGDGHQDVQRVVDVUHFHLWDV

&RPSUDVHIRUQHFHGRUHV

$VFRPSUDVGRVSURGXWRVYHQGLGRVQRVFDQDLVGHYHQGDVGD&RPSDQKLDVmRSXOYHUL]DGDVHP
DSUR[LPDGDPHQWHIRUQHFHGRUHVDWLYRVVHPGHSHQGrQFLDUHOHYDQWHHPXPIRUQHFHGRU2V
IRUQHFHGRUHV VmR VHOHFLRQDGRV SHOD &RPSDQKLD GH DFRUGR FRP D VXD HVWUDWpJLD FRPHUFLDO
DOLDGDjTXDOLGDGHGHVHXVSURGXWRVIUHQWHjQHFHVVLGDGHGHVHXVFRQVXPLGRUHVHjFDSDFLGDGH
GHDWHQGLPHQWRGRVSHGLGRVGHFRPSUDGD&RPSDQKLD

2VSHGLGRVGHFRPSUDQHJRFLDGRVFRPFDGDIRUQHFHGRUVmREDVHDGRVQDQHFHVVLGDGHGHYHQGD
HH[SRVLomRHVHJXLQGRDVFRQGLo}HVGHSUHoRHSUD]RGHSDJDPHQWRQHJRFLDGRVSHODFRPSDQKLD
FRP FRQGLo}HV PtQLPDV GH TXDOLGDGH H SDJDPHQWR SDUD VHUHP UHFHELGRV SHODV HTXLSHV
UHVSRQViYHLVSHODGLVWULEXLomR'HDFRUGRFRPUHJUDVLQWHUQDVWRGRVRVYHtFXORVXWLOL]DGRVSDUDD
UHDOL]DomRGDVHQWUHJDVGRVSHGLGRVSHODFRPSDQKLDGHYHUmRDWHQGHUjVOHJLVODo}HVGHWUkQVLWR
YLJLOkQFLD VDQLWiULD H GHPDLV UHJXODPHQWDo}HV SHUWLQHQWHV $LQGD RV IRUQHFHGRUHV GHYHUmR
DSUHVHQWDU PmRGHREUD UHJXODUPHQWH DGPLWLGD UHJLVWUDGD KDELOLWDGD H WUHLQDGD $OpP GLVVR R
SURFHVVRGHFRPSUDHGLVWULEXLomRGHPHUFDGRULDVRFRUUHGHIRUPDLQWHJUDGD

*HVWmRGRHVWRTXH
$ORJtVWLFDLQWHUQDGRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRGD&RPSDQKLDORFDOL]DGRVQRVHVWDGRVGH6mR3DXOR
6DQWD &DWDULQD H 3DUDtED DWXDP GHVGH D UHFHSomR H YHULILFDomR GH LQIRUPDo}HV GRV SURGXWRV
UHFHELGRVDWpDDUPD]HQDJHPHGLVWULEXLomRSDUDDVORMDVItVLFDVRXFOLHQWHVTXHHIHWXDUDPFRPSUDV
&RQIRUPHPHQFLRQDGRRWUDQVSRUWHSDUDDVORMDVItVLFDVpUHDOL]DGRSRUHPSUHVDVWHUFHLUL]DGDV
UHVSRQViYHLVSHODUHVSHFWLYDSDUFHODGHWUDQVSRUWHWHUUHVWUHGRVSURGXWRV
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&DQDLVGH9HQGDV

$VORMDVGD&RPSDQKLDRIHUHFHPDFRPHUFLDOL]DomRGHDUWLJRVGDVFDWHJRULDVGH&$0(%$ODU
H GHFRUDomR H GH home-wellness $ HTXLSH GH YHQGDV GH VXDV ORMDV ItVLFDV p FRPSRVWD SRU
IXQFLRQiULRV SUySULRV TXH UHFHEHP WUHLQDPHQWRV SHULyGLFRV FRQIRUPH VXDV UHVSHFWLYDV
UHVSRQVDELOLGDGHV2VWUHLQDPHQWRVVmRDSOLFDGRVGHVGHRLQtFLRGDVDWLYLGDGHVGRHPSUHJDGR
QD&RPSDQKLDYLVDQGRDPDQXWHQomRGHSURILVVLRQDLVWUHLQDGRVTXHHVWmRDSWRVDDX[LOLDURV
FOLHQWHVHPVXDVFRPSUDV

1RVVDSODWDIRUPDGLJLWDOGHe-commercepFRPSRVWDSHORVFDQDLVGHVFULWRVDEDL[R
•

:HEVLWHV ZZZPPDUWDQFRPEU ZZZDUWH[FRPEU ZZZVDQWLVWDGHFRUDFRPEU
ZZZSHUVRQRFRPEU

2VFDQDLVGLJLWDLVGD&RPSDQKLDRSHUDPGHIRUPDLQWHJUDGDFRPVXDVORMDVItVLFDVSRVVLELOLWDQGR
DPHOKRUH[SHULrQFLDDRVFOLHQWHVHSHUPLWLQGRSRUH[HPSORDWURFDGHSURGXWRVFRPSUDGRVHP
VXD SODWDIRUPD GH HFRPPHUFH HP TXDOTXHU XPD GH VXDV ORMDV ItVLFDV $V ORMDV H FHQWURV GH
GLVWULEXLomRGHVHPSHQKDPSDSHOFHQWUDOQDORJtVWLFDGHGLVWULEXLomRGD&RPSDQKLDDXPHQWDQGR
VXDFDSLODULGDGHHFDSDFLGDGHGHPHOKRUDWHQGLPHQWRGRVFOLHQWHV

F  FDUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomRHPHVSHFLDO
L

SDUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRVH


0HUFDGRGH&DVD 'HFRUDomR
$OFDQoDQGR5ELOK}HVGHUHDLVHPYHQGDVHPRPHUFDGRGHDUWLJRVSDUDDFDVDHPSUHJD
PDLVGHPLOWUDEDOKDGRUHV2VHWRUSRVVXLIRUQHFHGRUHVPDMRULWDULDPHQWHORFDLV 5ELOK}HV 
VHQGRDYHQGDSDUDRFRQVXPLGRUILQDOUHDOL]DGDSHORYDUHMRORFDOSRUORMDVSUySULDVDWUDYpVGRH
FRPPHUFHRXSRUPHLRGHUHYHQGHGRUHV

',0(16®(6'26(725'($57,*263$5$&$6$12%5$6,/
&DGHLDGH6XSULPHQWR



)RQWH,(0,,%*(
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6HJXQGRR,QVWLWXWRGH(VWXGRVH0DUNHWLQJ,QGXVWULDO ,(0, RVHWRUFUHVFHjXPDWD[DGH[3,%
HPWHUPRVUHDLV*UDQGHSDUWHGDVYHQGDVGRVHJPHQWRDLQGDpUHDOL]DGDSHOR9DUHMR)tVLFR  
TXHSRVVXLDSUR[LPDGDPHQWHPLOSRQWRVGHYHQGDVHVSDOKDGRVSHORSDtV$SHVDUGHVHUEHP
PHQRVUHSUHVHQWDWLYRR(FRPPHUFH  WHPPRVWUDGRFUHVFLPHQWRPXLWRPDLVDFHQWXDGRjXPD
WD[DGHDDIUHQWHDRVDDGDVYHQGDVItVLFDVGHDFRUGRFRPD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH
$UWLJRVSDUD&DVD $%&DVD HUHSUHVHQWDXPDIRUWHDODYDQFDGHFUHVFLPHQWR
$VERDVH[SHFWDWLYDVSDUDRPHUFDGRPRELOLiULRWDPEpPLPSXOVLRQDPRVHJPHQWR'HDFRUGR
FRPD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH,QFRUSRUDGRUDV,PRELOLiULDV $EUDLQF RVMXURVEDL[RVDWUDHP
PDLVLQYHVWLPHQWRVQRVHWRURTXHpFRPSURYDGRSHODUHFHQWHPi[LPDKLVWyULFDGRtQGLFHGH
FRQVWUXomRFLYLO
$LQGD VHJXQGR D $OOLHG 0DUNHW 5HVHDUFK DV H[SHFWDWLYDV SDUD R IXWXUR GR PHUFDGR GH &DVD 
'HFRUDomRVmRSRVLWLYDVFRPXP&$*5SURMHWDGRGHHQWUHRVSHUtRGRVGHH


)RQWH$OOLHG0DUNHW5HVHDUFK*OREDO+RPH'HFyU0DUNHW

$&RPSDQKLDHVWiEHPSRVLFLRQDGDSDUDDSURYHLWDUHVVDDVFHQVmRGRdigitalQRVHWRUGDGRVHXV
~OWLPRVUHVXOWDGRVRHFRPPHUFHMipUHVSRQViYHOSRUSDUWHUHOHYDQWHGDVYHQGDVHpDOLDGRjXP
VLVWHPD LQWHJUDGR SURSULHWiULR GHVHQYROYLGR WRWDOPHQWH SRU HTXLSH LQWHUQD TXH FRQHFWD LQWHJUD H
DWHQGHWRGRVRVFDQDLVGHYHQGD3'9(FRPPHUFH3UDWHOHLUD,QILQLWD9HQGD5HPRWDHBackoffice



)RQWH&RPSDQKLD

(PFRPSDUDomRFRPRXWURVSDtVHVRPHUFDGRGH+RPH 'pFRUQR%UDVLODLQGDDSUHVHQWDJUDQGH
HVSDoRSDUDH[SDQVmR6HJXQGRD$OOLHG0DUNHW5HVHDUFKHPRPHUFDGRQRV(VWDGRV8QLGRV
DWLQJLX 86 ELOK}HV FRQWUD 86 ELOK}HV QR %UDVLO 'DGDV DV SHUVSHFWLYDV SRVLWLYDV GH
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FUHVFLPHQWRGRVHWRUDOLDGRDRDXPHQWRGDSHQHWUDomRGRPHUFDGRGH+RPH 'pFRUHVWLPDVH
XP&$*5GHDDSDUDR%UDVLOHQWUHRVDQRVGHHFKHJDQGRjXPPHUFDGRGH
86ELOK}HV-iSDUDRV(VWDGRV8QLGRVHVVH&$*5GHYHVHUSRUYROWDGHQRPHVPR
SHUtRGRRTXHGHYHUHVXOWDUHPXPPHUFDGRGH86ELOK}HV


)RQWH$OOLHG0DUNHW5HVHDUFK*OREDO+RPH'HFyU0DUNHW

6HJPHQWRGH&$0(%$
1RVHJPHQWRHPTXHD$PPR9DUHMRMiVHGHVWDFDDLQG~VWULDGH³&$0(%$´ &DPD0HVDH
%DQKR FRPSRVWDSRUDUWLJRVGDOLQKDGHFDPDEDQKRPHVDFR]LQKDHGHFRUDWLYRVRQ~PHUR
GHSHoDVSURGX]LGDVHPFKHJRXjPLOK}HVFUHVFLPHQWRGHHPUHODomRDRDQR
GH'HQWUHDVGLIHUHQWHVOLQKDVGHSURGXWRRGHVWDTXHVmRRVDUWLJRVGDOLQKDGHFDPDTXH
VRPDUDPPLOK}HVGHSHoDVSURGX]LGDV

2(VWDGRGH6mR3DXORpDTXHOHFRPPDLRUFRQFHQWUDomRGHXQLGDGHVSURGXWRUDVGHDUWLJRV
SDUDFDPDPHVDEDQKRHGHFRUDWLYRVFRPGDVXQLGDGHVQDFLRQDLVHQTXDQWRD5HJLmR
6XGHVWHFRQFHQWUDDRWRGRGRVSURGXWRUHV2VHWRUDLQGDpIUDJPHQWDGRFRPGDV
XQLGDGHVSURGXWRUDVVHQGRFODVVLILFDGDVFRPRPLFURHPSUHVDV

'DVELOKmRGHSHoDVTXHIRUDPGLVSRQLELOL]DGDVSDUDRPHUFDGRQDFLRQDOHPDSHQDV
GHODVVmRLPSRUWDGDV1RPHUFDGRHVWUDQJHLURRGHVWDTXHVmRRVDUWLJRVGDOLQKDGHEDQKR
TXH UHSUHVHQWDUDP  GR YROXPH WRWDO H[SRUWDGR VHQGR RV SULQFLSDLV GHVWLQRV $UJHQWLQD
 (VWDGRV8QLGRV  H8UXJXDL  

$LQGDVHJXQGRD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGD,QG~VWULD7r[WLOHGH&RQIHFomR $ELW DPHGLGDHP
TXHDSRSXODomRILFDPDLVWHPSRHPFDVDPRYLPHQWRLPSXOVLRQDGRSHODSDQGHPLD&RYLG
DVYHQGDVGRVHJPHQWRGH&$0(%$DXPHQWDPQRSULPHLURVHPHVWUHGHHVWHDXPHQWR
FKHJRX D DOFDQoDU  $GHPDLV GH DFRUGRFRPR *RRJOH 7UHQGV D SURFXUD SRU LWHQV GR
VHJPHQWRQD%ODFN)ULGD\GHDXPHQWRXPDLVGH
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0XGDQoDVFRPDSDQGHPLD
$SDQGHPLDLPSDFWRXGLYHUVRVPHUFDGRVHVHWRUHVDRUHGRUGRPXQGRLQFOXVLYHRPHUFDGRGH&DVD
'HFRUDomR'HYLGRDRLVRODPHQWRVRFLDODVSHVVRDVSDVVDUDPDILFDUPDLVWHPSRGHQWURGHVXDV
SUySULDVFDVDV'HDFRUGRFRPDSHVTXLVDGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH$UWLJRVSDUD&DVD $%&DVD 
HP FRQMXQWR FRP R ,QVWLWXWR GH (VWXGRV H 0DUNHWLQJ ,QGXVWULDO ,(0,   GRV HQWUHYLVWDGRV
GHPRQVWUDPYDORUL]DUPDLVRWHPSRHPTXHSDVVDPHPVHXVODUHVHRXWURVDILUPDUDPTXH
GHYHPLQYHVWLUSDUDWRUQDUHPRODUPDLVFRQIRUWiYHOHRXIXQFLRQDLV


)RQWH$%&DVD,(0,

$LQGD VHJXQGR D SHVTXLVD UHDOL]DGD SHOR .DQWDU ,ERSH 0HGLD  D FDGD  XVXiULRV GH LQWHUQHW
DILUPDUDPWHUHPSDVVDGRPDLVWHPSRHPVXDVUHVSHFWLYDVFDVDV$OpPGLVVRGRVXVXiULRVGH
,QWHUQHWDILUPDUDPTXHVHPSUHEXVFDPQRYDVLGHLDVSDUDDSULPRUDUVHXVODUHV6HMDSRUQHFHVVLGDGH
RX SRU VLPSOHV GHVHMR ID]HU PHOKRULDV QR ODU DFDERX JDQKDQGR IRUoD FRP D SDQGHPLD 8P
OHYDQWDPHQWR IHLWR SHOD 2/; %UDVLO UHYHOD TXH KRXYH XP DXPHQWR QD SURFXUD SRU SURGXWRV GH
GHFRUDomR QRYRV H VHPLQRYRV QD SODWDIRUPD $V DOPRIDGDV WLYHUDP XP DXPHQWR GH  QDV
EXVFDVRVYDVRVRVTXDGURVHRVPyYHLV
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2HFRPPHUFHWDPEpPJDQKRXIRUoDFRPDSDQGHPLD(QWUHIHYHUHLURHRXWXEURGHRH
FRPPHUFHGHFDVDHPyYHLVDXPHQWRQRIDWXUDPHQWR0HVPRFRPDUHDEHUWXUDGHDOJXPDV
ORMDVDVYHQGDVRQOLQHGRVHWRUGHFDVDHPyYHLVHPSDWDPDUHVVXEVWDQFLDOPHQWHPDLRUHVGR
TXHQRSHUtRGRSUpSDQGHPLD


)RQWH&RQYHUVLRQ³5HODWyULR6HWRUHVGR(FRPPHUFHQR%UDVLO´

&RPRJDQKRGHUHOHYkQFLDGRHFRPPHUFHDSXEOLFLGDGHGLJLWDOWRUQRXVHDLQGDPDLVLPSRUWDQWH
1mRpjWRDTXHDVLPSUHVV}HVGLJLWDLVGRVHWRUGH&DVD 'HFRUDomRWLYHUDPXPFUHVFLPHQWRGH
QRSULPHLURWULPHVWUHGHTXDQGRFRPSDUDGRDRSULPHLURWULPHVWUHGRDQRDQWHULRU'HQWUH
DVFDWHJRULDVTXHPDLVLQYHVWLUDPHPSXEOLFLGDGHGLJLWDOGHVWDFDPVHMXVWDPHQWHRVVHJPHQWRVHP
TXHD$PPR9DUHMRHVWiLQVHULGD


)RQWH.DQWDU,ERSH0HGLD
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(P SHVTXLVD UHDOL]DGD SHOD (ELW _ 1LHOVHQ D IRUoD GD GLYXOJDomR GLJLWDO VH PRVWUD HVVHQFLDO
SULQFLSDOPHQWHDWUDYpVGHVLWHVGHEXVFDHUHGHVVRFLDLV&RPHPLOK}HVGHVHJXLGRUHVQR
,QVWDJUDPHQR)DFHERRNUHVSHFWLYDPHQWHD$PPR9DUHMRHVWiEHPSRVLFLRQDGDSDUDDWUDLUVHX
S~EOLFRDOYRFRPyWLPDVDYDOLDo}HVSRUSDUWHGRVVHXVFOLHQWHVQRVLWH5HFODPH$TXL




)RQWH(ELW_1LHOVHQ:HEVKRSSHUV


)RQWH5HFODPH$TXL
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&UHVFLPHQWRGRE-commerce
2DYDQoRGDWHFQRORJLDDOLDGRDRXVRPDLVLQWHQVLYRGDLQWHUQHWLPSXOVLRQDUDPDSDUWLFLSDomR
GR HFRPPHUFH QR YDUHMR 2 FRPpUFLR RQOLQH WHP FUHVFLGR UDSLGDPHQWH H SRVVXL SURMHo}HV
SRVLWLYDVVHJXQGRGDGRVGR6WDWLVWD


)RQWH³(FRPPHUFHVKDUHRIWRWDOJOREDOUHWDLOVDOHVIURPWR´6WDWLVWD

5HVSRQViYHOSHODPLWLJDomRGRVGDQRVDRVHWRUFDXVDGRVSHODSDQGHPLDRHFRPPHUFHGHYH
JDQKDUFDGDYH]PDLVUHOHYkQFLDGDTXLSDUDIUHQWH&RPXPFUHVFLPHQWRDQXDOL]DGRGH
GHVGHDVYHQGDVRQOLQHHPWRGRRSDtVVDOWDUDPGH5ELOK}HVSDUD5ELOK}HV
HQWUHRVSHUtRGRVGHH


)RQWH(ELW_1LHOVHQ:HEVKRSSHUV
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(VVHJDQKRGHUHFHLWDVHGHYHDRPDLRUQ~PHURGHXVXiULRVTXHGHL[DUDPGHFRQVXPLUILVLFDPHQWH
HDGRWDUDPRVPHLRVRQOLQHSDUDUHDOL]DUHPVXDVFRPSUDV6yHPWLYHPRVPLOK}HVGH
FRQVXPLGRUHVDGTXLULQGRLWHQVSHODLQWHUQHWPLOK}HVjPDLVGRTXHQRDQRDQWHULRU

PLOK}HV
'HQRYRVFRQVXPLGRUHVHP
IHFKDGRRTXHUHSUHVHQWDGRV
FRQVXPLGRUHVGRDQR


DDDDDDD
&UHVFLPHQWRGHQRYRVFRQVXPLGRUHV
HPUHODomRDRDQRDQWHULRU


)RQWH(ELW_1LHOVHQ:HEVKRSSHUV

$YHUGDGHpTXHRHFRPPHUFHSDVVRXDVHUDSUHIHUrQFLDGRVFRQVXPLGRUHVEUDVLOHLURV&RPR
lockdownHRLVRODPHQWRIRUoDGRRVFRQVXPLGRUHVTXHQmRFRVWXPDYDPDUHDOL]DUVXDVFRPSUDV
SHODLQWHUQHWSDVVDUDPjID]rOR$PDLRUSUDWLFLGDGHHFRPRGLGDGHGRSURFHVVRIL]HUDPFRPTXH
PXLWRVPXGDVVHPVXDSHUFHSomRTXDQWRDRHFRPPHUFH(PSHVTXLVDUHDOL]DGDSHOD$VVRFLDomR
%UDVLOHLUD GH $UWLJRV SDUD &DVD $%&DVD  HP FRQMXQWR FRP R ,QVWLWXWR GH (VWXGRV H 0DUNHWLQJ
,QGXVWULDO ,(0, IRLTXHVWLRQDGRTXDOVHULDDHVFROKDGRFDQDOGHFRPSUDGHDUWLJRVGHFDVD
SHORVFRQVXPLGRUHVHPXPFHQiULRSyVSDQGHPLD0HVPRFRPDUHDEHUWXUDGRFRPpUFLRTXDVH
PHWDGHGRVHQWUHYLVWDGRV  UHVSRQGHUDPTXHDSUHIHUrQFLDVHUiUHDOL]DUDFRPSUDDWUDYpV
GDLQWHUQHW


)RQWH$%&DVD,(0,
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$V FRPSUDV RQOLQH YDULDP GH DFRUGR FRP R VHWRU PDV VRPHQWH R VHJPHQWR GH &DVD 
'HFRUDomRFRUUHVSRQGHSRUPDLVGHPDLVGHGRYROXPHWRWDOJDVWRHPDLVGHGR
WRWDOGHWUDQVDo}HVRQOLQH


)RQWH:HEVKRSSHUVH%LW  0F.LQVH\

(P Q~PHUR GH DFHVVRV R VHWRU p GHVWDTXH QD UHODWyULR ³(FRPPHUFH GR %UDVLO´ GD &RQYHUVLRQ
HVWDQGRHQWUHDTXHOHVTXHPDLVWLYHUDPFUHVFLPHQWRHPQ~PHURGHDFHVVRVQRPrVGHDEULOGH
HPFRPSDUDomRFRPRPHVPRPrVGH


)RQWH&RQYHUVLRQ³5HODWyULR(FRPPHUFHQR%UDVLO´
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6yQRSHUtRGRHQWUHPDLRGHHDEULOGHRVHWRUGH&DVD 'HFRUDomRDWLQJLXPLOK}HV
GHDFHVVRVYLDHFRPPHUFHQ~PHURTXHSRGHFUHVFHUDLQGDPDLVQRVSUy[LPRVPHVHV


)RQWH&RQYHUVLRQ³5HODWyULR(FRPPHUFHQR%UDVLO´

(PXPFRPSDUDWLYRGHPDUNHWVKDUHSRUQ~PHURGHDFHVVRVD$PPRFRPDVPDUFDV6DQWLVWD
'HFRUD H $UWH[ SRVVXL DSUR[LPDGDPHQWH  GR PHUFDGR $PEDV DV PDUFDV DSUHVHQWDUDP
FUHVFLPHQWRQRQ~PHURDQXDOGHDFHVVRVFKHJDQGRDDXPHQWDUPDLVGHQRFDVRGD$UWH[
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)RQWH&RQYHUVLRQ³5HODWyULR(FRPPHUFHQR%UDVLO´

0HUFDGRGR6RQR
2 VHJPHQWR GR VRQR QR TXDO D $PPR 9DUHMR VH HQTXDGUD DWUDYpV GD YHUWLFDO ³3HUVRQR´
VHJXQGRD)URVW 6XOOLYDQPRYLPHQWRX86ELOK}HVQRDQRGHQRPHUFDGRJOREDO2
VHJPHQWRFRPSRVWRWDQWRSRUSURGXWRVFRPRSRUVROXo}HVHVHUYLoRVDLQGDpPXLWRIUDJPHQWDGR
QmRSRVVXLQGRXPDFRPSDQKLDOtGHUGRVHWRU


)RQWH)URVW 6XOOLYDQ$VVHVVPHQW
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)RQWH)URVW 6XOOLYDQ$VVHVVPHQW

$LQGDGHDFRUGRFRPD6WDWLVWDRPHUFDGRGHVRQRJOREDOSRVVXLJUDQGHSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRH
GHYHFKHJDUj86ELOK}HVQRDQRGHFRPXPFUHVFLPHQWRDQXDOL]DGR &$*5 GH
GXUDQWHHVVHSHUtRGR


)RQWH6WDWLVWD

$ $PPR DSURYHLWDQGR D RSRUWXQLGDGH GH VH GHVWDFDU HP XP PHUFDGR SRXFR FRQVROLGDGR HVWi
GHVHQYROYHQGRD3HUVRQRPDUFDFULDGDSDUDH[SORUDURPHUFDGRGRVRQR&RPJHUDomRGHFRQWH~GR
HWHFQRORJLDDPDUFDGHYHDJUHJDUYDORUDRVVHXVFOLHQWHVRIHUHFHQGRSURGXWRVSDUDPRQLWRUDPHQWR
GRVRQRFRPDSRVVLELOLGDGHGHYHQGDGHRXWURVSURGXWRVGDPDUFD cross-sell FRPRWUDYHVVHLURV
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2PHUFDGRGRVRQRHVWiUHODFLRQDGRDRPHUFDGRGHwellnessRTXDOWHPJDQKDGRGHVWDTXHHGH
DFRUGRFRPRHVWXGRGDFRQVXOWRULD0F.LQVH\FKHJDDVHUDYDOLDGRHPWULOK}HVGHGyODUH
³)HHOLQJ *RRG 7KH IXWXUH RI WKH  WULOOLRQ ZHOOQHVV PDUNHW´ ± DOpP GLVVR R PHUFDGR wellness
FUHVFHDQXDOPHQWHjWD[DVHQWUHjHYHPJDQKDQGRIRUoDHQWUHRVEUDVLOHLURVMiTXH
GRVHQWUHYLVWDGRVGHPRQVWUDUDPPXLWRLQWHUHVVHQRDVVXQWR

)RQWH0F.LQVH\

)RLFRPDLQWHQomRGHDWLQJLUGLUHWDPHQWHRFRQVXPLGRUILQDOTXHDLQGDpSRXFRDWHQGLGRQRVHJPHQWR
GH VRQR DWUHODGR DR EHPHVWDU TXH D &RPSDQKLD LQYHVWH DWXDOPHQWH QR GHVHQYROYLPHQWR GR
3HUVRQRKWWSVSHUVRQRFRPEU
G  HYHQWXDOVD]RQDOLGDGHH
([LVWHPWUrVSHUtRGRVGLVWLQWRVGRDQRHPTXHVHQRWDXPGHPDVLDGRDXPHQWRGHYHQGDV L QD
WHPSRUDGD GH LQYHUQR LL  GXUDQWH R SHUtRGR GR 'LD GDV 0mHV H LLL  GXUDQWH R SHUtRGR GH
FRPSUDVGRILQDOGRDQRHPGHFRUUrQFLDGD%ODFN)ULGD\HGR1DWDO


$UHFHLWDEUXWDGHYHQGDVFRQVROLGDGDQRTXDUWRWULPHVWUHUHSUHVHQWRXDSUR[LPDGDPHQWHH
GDUHFHLWDEUXWDFRQVROLGDGDGD&RPSDQKLDQRVDQRVGHHUHVSHFWLYDPHQWH1HVVHVHQWLGR
DVYHQGDVQRTXDUWRWULPHVWUHVmRHPJHUDOPDLRUHVGRTXHDPpGLDGRVRXWURVWULPHVWUHV

H  SULQFLSDLV LQVXPRV H PDWpULDV SULPDV LQIRUPDQGR L GHVFULomR GDV UHODo}HV
PDQWLGDV FRP IRUQHFHGRUHV LQFOXVLYH VH HVWmR VXMHLWDV D FRQWUROH RX
UHJXODPHQWDomR JRYHUQDPHQWDO FRP LQGLFDomR GRV yUJmRV H GD UHVSHFWLYD
OHJLVODomR DSOLFiYHO LL HYHQWXDO GHSHQGrQFLD GH SRXFRV IRUQHFHGRUHV H LLL
HYHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSURFHVVRGHSURGXomRHSRUWDQWR
QmRSRVVXLLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV
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±&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
D  PRQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWHH
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLFOLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGH
GDVXDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
E  VHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLFOLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGH
GDVXDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
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7.5 – Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
(a) necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico
de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações;
A Companhia possui todas as licenças relevantes que entende como necessárias para sua operação.
As atividades desempenhadas pela Companhia estão sujeitas à obtenção de licenças e a Companhia
envida seus melhores esforços para obter, manter e renovar todas as licenças necessárias dentro
do prazo aplicável.
A operação normal das lojas e centros de distribuição da Companhia está sujeita, entre outros
fatores, ao cumprimento das regras de zoneamento aplicáveis em cada município e região, bem
como à obtenção de licença municipal de funcionamento, licença ambiental e licença do corpo de
bombeiros, autorizando a operação regular do estabelecimento em questão. Adicionalmente,
algumas autorizações e regulamentações emitidas por órgãos ambientais podem ser necessárias,
especialmente aquelas relativas ao tratamento de efluentes, gerenciamento de resíduos sólidos,
emissões atmosféricas etc.
Apenas ressalte-se que, no que compete principalmente às lojas, por se tratar de atividade de baixo
risco, pode ser dispensado o licenciamento em vista das disposições da Lei Federal nº 13.874/2019
(“Lei de Liberdade Econômica”), em especial do art. 3º, I e § 1º, I, aliado ao art. 2º, I, da Res. 51 do
CGSIM (Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios).
Responsabilidade Ambiental
O cumprimento da legislação ambiental é fiscalizado por órgãos e agências governamentais e, no
caso de eventual inobservância ou violação, a Companhia fica sujeita a responsabilidade ambiental
nas esferas administrativa, criminal e civil. A ausência de condenação em uma das esferas não
isenta, necessariamente, o agente da responsabilidade nas demais. Caso a Companhia cause ou,
de outra forma, seja considerada responsável por algum dano ambiental, poderão ser verificados
efeitos adversos em nossos resultados e negócios, inclusive sob o ponto de vista reputacional.
A caracterização da responsabilidade civil ambiental é objetiva, o que significa dizer que sua
imputação ao agente econômico ou àquele que, direta ou indiretamente, contribuiu para a ocorrência
do dano ambiental depende tão somente da constatação de que uma ação ou omissão gerou dano
ao meio ambiente, independentemente da verificação de culpa (negligência, imperícia ou
imprudência) do agente, bastando a demonstração do nexo de causalidade (artigo 3º, IV, da Lei nº
6.938/81). Caberá àquele que foi acionado o direito de regresso contra os demais causadores do
dano.
O empreendedor, independentemente da existência de culpa, deverá indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por suas atividades. A responsabilidade civil
ambiental é atribuída a quem for responsável, pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente, pela
atividade causadora de degradação ambiental, nos termos da Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981).
Além disso, caso a atividade seja realizada por mais de um agente e não seja possível identificar a
contribuição de cada agente para o dano ambiental constatado, os órgãos públicos e o Judiciário
têm aplicado a teoria da responsabilidade solidária, na qual qualquer dos agentes poderá responder
pelo dano ambiental total, cabendo-lhe ação de regresso contra os demais causadores. Como
consequência, quando a Companhia contrata terceiros para proceder a qualquer intervenção em
suas operações, como a supressão de vegetação e a disposição final de resíduos, ela não está
isenta da responsabilidade por eventuais danos ambientais causados por esses terceiros
contratados.
Dessa forma, tanto as atividades desenvolvidas pela Companhia que possam ser caracterizadas
como potencialmente poluidoras do meio ambiente, quanto a contratação de terceiros para prestar
qualquer serviço, são devidas e rigorosamente fiscalizadas, evitando-se, assim, qualquer passivo
ambiental. Por essa razão, considerando que poderão ser responsabilizados civilmente aqueles que
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concorrerem indiretamente para a ocorrência de eventual dano ambiental, é fundamental que haja
uma gestão conjunta dos riscos inerentes a todos os envolvidos no desenvolvimento do projeto
específico, bem como que exijam e fiscalizem o cumprimento de uma política ambiental adequada
de seus clientes, de modo a minimizar os riscos que possam surgir em virtude de uma eventual
responsabilização solidária.
Com relação aos administradores, na esfera civil, eles somente poderão ser solidariamente
responsáveis se agirem em desacordo com a legislação ambiental ou com o Estatuto Social, uma
vez que não podem ser responsabilizados por atos regulares de gestão. Caso não tenha havido
conduta em desacordo com a legislação ambiental, a responsabilidade civil ambiental somente
poderá alcançar o administrador se ele também acumular a condição pessoal de sócio, sendo
necessária a desconsideração da personalidade jurídica neste caso, conforme informado abaixo. No
que se refere à responsabilização de administradores em âmbito penal, estes podem vir a responder
somente de forma subjetiva, isto é, sendo necessário analisar a conduta do agente envolvido no
crime ambiental.
Por fim, cabe mencionar que, apesar de não haver referência expressa na lei, segundo entendimento
da doutrina e jurisprudência a pretensão reparatória do dano ambiental não está sujeita à prescrição.
No que se refere à responsabilidade administrativa, a Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes
Ambientais), regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/2008, dispõe, em seu artigo 70, que toda
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do
meio ambiente é considerada infração administrativa ambiental. A responsabilidade administrativa
decorre de uma ação ou omissão do agente que importe na violação de qualquer norma de
preservação, proteção ou regulamentação do meio ambiente, independentemente da verificação de
efetiva ocorrência de dano ambiental. As sanções a serem impostas contra eventual infração
administrativa podem incluir advertência, multa, inutilização do produto, suspensão de venda e
fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão de benefícios
fiscais e cancelamento ou interrupção de participação em linhas de crédito concedidas por bancos
estatais, além de proibição de ser contratado por entes públicos.
Na esfera criminal, Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998) sujeita aos seus efeitos
qualquer pessoa, física ou jurídica, que concorrer para a prática de certas condutas consideradas
lesivas ao meio ambiente, sendo necessária a comprovação de dolo (intenção) ou culpa (negligência,
imprudência ou imperícia). De tal sorte, para que seja configurada a responsabilidade criminal da
Companhia, faz-se necessária a comprovação de uma ação ou omissão por parte da mesma, ou
suas subsidiárias, devendo a conduta praticada ser enquadrada em um dos tipos penais previstos
na Lei nº 9.605/1998.
No que toca à pessoa jurídica, condutas infracionais que tenham sido cometidas por decisão de
representantes ou de órgãos colegiados da Companhia, no seu interesse e benefício, a sujeitarão a
penas (i) de multa; (ii) restritivas de direitos; e (iii) prestação de serviços à comunidade. As penas
restritivas de direitos da pessoa jurídica, por sua vez, podem ser (i) suspensão parcial ou total da
atividade; (ii) interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; e (iii) proibição de
contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.
Adicionalmente, a Lei nº 9.605/1998 prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade
jurídica, relativamente à pessoa jurídica causadora de dano ambiental, sempre que essa for
obstáculo ao ressarcimento dos danos causados ao meio ambiente sendo desnecessária a presença
dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Assim, sempre que a sua personalidade jurídica
for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente, esta poderá
ser desconsiderada.
As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica, por sua vez, podem ser (i) suspensão parcial ou
total da atividade; (ii) interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; e (iii) proibição de
contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.
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Licenciamento Ambiental
Em relação ao exercício de sua atividade, a Companhia deve obter e renovar periodicamente as
respetivas licenças e autorizações. A Companhia está sujeita a legislação federal, estadual e
municipal, bem como a regulamentos, autorizações e licenças, relativos à proteção do meio
ambiente.
A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente prevê, como um de seus instrumentos, o licenciamento
ambiental. De acordo com a legislação federal brasileira, a construção, instalação, expansão,
modificação e operação de atividades e/ou empreendimentos utilizadores de recursos naturais e que
sejam considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como aqueles capazes, sob qualquer
forma, de a causar danos ambientais estão sujeitas ao licenciamento ambiental, que pode vir a
ocorrer em âmbito federal, estadual ou municipal. O processo de licenciamento ambiental, em geral,
compreende um sistema trifásico, no qual cada licença fica condicionada à emissão de sua
precedente, conforme segue: Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e, por fim, a Licença
de Operação (LO). As referidas licenças possuem prazo de validade, de modo que devem ser
periódica e tempestivamente renovadas perante os respectivos órgãos ambientais licenciadores, sob
pena de perda de sua validade. Determinadas licenças ambientais podem estabelecer
condicionantes técnicas para o desenvolvimento das atividades, que podem, eventualmente,
impactar e condicionar a operação das atividades da Companhia.
A ausência de licença ambiental ou a operação em desacordo com as licenças ambientais emitidas,
independentemente de a atividade estar causando danos efetivos ao meio ambiente, caracteriza a
prática de ilícito penal e administrativo, sujeitando o infrator a sanções criminais e administrativas,
além da obrigação de recuperar e/ou indenizar eventuais danos causados ao meio ambiente e a
terceiros e de expor a Companhia a riscos reputacionais. No âmbito administrativo, além das outras
sanções, as multas, de acordo com a legislação federal, podem chegar a R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) (aplicáveis em dobro ou no seu triplo, em caso de reincidência), podendo gerar
efeito adverso relevante sobre os resultados da Companhia.
Resíduos Sólidos
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (“PNRS”), instituída pela Lei Federal n.º 12.305/2010, 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, exceto os
rejeitos radioativos, que são regulados por legislação própria e específica.
Por meio da responsabilidade compartilhada, instituída pela PNRS, as tarefas e custos envolvidos
nas diferentes etapas de gerenciamento de resíduos sólidos são pulverizados por toda a cadeia, na
medida de responsabilização de cada uma das partes envolvidas, onde o responsável pela geração
de resíduos sólidos é também responsável pela sua segregação, armazenamento, transporte e
destinação final ambientalmente adequada, podendo ser obrigado a reparar os danos ambientais
decorrentes da má gestão dos resíduos sólidos.
Nesse sentido, a contratação de terceiros para consecução de qualquer das fases do gerenciamento
de resíduos sólidos, a exemplo da destinação final ambientalmente adequada, não exime a
responsabilidade da Companhia por eventuais danos ambientais causados por terceiros contratados.
A disposição inadequada de resíduos sólidos pode sujeitar o infrator à responsabilização nas esferas
administrativa, criminal e/ou civil. As penalidades administrativas aplicáveis para a disposição inadequada
de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, que cause ou não poluição efetiva, incluem, dentre outras,
embargo da atividade ou da obra e multas de até R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
Devido à possibilidade de novos 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 ambientas
podem 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.
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Cumpre indicar que Ministério Público e órgãos regulatórios poderão fiscalizar e instaurar
procedimentos administrativos para apuração de eventuais irregularidades que possam ser
atribuídos às suas atividades. Nesses casos, poderão ser celebrados Termos de Ajustamento de
Condutas “TAC” e/ou Termos de Compromissos “TC” perante as respectivas autoridades, com
assunção de obrigações específicas, por tempo determinado. Por possuir natureza de título
executivo extrajudicial, se verificado o descumprimento – total ou parcial – dos termos
convencionados no TAC e/ou TC, a Companhia poderá ficar sujeita à riscos e penalidades, tais como
pagamento de multas, execução do título e, ainda, judicialização de desacordos perante o Poder
Judiciário.
Regulamentação Imobiliária
A operação normal dos imóveis está sujeita, entre outros fatores, ao cumprimento das regras de
zoneamento aplicáveis em cada município e região, bem como à obtenção de alvará de licença de
uso e funcionamento, emitido pela municipalidade competente, e licença do corpo de bombeiros
competente, autorizando a operação regular do estabelecimento em questão. Em determinados
municípios, a comprovação da regularidade da edificação do ponto de vista urbanístico e construtivo
também é exigida, de modo que deve existir um habite-se válido para a edificação.
Em relação a todos os locais que a Companhia ocupa para o exercício das atividades, devemos
obter e renovar periodicamente as respectivas licenças e autorizações. Imóveis que violem esses
regulamentos, que não obtenham ou renovem suas licenças, ou que não cumpram com suas
respectivas condições, podem estar sujeitos a sanções administrativas ou criminais, tais como a
imposição de autos de infração, multas pelas autoridades competentes (cujo valor somente é
determinado no caso específico), cancelamento de licenças, suspensão de atividades, interdição do
respectivo estabelecimento (hipótese em que a Companhia ficará impedida de operar no respectivo
imóvel até a devida regularização, podendo, inclusive, culminar no fechamento administrativo do
imóvel), não pagamento do prêmio do seguro em eventual sinistro no imóvel e proibição de contratar
com entidades governamentais, entre outras sanções, além da responsabilidade de reparar
quaisquer danos causados.
Regulamentação relativa à privacidade e proteção de dados
As leis sobre privacidade e proteção de dados têm evoluído nos últimos anos, de modo a estabelecer
regras mais objetivas sobre como os dados pessoais (definidos como informações identificadas ou
identificáveis relativas a indivíduos) podem ser tratados pelas organizações.
Até agosto de 2018, quando sancionada a LGPD, as práticas relacionadas ao uso de dados pessoais
eram reguladas por algumas normas esparsas e setoriais apenas. A LGPD, que entrou em vigor em
agosto de 2020 (exceto com relação às sanções administrativas previstas), estabeleceu um novo
sistema de regras e condutas com relação ao tratamento de dados pessoais, mais amplo e de
aplicação transversal, afetando todos os setores da economia.
A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, por pessoa
natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural. A aplicação da LGPD será fiscalizada pela ANPD, cujas atribuições compreendem: (i) zelar
pela proteção dos dados pessoais nos termos da LGPD, solicitando informações de agentes de
tratamentos de dados; (ii) fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em
descumprimento à LGPD, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla
defesa e o direito de recurso; e (iii) promover ações de cooperação com autoridades de proteção de
dados pessoais de outros países, entre outros. A ANPD tem assegurada independência técnica,
embora esteja subordinada à Presidência da República. A aplicabilidade das sanções administrativas
previstas na LGPD passará a viger a partir de 1º de agosto de 2021.
A Companhia (i) está empreendendo esforços para adequar suas atividades às disposições da
LGPD, tendo contratado um escritório de advocacia para auxiliá-la em tal projeto de adequação; (ii)
realizou treinamentos internos para conscientização de seus colaboradores acerca das práticas
adotadas pela Companhia que envolvem segurança da informação, privacidade e proteção de dados
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pessoais; (iii) está tomando as providências de governança internas para indicar o Encarregado pelo
tratamento de dados pessoais, para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os
titulares de dados pessoais e a ANPD.
Destacamos que, até o momento, a Companhia não identificou qualquer incidente de segurança de
dados pessoais, bem como não recebeu quaisquer solicitações e/ou notificações da ANPD e/ou
demais autoridades competentes no tratamento de dados pessoais que realiza no âmbito da LGPD.
A Companhia encontra-se em fase de mapeamento e identificação de vulnerabilidades em relação
ao tema, assim como de implementação de medidas destinadas a mitigar eventuais riscos de
privacidade e proteção de dados.
(b) política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões
internacionais de proteção ambiental;
A Companhia não possui uma política ambiental formalizada até o momento. De qualquer forma, a
Companhia adota práticas voltadas à sustentabilidade, tais como: (i) priorização de uso de fibras
naturais nos produtos; (ii) qualidade do produto e educação no uso e manutenção para maior vida
útil dos produtos; e (iii) uso de embalagens com redução de volumetria, como exemplo, travesseiro
de rolinho, colchão em caixa, entre outros, e, portanto, como menor consumo de combustível e
redução de emissão de gases no transporte. A Companhia adota como princípio o cumprimento
integral das leis e toda regulamentação a que está sujeita e o foco na sustentabilidade. Até a data
deste Formulário de Referência, a Companhia não havia aderido a um padrão internacional de
proteção ambiental.
(c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties
relevantes para o desenvolvimento das atividades.
No Brasil, a propriedade de uma marca adquire-se pelo registro validamente expedido pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), sendo assegurado ao titular o uso exclusivo da marca
em todo o território nacional por um prazo de dez anos, passível de sucessivas renovações.
Durante o processo de registro, o depositante possui apenas uma expectativa de direito, que pode
vir a não se concretizar nas hipóteses de: (i) falta de pagamento das taxas e retribuições cabíveis
dentro dos prazos legais; (ii) indeferimento pelo INPI; e (iii) não contestação ou não cumprimento de
exigência formulada pelo INPI.
A manutenção dos registros marcários já concedidos depende de renovação, de modo que esses
direitos podem ser extintos caso a Companhia não adote as medidas necessárias para prorrogar os
seus registros tempestivamente.
A Companhia acredita que suas marcas e contratos de licença de uso de direitos de propriedade
intelectual e franquias têm valor significativo e desempenham um papel considerável na manutenção
e melhoria da posição competitiva de seus produtos. Nos últimos anos, a Companhia tem feito
investimentos para melhorar a identidade e o reconhecimento de suas marcas. Esses investimentos
incluem lançamento de novos produtos e novas marcas, a ampliação das linhas de produtos
existentes, a melhora da qualidade dos produtos da Companhia e o aprimoramento da apresentação
de marcas e embalagens. Esses direitos são fundamentais para o desenvolvimento dos produtos da
Companhia e eventual perda de qualquer um dos referidos direitos pode causar impacto relevante
nas atividades da Companhia.
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Além disso, a Companhia utiliza diversos nomes de domínio de sua titularidade para comercializar
produtos e prestar serviços na internet. No Brasil, o Registro.br é o departamento do NIC.br que é
responsável pelas atividades de registro e manutenção de nomes de domínios que utilizam a
extensão “.br”.
•

Contrato de Licenciamento da Marca ARTEX – Por meio do Contrato de Licenciamento da
Marca ARTEX, celebrado entre a Companhia e sua controladora Coteminas S.A., em 1º de julho
de 2021, a Companhia detém o direito de utilizar a marca ARTEX, sem exclusividade, para
identificar produtos comercializados no seu canal digital www.artex.com.br e em suas lojas
próprias ou franqueadas. O referido contrato é válido pelo prazo de 5 (cinco) anos, prorrogável
por iguais e sucessivos períodos. A concessão é feita a título gratuito, não havendo qualquer
valor a ser pago a título de royalties pela Companhia. A licença abrange o território brasileiro,
sendo vedado à Companhia, sublicenciar, transferir, onerar, dar em garantia, ou de qualquer
outra forma alienar, no todo ou em parte, seus direitos e obrigações previstos no contrato sem
prévia e expressa aprovação por escrito da Coteminas S.A.

•

Contrato de Licenciamento da Marca PERSONO - Por meio do Contrato de Licenciamento da
Marca Persono, celebrado entre a Companhia e sua controladora Coteminas S.A., em 1º de julho
de 2021, a Companhia detém o direito de utilizar a marca Persono, sem caráter de exclusividade,
para identificar produtos comercializados no seu canal digital www.artex.com.br e em suas lojas
próprias ou franqueadas. O referido contrato é válido pelo prazo de 5 (cinco) anos, prorrogável
por igual período. A concessão é feita a título gratuito, não havendo qualquer valor a ser pago a
título de royalties pela Companhia. A licença abrange o território brasileiro, sendo vedado à
Companhia, sublicenciar, transferir, onerar, dar em garantia, ou de qualquer outra forma alienar,
no todo ou em parte, seus direitos e obrigações previstos no contrato sem prévia e expressa
aprovação por escrito da Coteminas S.A.

•

Contrato de Autorização para Operação e Gerenciamento de Marketplace de Canal Digital
– Por meio do Contrato de Autorização para Operação e Gerenciamento de Marketplace de
Canal Digital, a Companhia detém autorização limitada, não exclusiva e revogável, para, durante
o prazo de 5 (cinco) anos, prorrogável por igual período, operação e gestão de marketplace do
canal digital www.santistadecora.com.br, incluindo atividades de armazenamento, logística e
distribuição dos produtos que serão comercializados neste canal digital. A concessão é feita a
título gratuito, e é vedada à Companhia, a utilização, a qualquer título e sob qualquer forma, de
qualquer Propriedade Intelectual da Coteminas S.A., bem como a exploração comercial ou a
realização de referências ao contrato ou seu objeto sem a prévia e expressa autorização por
escrito da Coteminas S.A.

Nesse sentido, incluímos abaixo resumo das marcas e detalhamento dos contratos:
Marca

(1)

Titular / Licenciada
SantistaTêxtil (titular) /
Coteminas
(licenciada)(1)

Prazo de Uso
Direito de Canal
Considerações
5 anos
Concessão a título
Santista
automaticamente
x On-line
gratuito
renováveis
5 anos
Coteminas (titular) /
x On-line
Concessão a título
Artex
automaticamente
gratuito
AMMO (licenciada)
x Varejo Físico
renováveis
MMArtan
AMMO
n.a.
n.a.
n.a.
Casa Moysés
AMMO
n.a.
n.a.
n.a.
5 anos
Coteminas (titular) /
x On-line
Concessão a título
Persono
automaticamente
AMMO (licenciada)
gratuito
x Varejo Físico
renováveis
Os produtos Santista são fabricados pela Coteminas, acionista Controladora da Companhia e licenciada desta marca, e
fornecidos pela Coteminas para a Companhia para venda ao varejo por meio do website www.santistadecora.com.br, de
propriedade da acionista controladora da Companhia, cujo marketplace é operado e gerenciado pela Companhia.

Para mais informações sobre os direitos de propriedade intelectual relevantes da Companhia, dirijase ao item 9.1 (b) deste Formulário de Referência.
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

±5HFHLWDVUHOHYDQWHVSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU
D  UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDRSDtVVHGHGRHPLVVRUHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDo}HVHPSDtVHVHVWUDQJHLURVH
SRUWDQWRQmRDXIHUHUHFHLWDVQRH[WHULRU
E  UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXDSDUWLFLSDomRQD
UHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRUH
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDo}HVHPSDtVHVHVWUDQJHLURVH
SRUWDQWRQmRDXIHUHUHFHLWDVQRH[WHULRU
F  UHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
GRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDo}HVHPSDtVHVHVWUDQJHLURVH
SRUWDQWRQmRDXIHUHUHFHLWDVQRH[WHULRU
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

±(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDo}HVHPSDtVHVHVWUDQJHLURV
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7.8 - Políticas Socioambientais

±3ROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLV
D  'LYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDGHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLRDPELHQWDOIRUPDOL]DGDQmRDGHUHD
SDGU}HV LQWHUQDFLRQDLV UHODWLYRV j SURWHomR DPELHQWDO H QmR SXEOLFD UHODWyULR DQXDO GH
VXVWHQWDELOLGDGH RX LQWHJUDGR OHYDQGR HP FRQWD RV 2EMHWLYRV GH 'HVHQYROYLPHQWR 6XVWHQWiYHO
³2'6´ PDVFRPSUHHQGHDUHOHYkQFLDGRWHPDHWHPSURJUHVVLYDPHQWHEXVFDGRUHGX]LURLPSDFWR
DPELHQWDOGHVXDVDWLYLGDGHVEHPFRPRFRQWULEXLUQDGLVVHPLQDomRGHXPDFRQVFLrQFLDDPELHQWDO
HQDDGRomRGHDWLWXGHVHFRORJLFDPHQWHFRUUHWDV
E  0HWRGRORJLDVHJXLGDQDHODERUDomRGHVVDVLQIRUPDo}HV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
F  ,QGLFDUVHHVVDVLQIRUPDo}HVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGHLQGHSHQGHQWH
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
G  ,QGLFDU SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH SRGHP VHU HQFRQWUDGDV HVVDV
LQIRUPDo}HV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
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7.9 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDDGTXLULXGHVXDFRQWURODGRUD&RWHPLQDV6$DWRWDOLGDGHGR
LQYHVWLPHQWR QD &6 7HFQRORJLD /WGD SRU VHX YDORU SDWULPRQLDO FRQWiELO QD UHVSHFWLYD GDWD
SDVVDQGRDRSHUDUMXQWDVQRYDUHMRPXOWLFDQDO$&6SRVVXLVHGHHP%OXPHQDX6&HWrPFRPR
REMHWLYR R GHVHQYROYLPHQWR GH VLVWHPDV H GH SURPRomR GH YHQGDV SHOD LQWHUQHW GLUHWDPHQWH DR
FRQVXPLGRU$&6LQLFLRXVXDVDWLYLGDGHVHPIHYHUHLURGH
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8.1 - Negócios Extraordinários

±1HJyFLRVH[WUDRUGLQiULRV
1mRKRXYHDTXLVLomRRXDOLHQDomRQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVGHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWH
TXHQmRVHHQTXDGUHFRPRRSHUDomRQRUPDOQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHTXHQmRWHQKDPVLGR
PHQFLRQDGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

±$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRV
GD&RPSDQKLDQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
 ± &RQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOR HPLVVRU H VXDV FRQWURODGDV QmR GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
QmRIRLFHOHEUDGRQHQKXPFRQWUDWRUHOHYDQWHSHOD&RPSDQKLDRXSRUVXDVFRQWURODGDVTXHQmRIRVVH
GLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

±2XWUDVLQI5HOHY±1HJyFLRVH[WUDRUG
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

±%HQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHV±2XWURV
$OpPGRVDWLYRVGLVFULPLQDGRVQRVLWHQVDVHJXLUQmRH[LVWHPRXWURVEHQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
TXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHV
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Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Loja ARTEX – Raposo Tavares

Loja ARTEX – Shopping Aricanduva

Loja ARTEX – Shopping Taboão

Loja ARTEX – SP MARKET

Loja ARTEX – BH Shopping

Brasil

Brasil

Centro de Distribuição João Pessoa (operação pela AMMO ainda não iniciada)

Loja ARTEX – Shopping Ibirapuera

Brasil

Centro de Distribuição Blumenau (operação pela AMMO ainda não iniciada)

Brasil

Brasil

Centro de Distribuição Vinhedo

Brasil

Brasil

Escritório Administrativo São Paulo

Loja ARTEX – Brisamar Shopping

Brasil

Escritório Administrativo Vinhedo

Loja ARTEX – Park Shopping

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
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SP
GO

SP

PR

PE

Brasil

Brasil

Loja ARTEX – Shopping Recife

SP

SP

Brasil

Brasil

Loja ARTEX – Center Norte

Loja ARTEX – Jundiaí Shopping

Brasil

Loja ARTEX – Park Shopping São Caetano

MG

Loja MMARTAN – Outlet Premium Brasília

Brasil

Loja ARTEX – Itapu Power Shopping

MG

MG

SP

Brasil

Loja ARTEX – Estação BH

Brasil

Brasil

Loja ARTEX – Uberlandia Shopping

SP

Loja ARTEX – Augusta

Brasil

Loja ARTEX – Ribeirão Shopping

SP

SP

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Loja ARTEX – Shopping Granja Viana

Loja ARTEX – Gaivota

SP

Loja ARTEX – Boulevard Londrina

Brasil

Loja ARTEX – Shopping Eldorado

RJ

SP

SP

DF

SP

MG

SP

SP

SP

SP

PB

SC

SP

SP

SP

UF de localização

Loja ARTEX – São Bernardo

Brasil
Brasil

Loja ARTEX – Shopping Anália Franco

Loja ARTEX – Barra Shopping
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Alexânia

Jundiaí

São Paulo

São Bernardo do Campo

Londrina

Recife

São Paulo

São Caetano do Sul

Contagem

Belo Horizonte

Uberlândia

Ribeirão Preto

São Paulo

Cotia

São Paulo

Rio de Janeiro

São Paulo

São Paulo

Brasília

São Vicente

Belo Horizonte

São Paulo

Taboão da Serra

São Paulo

São Paulo

João Pessoa

Blumenau

Vinhedo

São Paulo

Vinhedo

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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SP
SP

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Loja ARTEX – Salvador Outlet

Loja ARTEX – Outlet Fashion Fortaleza

Loja ARTEX – Shopping Morumbi

Loja MMARTAN - Outlet Salvador

Loja MMARTAN – Vinhedo

Loja MMARTAN – Shopping Galeria

Loja MMARTAN– Rebouças

Loja MMARTAN - Pacaembu

Loja MMARTAN – Vinhedo

Loja MMARTAN – Shopping Vila Lobos

Loja MMARTAN– Tatuapé

MG
MG

Brasil

RJ
GO

Brasil
Brasil
Brasil

Loja MMARTAN– 7 de Setembro

Loja MMARTAN - Flamboyant

Loja MMARTAN – Outlet Brasília

GO

RJ

Brasil
Brasil

Loja MMARTAN – Diamond Mall

Loja MMARTAN – Shopping Rio Sul

RJ

RJ

DF

Loja MMARTAN - BH Shopping

Brasil

Loja MMARTAN – Park Shopping

SC

CE

Brasil

Brasil

Loja MMARTAN - Joinville

Brasil

Brasil

Loja MMARTAN– Outlet Fashion Fortaleza

SP

Loja MMARTAN– Plaza Shopping Niteroi

Brasil

Loja MMARTAN – Anchieta

SP

Loja MMARTAN – Barra Shopping

Brasil
Brasil

Loja MMARTAN - Center Norte

Loja MMARTAN – Shopping Morumbi

SP

SP

SP

SP

SP

SP

BA

SP

CE

BA

RJ

SP

RS

Brasil

Brasil

Loja ARTEX – Outlet Paltinum

PR

GO

Brasil

Brasil

Loja ARTEX – Catuaí Shopping

Loja ARTEX – Iguatemi Esplanada

Brasil

Loja ARTEX – Outlet Premium Brasília

UF de localização

Loja ARTEX – Metropolitano Barra

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Alexânia

Goiânia

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Niterói

Rio de Janeiro

Brasília

Joinville

Caucaia

São Bernardo do Campo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Vinhedo

São Paulo

São Paulo

Campinas

Vinhedo

Camaçari

São Paulo

Caucaia

Camaçari

Rio de Janeiro

Sorocaba

Novo Hamburgo

Maringá

Alexânia

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

PÁGINA: 138 de 377

Tipo de propriedade

Versão : 1

PR
PR

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Loja MMARTAN– Lauro de Freitas

Loja MMARTAN - Cataratas Shopping

Loja MMARTAN – Maringá

Loja MMARTAN – Premium Outlet Itupeva

SP

BA

BA

Brasil

Loja MMARTAN – Shopping da Bahia

UF de localização

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Itupeva

Maringá

Foz do Iguaçu

Lauro de Freitas

Salvador

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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Descrição do ativo

Reg. 810842084,
marca mista Casa
Moysés Moda Cama,
Mesa e Banho, Classe
Nacional 25:10.

Reg. 810842068,
marca mista Casa
Moysés Moda Cama,
Mesa e Banho, Classe
Nacional 24:10.

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Registro válido até
16/09/2026

Registro válido até
13/12/2023

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 818690755, Registro válido até
21/10/2027
para a marca mista
“M.Martan”, na Classe
Nacional 24:20.

Registro nº 820837504, Registro válido até
para a marca mista
06/08/2022
“M.Martan Cama, Mesa
e Banho” , na Classe
NCL (8) 24.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 823851656, Registro válido até
para a marca mista
26/02/2023
“M.Martan Cama, Mesa
e Banho” , na Classe
NCL (7) 20.

Registro nº 823857204, Registro válido até
para a marca mista
26/02/2023
“M.Martan Cama, Mesa
e Banho” , na Classe
NCL (7) 27.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 823851664, Registro válido até
para a marca mista
18/03/2028
“M.Martan Cama, Mesa
e Banho” , na Classe
NCL (7) 25.

Registro nº 823851672, Registro válido até
para a marca mista
26/02/2023
“M.Martan Cama, Mesa
e Banho” , na Classe
NCL (7) 35.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 824394488, Registro válido até
para a marca mista
17/07/2027
“Rossini Moda Cama,
Mesa e Banho”, na
Classe NCL (8) 24.

Registro nº 824394496, Registro válido até
para a marca mista
17/07/2027
“Rossini Moda Cama,
Mesa e Banho”, na
Classe NCL (8) 35.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 825931061, Registro válido até
para a marca mista “La 31/07/2027
Mari Cama, Mesa e
Banho”, na Classe NCL
(8) 24.

Registro nº 827402554, Registro válido até
para a marca
02/02/2026
nominativa “M Martan”,
na Classe NCL (8) 35.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº827402597, Registro válido até
02/02/2026
para a marca
nominativa “M Martan”,
na Classe NCL (8) 20.

Registro nº827402570, Registro válido até
para a marca
26/07/2031
nominativa “M Martan”,
na Classe NCL (8) 25.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº827402562, Registro válido até
02/02/2026
para a marca
nominativa “M Martan”,
na Classe NCL (8) 27.

Registro nº827402589, Registro válido até
para a marca
04/03/2028
nominativa “M Martan”,
na Classe NCL (8) 24.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº827402600, Registro válido até
04/03/2028
para a marca
nominativa “M Martan”,
na Classe NCL (8) 03.

Registro nº828100063, Registro válido até
para a marca
18/03/2028
nominativa “Casa
Moysés”, na Classe
NCL (8) 24.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº828100071, Registro válido até
para a marca
18/03/2028
nominativa “Casa
Moysés”, na Classe
NCL (8) 25.

Registro nº828100080, Registro válido até
para a marca
18/03/2028
nominativa “Casa
Moysés”, na Classe
NCL (8) 35.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº829225617, Registro válido até
para a marca mista
26/07/2031
“M.Martan Cama, Mesa
e Banho”, na Classe
NCL (9) 03.

Registro nº 829225625, Registro válido até
para a marca mista
24/05/2026
“M.Martan Cama, Mesa
e Banho” , na Classe
NCL (9) 20.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 829225633, Registro válido até
para a marca mista
26/07/2031
“M.Martan Cama, Mesa
e Banho” , na Classe
NCL (9) 24.

Registro nº 829225641, Registro válido até
para a marca mista
26/07/2031
“M.Martan Cama, Mesa
e Banho”, na Classe
NCL (9) 25.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.
Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Registro nº 829225650, Registro válido até
para a marca mista
24/05/2026
“M.Martan Cama, Mesa
e Banho”, na Classe
NCL (9) 27.

Registro nº829225668, Registro válido até
24/05/2026
para a marca mista
“M.Martan Cama, Mesa
e Banho”, na Classe
NCL (9) 35.

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.
Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Registro nº829763643, Registro válido até
para a marca
12/04/2031
nominativa “MMartan”,
na Classe NCL (9) 42.

Registro nº830009930, Registro válido até
01/02/2031
para a marca
nominativa “Casa
Moysés”, na Classe
NCL (9) 20.

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.
Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Registro nº901767697, Registro válido até
para a marca
03/04/2032
nominativa “Global
Store”, na Classe NCL
(9) 24.

Registro nº902406426, Registro válido até
15/01/2023
para a marca mista
“Bamboo Dreams”, na
Classe NCL (9) 03.

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.
Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Registro nº902406434, Registro válido até
para a marca mista
15/01/2023
“Acqua Di Martan”, na
Classe NCL (9) 03.

Registro nº902598813, Registro válido até
26/03/2023
para a marca
nominativa “Casa
Moysés”, na Classe
NCL (9) 27.

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.
Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Registro nº904292665, Registro válido até
para a marca
09/01/2028
nominativa “1FOR
ALL”, na Classe NCL
(9) 03.

Registro nº904292681, Registro válido até
10/05/2026
para a marca
nominativa “1FOR
ALL”, na Classe NCL
(9) 20.

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.
Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Registro nº904292690, Registro válido até
para a marca
10/05/2026
nominativa “1FOR
ALL”, na Classe NCL
(9) 24.

Registro nº904292703, Registro válido até
10/05/2026
para a marca
nominativa “1FOR
ALL”, na Classe NCL
(9) 25.

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº904292711, Registro válido até
para a marca
10/05/2026
nominativa “1FOR
ALL”, na Classe NCL
(9) 27.

Registro nº904292762, Registro válido até
para a marca
10/05/2026
nominativa “Day by
Day”, na Classe NCL
(9) 20.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

606

PÁGINA: 158 de 377

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº904292797, Registro válido até
para a marca
10/05/2026
nominativa “Day by
Day”, na Classe NCL
(9) 24.

Registro nº904292827, Registro válido até
para a marca
10/05/2026
nominativa “Day by
Day”, na Classe NCL
(9) 27.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº904292878, Registro válido até
10/05/2026
para a marca
nominativa “Easy Mix”,
na Classe NCL (9) 20.

Registro nº904292835, Registro válido até
para a marca
10/05/2026
nominativa “Easy Mix”,
na Classe NCL (9) 03.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº904292908, Registro válido até
10/05/2026
para a marca
nominativa “Easy Mix”,
na Classe NCL (9) 24.

Registro nº904292916, Registro válido até
para a marca
04/04/2027
nominativa “Easy Mix”,
na Classe NCL (9) 25.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº904292932, Registro válido até
10/05/2026
para a marca
nominativa “Easy Mix”,
na Classe NCL (9) 27.

Registro nº905967682, Registro válido até
para a marca mista
12/01/2031
“Bazar Solidário M
Martan”, na Classe
NCL (10) 35.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº906130743, Registro válido até
06/03/2028
para a marca mista
“Franquia Virtual”, na
Classe NCL (10) 35.

Registro nº906130794, Registro válido até
para a marca mista
06/03/2028
“EFranchise”, na
Classe NCL (10) 35.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº906130840, Registro válido até
06/03/2028
para a marca mista
“IFranquia”, na Classe
NCL (10) 35.

Registro nº906130883, Registro válido até
para a marca mista
06/03/2028
“EFranquia”, na Classe
NCL (10) 35.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº906130999, Registro válido até
06/03/2028
para a marca mista
“Franquia Digital”, na
Classe NCL (10) 35.

Registro nº906131065, Registro válido até
para a marca mista
05/06/2028
“Virtual Franchise”, na
Classe NCL (10) 35.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº906131154, Registro válido até
06/03/2028
para a marca mista
“IFranchise”, na Classe
NCL (10) 35.

Registro nº907631371, Registro válido até
para a marca
08/11/2026
nominativa “M Martan”,
na Classe NCL (10) 16.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº907631398, Registro válido até
para a marca mista “M 08/11/2026
Martan”, na Classe
NCL (10) 16.

Registro nº 907631428, Registro válido até
para a marca
08/11/2026
nominativa “M Martan”,
na Classe NCL (10) 41.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 907631444, Registro válido até
para a marca mista “M 08/11/2026
Martan” na Classe NCL
(10) 41.

Registro nº 909062560, Registro válido até
para a marca
29/08/2027
nominativa
“Hydrocotton” na
Classe NCL (10) 24.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

616

PÁGINA: 168 de 377

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº909062579, Registro válido até
para a marca
29/08/2027
nominativa
“Hydrocotton” na
Classe NCL (10) 25.

Registro nº909062587, Registro válido até
para a marca
29/08/2027
nominativa
“Hydrocotton” na
Classe NCL (10) 35.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº909288674, Registro válido até
para a marca
24/12/2029
nominativa “Sonhando
Acordado” na Classe
NCL (10) 16.

Registro nº909288690, Registro válido até
para a marca
24/12/2029
nominativa “Sonhando
Acordado” na Classe
NCL (10) 41.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº909948933, Registro válido até
21/11/2027
para a marca mista
“Hydrocotton” na
Classe NCL (10) 24.

Registro nº909948941, Registro válido até
para a marca mista
21/11/2027
“Hydrocotton” na
Classe NCL (10) 25.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº912678453, Registro válido até
16/10/2028
para a marca
nominativa “M Martan”
na Classe NCL (11) 04.

Registro nº912678461, Registro válido até
para a marca mista “M 16/10/2028
Martan” na Classe NCL
(11) 04.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº912678470, Registro válido até
16/10/2028
para a marca
nominativa “M Martan”
na Classe NCL (11) 06.

Registro nº912678496, Registro válido até
para a marca mista “M 16/10/2028
Martan” na Classe NCL
(11) 06.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº912678518, Registro válido até
16/10/2028
para a marca
nominativa “M Martan”
na Classe NCL (11) 21.

Registro nº912678534, Registro válido até
para a marca mista “M 16/10/2028
Martan” na Classe NCL
(11) 21.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº920206077, Registro válido até
para a marca mista “M 06/04/2031
Martan” na Classe NCL
(11) 20.

Registro nº912678542, Registro válido até
para a marca
16/10/2028
nominativa “M Martan
Sleepwear” na Classe
NCL (11) 25.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº912678550, Registro válido até
para a marca mista “M 16/10/2028
Martan Sleepwear” na
Classe NCL (11) 25.

Registro nº916959040, Registro válido até
para a marca
30/06/2030
nominativa “Casa
Moysés” na Classe
NCL (11) 03.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº916959090, Registro válido até
30/06/2030
para a marca mista
“Casa Moysés” na
Classe NCL (11) 03.

Pedido de Registro
Rec. pendente de
nº920011527, para a
análise.
marca nominativa “M M
Home Decor” na
Classe NCL (11) 24.

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Pedidos de registro podem ser indeferidos ou arquivados pelo
INPI, caso não atendam aos requisitos da Lei 9.279/96 (“LPI”).
O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir terceiros não autorizados de utilizá-la, é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Contudo,
segundo a LPI, a Companhia tem direito de precedência de
registro sobre outras marcas idênticas ou semelhantes, se
comprovar que na data do depósito do pedido por terceiro já
usava marca idêntica ou semelhante no Brasil há pelo menos 6
meses, e tem assegurado o direito de zelar pela integridade
material e reputação da marca, antes de concedido o registro
pelo INPI.
A Companhia pode não conseguir o registro por: (i) falta de
pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos prazos
legais; (ii) indeferimento do pedido de registro pelo INPI; e (iii)
não contestação ou não cumprimento de exigência formulada
pelo INPI.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº920206107, Registro válido até
para a marca mista
06/04/2031
“MMARTAN” na Classe
NCL (11) 27.

Lojasmmartan.com.br

Marcas

Nome de domínio na internet

26/04/2022

Pedido de Registro
Rec. pendente de
nº920011535, para a
análise.
marca nominativa “M M
Home Decor” na
Classe NCL (11) 35.

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio ou não atendimento
de qualquer solicitação por parte do Registro.br; (ii) provimento
de um requerimento instaurado por terceiro junto ao Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de
domínios sob o ".br" (SACI-Adm), especificamente com relação
a domínios registrados após outubro de 2010; e (iii)
determinação do Poder Judiciário oriunda de ação judicial que
envolva o nome de domínio.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro pelo
período de, no mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou
caso o uso da marca tenha sido interrompido por mais de 5
anos consecutivos. A manutenção dos registros de marcas é
realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao
INPI imprescindível para evitar a extinção dos registros e a
consequente cessação dos direitos do titular. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Pedidos de registro podem ser indeferidos ou arquivados pelo
INPI, caso não atendam aos requisitos da Lei 9.279/96 (“LPI”).
O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir terceiros não autorizados de utilizá-la, é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Contudo,
segundo a LPI, a Companhia tem direito de precedência de
registro sobre outras marcas idênticas ou semelhantes, se
comprovar que na data do depósito do pedido por terceiro já
usava marca idêntica ou semelhante no Brasil há pelo menos 6
meses, e tem assegurado o direito de zelar pela integridade
material e reputação da marca, antes de concedido o registro
pelo INPI.
A Companhia pode não conseguir o registro por: (i) falta de
pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos prazos
legais; (ii) indeferimento do pedido de registro pelo INPI; e (iii)
não contestação ou não cumprimento de exigência formulada
pelo INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos idênticos ou afins, uma vez que o titular
deixa de deter o direito de uso exclusivo sobre o
sinal. Existe ainda, a possibilidade de o titular
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Mmartan.com.br

Mmartan.net.br

Relacionamentommart
an.com.br

Sabermmartan.com.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

19/08/2021

05/05/2022

21/05/2022

01/06/2027

Duração

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio ou não atendimento
de qualquer solicitação por parte do Registro.br; (ii) provimento
de um requerimento instaurado por terceiro junto ao Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de
domínios sob o ".br" (SACI-Adm), especificamente com relação
a domínios registrados após outubro de 2010; e (iii)
determinação do Poder Judiciário oriunda de ação judicial que
envolva o nome de domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio ou não atendimento
de qualquer solicitação por parte do Registro.br; (ii) provimento
de um requerimento instaurado por terceiro junto ao Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de
domínios sob o ".br" (SACI-Adm), especificamente com relação
a domínios registrados após outubro de 2010; e (iii)
determinação do Poder Judiciário oriunda de ação judicial que
envolva o nome de domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio ou não atendimento
de qualquer solicitação por parte do Registro.br; (ii) provimento
de um requerimento instaurado por terceiro junto ao Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de
domínios sob o ".br" (SACI-Adm), especificamente com relação
a domínios registrados após outubro de 2010; e (iii)
determinação do Poder Judiciário oriunda de ação judicial que
envolva o nome de domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio ou não atendimento
de qualquer solicitação por parte do Registro.br; (ii) provimento
de um requerimento instaurado por terceiro junto ao Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de
domínios sob o ".br" (SACI-Adm), especificamente com relação
a domínios registrados após outubro de 2010; e (iii)
determinação do Poder Judiciário oriunda de ação judicial que
envolva o nome de domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Ammoadm.com.br

Doramo.com.br

Lojaartex.com.br

Lojasartex.com.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

10/01/2022

06/01/2022

22/02/2022

13/12/2021

Duração

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio ou não atendimento
de qualquer solicitação por parte do Registro.br; (ii) provimento
de um requerimento instaurado por terceiro junto ao Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de
domínios sob o ".br" (SACI-Adm), especificamente com relação
a domínios registrados após outubro de 2010; e (iii)
determinação do Poder Judiciário oriunda de ação judicial que
envolva o nome de domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio ou não atendimento
de qualquer solicitação por parte do Registro.br; (ii) provimento
de um requerimento instaurado por terceiro junto ao Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de
domínios sob o ".br" (SACI-Adm), especificamente com relação
a domínios registrados após outubro de 2010; e (iii)
determinação do Poder Judiciário oriunda de ação judicial que
envolva o nome de domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio ou não atendimento
de qualquer solicitação por parte do Registro.br; (ii) provimento
de um requerimento instaurado por terceiro junto ao Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de
domínios sob o ".br" (SACI-Adm), especificamente com relação
a domínios registrados após outubro de 2010; e (iii)
determinação do Poder Judiciário oriunda de ação judicial que
envolva o nome de domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio ou não atendimento
de qualquer solicitação por parte do Registro.br; (ii) provimento
de um requerimento instaurado por terceiro junto ao Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de
domínios sob o ".br" (SACI-Adm), especificamente com relação
a domínios registrados após outubro de 2010; e (iii)
determinação do Poder Judiciário oriunda de ação judicial que
envolva o nome de domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Relacionamentoartex.c 05/05/2022
om.br

Sabercoteminas.com.br 26/05/2022

www.casamoyses.com. 13/03/2022
br

www.ammovarejo.com. 26/04/2022
br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio ou não atendimento
de qualquer solicitação por parte do Registro.br; (ii) provimento
de um requerimento instaurado por terceiro junto ao Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de
domínios sob o ".br" (SACI-Adm), especificamente com relação
a domínios registrados após outubro de 2010; e (iii)
determinação do Poder Judiciário oriunda de ação judicial que
envolva o nome de domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio ou não atendimento
de qualquer solicitação por parte do Registro.br; (ii) provimento
de um requerimento instaurado por terceiro junto ao Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de
domínios sob o ".br" (SACI-Adm), especificamente com relação
a domínios registrados após outubro de 2010; e (iii)
determinação do Poder Judiciário oriunda de ação judicial que
envolva o nome de domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio ou não atendimento
de qualquer solicitação por parte do Registro.br; (ii) provimento
de um requerimento instaurado por terceiro junto ao Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de
domínios sob o ".br" (SACI-Adm), especificamente com relação
a domínios registrados após outubro de 2010; e (iii)
determinação do Poder Judiciário oriunda de ação judicial que
envolva o nome de domínio.

Podem ocasionar a perda dos direitos sobre os ativos: (i) falta
de pagamento da manutenção do domínio ou não atendimento
de qualquer solicitação por parte do Registro.br; (ii) provimento
de um requerimento instaurado por terceiro junto ao Sistema
Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de
domínios sob o ".br" (SACI-Adm), especificamente com relação
a domínios registrados após outubro de 2010; e (iii)
determinação do Poder Judiciário oriunda de ação judicial que
envolva o nome de domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

0,000000

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

SC

Data

UF sede

Valor contábil 30/06/2021

Valor mercado

Brasil

País sede

0,00

Blumenau

Valor (Reais)

Município sede

A sociedade tem por objeto o
desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador customizáveis.

Descrição das atividades
desenvolvidas

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1
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A C7S é a empresa de tecnologia da AMMO Varejo, sendo responsável pelo desenvolvimento, melhorias e manutenção do sistema proprietário da Companhia, aplicação de uso de dados, como inteligência artificial, e desenvolvimento de novos
produtos e serviços de tecnologia, como o dispositivo de monitoramento de sono.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

31/12/2020

31/12/2019

0,000000

30/06/2021

28.900.361/0001-03

C7S Tecnologia Ltda.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
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10.1 – Condições financeiras e patrimoniais gerais
Apresentação das Demonstrações Financeiras e Outras Informações Financeiras
A Companhia mantém seus livros e registros contábeis em Reais, a moeda funcional de suas
operações no Brasil e de apresentação de suas demonstrações financeiras. Como as atividades de
varejo das marcas Artex e Santista eram geradas nas contas da Controladora Coteminas S.A. e a
C7S Tecnologia Ltda. não era subsidiária da Companhia, foram elaboradas demonstrações
financeiras combinadas “carve-out” dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020
e do período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 com a finalidade de demonstrar a
combinação das operações da Ammo Varejo S.A. C7S Tecnologia Ltda. as operações de varejo da
controladora Coteminas S.A. É importante mencionar que, caso as operações ocorressem em uma
entidade independente da Controladora Coteminas S.A., a posição patrimonial e financeira e os
resultados poderiam divergir significativamente daqueles aqui apresentados nas demonstrações
financeiras combinadas carve-out e comentados, a seguir, nesta seção deste Formulário de
Referência. Nesse sentido, referências feitas a “Companhia” nessa seção se referem a AMMO
Varejo S.A. considerando a combinação de suas operações com as operações da C7S Tecnologia
Ltda. e operações de varejo da antes desenvolvidas pela controladora Coteminas S.A.
A discussão e análise sobre a situação financeira e os resultados operacionais da Companhia
descritas a seguir é baseada e deve ser lida em conjunto com: as demonstrações financeiras
combinadas carve-out relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018,
2019 e 2020, às demonstrações financeiras combinadas carve-out do período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2020 e 2021, e respectivas notas explicativas, que foram elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as práticas contábeis previstas
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários
("CVM"), e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting
Standards, ou "IFRS"), emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB"). Essas
demonstrações financeiras combinadas carve-out foram auditadas pela BDO RCS Auditores
Independentes SS de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
As avaliações, opiniões e comentários constantes desta Seção 10 do Formulário de Referência
traduzem a visão e a percepção dos diretores da Companhia sobre as atividades, negócios e das
operações combinadas da Companhia, e visam fornecer aos investidores, informações que os
ajudarão a comparar (i) as demonstrações financeiras combinadas carve-out relativas aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020; (ii) as demonstrações
financeiras carve-out relativas ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 e 2021;
(iii) as mudanças nas principais linhas dessas demonstrações financeiras combinadas carve-out; e
(iv) os principais fatores que explicam essas alterações.
(a) condições financeiras e patrimoniais gerais;
As informações constantes nessa seção foram extraídas das demonstrações financeiras
combinadas carve-out dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e do período
findo em 30 de junho de 2021.
A Companhia é uma das empresas líderes em varejo especializado de produtos de cama, mesa e
banho (“CAMEBA”) no Brasil, operando com um ecossistema de vendas, que abrange canais
digitais e rede de lojas físicas (próprias e franqueadas) com ampla cobertura geográfica e
capilaridade, presente em 25 Estados brasileiros e no Distrito Federal, operando com um modelo
de ominicanalidade completa, suportada por tecnologia proprietária.
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A Diretoria entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes
para implementar o seu plano de negócio e cumprir as suas obrigações de curto e médio e longo
prazos, bem como para cobrir as suas necessidades de caixa, capital de giro e investimentos de
curto, médio e longo prazo, bem como para manter suas condições financeiras e patrimoniais em
níveis apropriados para o desempenho de suas atividades. Tais necessidades são suportadas pela
capacidade de geração de caixa operacional e por recursos de terceiros.
Em R$ milhões

Em 30 de junho de
2021

EBITDA

Em 31 de dezembro de

2020

29.357

2020

8.362

40.333

2019
41.288

2018
17.342

Por fim, outro fator que nos permite concluir sobre nossa habilidade para cumprimento das
obrigações financeiras se refere à nossa geração de caixa. Nosso EBITDA foi positivo nos últimos
três exercícios sociais findos em 2020, 2019 e 2018, com crescimentos de 138,1% entre os anos
de 2018 e 2019 e, mesmo com o advento da pandemia do COVID 19, mostrou resiliência em 2020,
com redução de 2,3% entre os anos de 2019 e 2020. Nos primeiros seis meses do exercício social
corrente, o EBITDA alcançou R$ 29,4 milhões, 3,5 vezes o valor obtido nos primeiros seis meses
do exercício social anterior, de R$ 8,4 milhões.
(b) estrutura de capital;
A Diretoria acredita que a estrutura de capital da Companhia é adequada para atender às demandas
e necessidades das operações e continuar executando seu plano de crescimento.
Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido da Companhia era de R$ 34,4 milhões, passando
para R$ 148,8 milhões em 31 de dezembro de 2019, principalmente em decorrência aportes de
capital de R$ 121,4 milhões pela controladora Coteminas S.A. e de resultado do exercício.
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido da Companhia era de R$ 148,8 milhões,
passando para R$ 136,8 milhões em 31 de dezembro de 2020, principalmente em decorrência do
aumento de capital no valor de R$36,3 milhões.
Em 31 de dezembro de 2020, o patrimônio líquido da Companhia era de R$ 136,8 milhões,
passando para R$ 79,3 milhões em 30 de junho de 2021, principalmente em decorrência do efeito
de reorganização societária, resultante da aquisição da C7S Tecnologia Ltda.
A Companhia apresentou, em 30 de junho de 2021 e em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020, a
seguinte estrutura de capital entre capital próprio e de terceiros, que é condizente, na visão da
Diretoria, com as atividades da Companhia, na proporção apresentada na tabela abaixo:
Em R$ milhões
2021
81.852

Em 30 de junho de
AV (%)
2020
33,1%
66.260

AV (%)
25,9%

Em 31 de dezembro de
2019
AV (%)
2018
AV (%)
60.333
24,1%
40.320
24,4%

Capital de terceiros - circulante
Capital de terceiros – não
86.294
34,9%
53.127
20,7%
41.036
16,4%
90.716
circulante
2
Capital de terceiros – Total
168.146
68,0% 119.387
46,6% 101.369
40,5% 131.036
Capital próprio3 – Patrimônio
79.272
32,0% 136.807
53,4% 148.783
59,5%
34.439
Líquido
Total
247.418 100,0% 256.194 100,0% 250.152 100,0% 165.475
1
Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.
2
O capital de terceiros da Companhia é representado pela totalidade do passivo circulante e não circulante.
3
O capital próprio da Companhia é representado pelo patrimônio líquido consolidado.

54,8%
79,2%
20,8%
100,0%
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De acordo com o balanço patrimonial da Companhia em 30 de junho de 2021, a estrutura de capital da
AMMO Varejo era 32,0% capital próprio, medido pelo patrimônio líquido, e 68,0% capital de terceiros,
medido pelo passivo total.
De acordo com o balanço patrimonial da Companhia em 31 de dezembro de 2020, a estrutura de capital
da AMMO Varejo era 53,4% capital próprio, medido pelo patrimônio líquido, e 46,6% capital de terceiros,
medido pelo passivo total.
De acordo com o balanço patrimonial da Companhia em 31 de dezembro de 2019, a estrutura de capital
da AMMO Varejo era 59,5% capital próprio, medido pelo patrimônio líquido, e 40,5% capital de terceiros,
medido pelo passivo total.
De acordo com o balanço patrimonial da Companhia em 31 de dezembro de 2018, a estrutura de capital
da AMMO Varejo era 20,8% capital próprio, medido pelo patrimônio líquido, e 79,2% capital de terceiros,
medido pelo passivo total.
Conforme demonstrado na tabela acima, houve um aumento do capital de próprio ao longo dos
períodos em análise, como consequência dos aportes realizados pela controladora para financiar o
crescimento da operação.
Nos primeiros seis meses do exercício social corrente, houve a aquisição da C7S Tecnologia Ltda pela
AMMO Varejo da Coteminas S.A., com redução do patrimônio líquido como decorrência do efeito de
reorganização societária, e a ampliação do passivo total, relativo ao aumento de Partes Relacionadas.
(c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos;
Tendo em vista o seu nível de geração de caixa operacional e a capacidade da Companhia de
captar novos recursos provenientes de investimentos, empréstimos e financiamentos, além do
próprio acesso ao mercado de capitais, a Diretoria acredita ter plenas condições de honrar os
compromissos financeiros assumidos até a data deste Formulário de Referência, sendo possível
ainda a captação de recursos adicionais, caso haja necessidade.
Adicionalmente, acreditamos que o relacionamento da Companhia com instituições financeiras de
primeira linha lhe permite o acesso a linhas de créditos adicionais, antecipação de recebíveis e
ingresso no mercado de capitais brasileiro, na hipótese de haver necessidade.
Os índices de liquidez geral (representado pela divisão do ativo total pelo passivo total) e de liquidez
corrente (representado pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) da Companhia, em
30 de junho de 2021 foram, respectivamente, de 0,7x e 1,4x. Em 30 de junho de 2021, a Companhia
não possuía empréstimos e financiamentos.
Adicionalmente, a Diretoria reconhece que a segurança financeira é dada pelo seu controlador
sobre a capacidade do Grupo para cumprir com as suas necessidades de financiamento, realizar
aportes financeiros, refinanciar ou pagar seus empréstimos bancários eventuais no futuro.
A tabela a seguir apresenta o endividamento líquido da Companhia referente aos três últimos
exercícios sociais e dos primeiros seis meses do exercício social corrente:
Em R$ milhões

Em 30 de junho de

Em 31 de dezembro de

20211

20191

20181

Adiantamentos de recebíveis – cartões

14.820

-

-

-

Arrendamentos a pagar

68.760

69.034

56.206

-

-

-

4

12

83.580

69.034

56.210

12

Empréstimos e financiamentos
Total da Dívida
Caixa e equivalentes de caixa
Total do (caixa) dívida líquida
1

20201

341

1.484

1.736

1.780

83.239

67.550

54.474

(1.768)

Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.
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(d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes utilizadas;
No período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2021 e nos três últimos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as principais fontes de financiamento para capital
de giro e investimento em ativos não circulantes da Companhia foram mútuos contratados com a
sua controladora Coteminas S.A., cujos créditos foram convertidos em aportes de capital, e sua
própria geração de caixa operacional, principalmente recebíveis de cartões de crédito, duplicatas a
receber. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a principal fonte de
financiamento para capital de giro e investimento em ativos não circulantes da Companhia foi sua
própria geração de caixa operacional. Para mais informação sobre os empréstimos e
financiamentos ver item 10.1(f) e (g) deste Formulário de Referência.
Essas fontes de financiamento são utilizadas pela Companhia principalmente para cobrir custos,
despesas e investimentos relacionados a: (i) operações referentes às suas atividades e negócios;
(ii) pagamentos de fornecedores produtivos e aluguéis; e (iii) exigências de pagamento dos mútuos
contratados com a sua controladora, Coteminas.
Em R$ milhões

Em 30 de junho de
20211

Em 31 de dezembro de
20201
20191
20181
Empréstimos e financiamentos - Total
Circulante
Não circulante
Arrendamentos a pagar - Total
68,8
69,0
56,2
Circulante
23,2
22,5
21,4
Não circulante
45,6
46,5
34,8
Circulante
23,2
22,5
21,4
Não circulante
45,6
46,5
34,8
1
Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.

-

(e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez;
A Diretoria acredita que a geração de caixa operacional, somada à possibilidade de captação de
recursos de terceiros por meio de empréstimos e de emissão de valores mobiliários de sua emissão,
incluindo ações, ou aporte de capital por parte dos acionistas ou pela combinação desses métodos,
suportam a eventual necessidade de recursos para o financiamento do capital de giro e para a
realização de investimentos em ativos não-circulantes, como expansão orgânica, investimentos em
(i) capital de giro, (ii) abertura de novas lojas físicas próprias, (iii) logística e centros de distribuição,
(iv) tecnologia, (v) expansão geográfica, (vi) marketing digital, e (vii) novas aquisições.
(f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
A Companhia apresentava saldo dos arrendamentos a pagar de curto e longo prazo somados de
R$ 68,8 milhões em 30 de junho de 2021 de R$ 69,0 mil em 31 de dezembro de 2020.
Em 30 de junho de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não possuía empréstimos e
financiamentos. A Companhia apresentava saldo dos empréstimos e financiamentos de curto e
longo prazo somados de R$ 4 mil em 31 de dezembro de 2019 e de R$ 12 mil em 31 de dezembro
de 2018.
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i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes,
A seguir, apresentamos a posição dos empréstimos e financiamentos da Companhia, com
instituições financeiras, no final dos últimos três exercícios sociais e em 30 de junho de 2021:
Em R$ mil

Taxa anual de
Moeda

juros - %

R$

5,5

Moeda nacional:
Banco do Brasil S.A. (Finame)

Em 30 de
junho de
2021

Em 31 de dezembro de
2020

2019

Circulante
Não circulante
1
Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.

2018
4
4
4
-

12
12
5
7

ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras,
Em 30 de junho de 2021, a Companhia não possuía qualquer operação de longo prazo com
instituições financeiras.
A Companhia apresentava saldo dos arrendamentos a pagar de curto e longo prazo somados de
R$ 68,8 milhões e saldo de adiantamento de recebíveis – cartões de R$ 14,8 milhões em 30 de
junho de 2021
iii) grau de subordinação entre as dívidas,
Não aplicável, pois a Companhia não possuía empréstimos e financiamentos em 30 de junho de
2021 e em 31 de dezembro de 2020.
iv) eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de
ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem
como se o emissor vem cumprindo essas restrições;
Não aplicável, pois a Companhia não possuía empréstimos em 30 de junho de 2021 e em 31 de
dezembro de 2020.
(g) limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados; e
Não aplicável, pois a Companhia não possuía financiamentos contratados em 30 de junho de 2021
e em 31 de dezembro de 2020.
(h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO
Seguem abaixo as descrições qualitativas das principais linhas das demonstrações de resultados
da Companhia:
Receita Operacional Líquida
Nossa receita bruta é composta principalmente pela receita bruta sell out, que consiste na revenda
de mercadorias diretamente ao consumidor final em nossas lojas físicas e pelo e-commerce e, em
menor proporção, pela receita sell in que é derivada da revenda de mercadorias para nossos
franqueados. A receita operacional liquida é calculada a partir da dedução dos seguintes itens da
receita bruta: (i) tributos federais (PIS e COFINS às alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente),
estaduais (ICMS à alíquota média de 18%) e municipais (ISS à alíquota que varia de 2% a 5%,
dependendo do município), (ii) cancelamento de vendas por devoluções, e (iii) trocas de produtos
vendidos.
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As receitas com revenda de mercadoria são originadas das vendas tanto no canal físico, através
das nossas lojas próprias e dos nossos franqueados, como no canal digital, que são as vendas
realizadas através de nossas lojas online nos websites, WhatsApp e de plataformas parceiras de
marketplace, podendo o consumidor receber os produtos adquiridos (i) diretamente do nosso centro
de distribuição, ou (ii) de uma das lojas físicas, próprias ou franqueadas. Possuímos as seguintes
modalidades de venda habilitadas pela nossa plataforma de omnicanalidade: (i) “Atendimento
Remoto” (venda para clientes através do aplicativo WhatsApp), (ii) “Plataforma Infinita” (venda de
produtos na loja física que não estão disponíveis em estoque através da nossa plataforma de ecommerce); (iii) “Entrega a Partir da Loja” (entrega da mercadoria a partir da loja para o cliente); e
(iv) “Retire da Loja” (retirada de mercadoria na loja escolhida pelo cliente).
As receitas derivadas do nosso sistema de franquias são originadas, além da venda de produtos,
de forma contínua, pela cobrança de (i) royalties devido à Companhia sobre o valor do produto
adquirido pelo franqueado, (ii) comissão sobre o valor de produto vendido pelo franqueado com o
uso de nosso e-commerce, e (iii) taxa de uso do nosso sistema PDV (software proprietário, utilizado
em nossas lojas físicas); (iv) taxa de franquia, no início da contratação, e (v) taxa de renovação de
franquia, nas renovações contratuais.
Custos dos Produtos Vendidos
O custo das mercadorias vendidas é referente, principalmente, ao custo de compra dos produtos a
serem revendidos, incluindo os gastos com frete relativos ao transporte logístico de mercadorias de
nossos fornecedores até os nossos centros de distribuição localizados nos municípios de Vinhedo,
Blumenau e João Pessoa. No caso de produtos produzidos pela Coteminas S.A., das marcas Artex
e Santista, a Coteminas S.A. entregam por conta e ordem as vendas da AMMO Varejo diretamente
aos clientes.
O custo dos serviços prestados também consiste em gastos com pessoal e prestadores
especializados (autônomos e pessoas jurídicas) que são contratados para suprir demanda
extraordinária.
Adicionalmente, o custo original de produção de parte de nossos produtos está atrelado ao preço
das commodities (principalmente, algodão), bem como exposto à variação cambial. Aumento nos
preços das commodities ou depreciação do real em relação ao dólar norte-americano tendem a
causar aumento no custo de aquisição das mercadorias a serem revendidas, que normalmente
repassamos para o preço ao consumidor final.
Receitas (Despesas) Operacionais
Das vendas
Nossas despesas com vendas são decorrentes das operações em nossas lojas e de nossa
operação digital. As principais despesas fixas são: (i) despesas da loja, principalmente aluguel,
condomínio, IPTU e despesas com taxas cobradas pelos shopping centers¸ quando aplicável, bem
como despesas com pessoal (principalmente vendedores); em menor proporção, despesas com
energia elétrica e outras utilities, manutenção e materiais de loja; (ii) despesas com centros de
distribuição, principalmente no que tange à movimentação de mercadoria, bem como despesas
para operar o centro de distribuição, como energia elétrica, manutenção, aluguel, condomínio, IPTU
e pessoal; (iii) frete do nosso centro de distribuição para as nossas lojas próprias; (iv) parte fixa de
despesas com pessoal, como marketing, desenvolvimento de produtos; e (v) depreciação e
amortização.
As principais despesas variáveis são (i) despesas com marketing, principalmente marketing digital
em mídias sociais e publicações; e (ii) frete do nosso centro de distribuição para mercadorias
vendidas em nosso e-commerce, variando de acordo com o volume de vendas realizado por meio
desse canal.
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Gerais e Administrativas
As despesas gerais e administrativas estão relacionadas às atividades exercidas em nossos
escritórios administrativos, localizados nas cidades de São Paulo e Vinhedo, no Estado de São
Paulo, principalmente as despesas com pessoal das áreas financeiras, jurídica e de tecnologia e
os custos dos serviços compartilhados com a nossa controladora. Para maiores informações sobre
os nossos contratos com partes relacionadas, veja item 16 deste Formulário de Referência.
Honorários da Administração
As despesas com honorários da administração compreendem as despesas corporativas
necessárias para administração da Companhia.
Recuperação de Impostos
A recuperação de impostos consiste no crédito gerado em 2018 e 2019 pelo reconhecimento da
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS conforme decisão de repercussão geral do
Supremo Tribunal Federal, que causou um ganho não recorrente para a Companhia nos exercícios
fiscais de 2018 e 2019.
Outras, líquidas
As outras receitas e despesas operacionais líquidas são gastos incorridos com assuntos pontuais
não recorrentes, como, por exemplo, receitas geradas pelo repasse de loja para os franqueados e
venda de móveis usados.
Despesas Financeiras – Encargos e Juros
As despesas financeiras consistem em juros e encargos referentes a operações de mútuo
celebradas com o nosso controlador e desconto de cartão (antecipação de recebíveis).
Despesas Financeiras - Arrendamento
As despesas financeiras com arrendamento consistem nos juros atribuídos ao contrato de aluguel
na adoção inicial do IFRS 16 de cada contrato. Utilizamos taxas que variam de acordo com o custo
de captação de recursos.
Despesas Bancárias, Impostos, Descontos e Outros
As despesas bancárias, impostos, descontos e outros consistem principalmente em despesas (i)
bancárias, incluindo tarifas bancárias, (ii) taxas cobradas pelas operadoras de cartão de crédito por
vendas realizadas no e-commerce e lojas próprias, relacionadas às nossas receitas sell out.; (iii)
descontos financeiros concedidos aos franqueados; e (iv) outras despesas financeiras, incluindo
impostos e taxas decorrentes de operações bancárias.
Receitas Financeiras
As receitas financeiras representam a soma das receitas geradas pelas aplicações financeiras e
mútuos, onde a Companhia tem posição credora.
Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base
nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$
240 mil anual para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais de imposto de renda e base
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável anual.
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A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e
diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que
estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros
resultados abrangentes.
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO COMBINADO CARVE-OUT
As informações financeiras constantes dos balanços patrimoniais dos períodos (i) encerrados em
31 de dezembro de 2020, 2019, e 2018 e (ii) de seis meses encerrados em 30 de junho de 2021 e
2020, bem como das demonstrações de resultado e das demonstrações dos fluxos de caixa
referentes (i) aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e (ii) aos
períodos de seis meses encerrados em 30 de junho de 2021 e 2020 são derivadas das
demonstrações contábeis combinadas carve-out da Companhia.
PERÍODOS DE SEIS MESES ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020

Em R$ milhões
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Honorários da Administração
Outras, líquidas
Resultado operacional

Período de seis
meses encerrado em
30 de junho de 20211

AV

AH

Período de seis
meses encerrado em
30 de junho de 20202

AV

238.618
(108.705)
129.913

(%)
100,0%
(45,6%)
54,4%

(%)
37,2%
29,1%
44,9%

173.914
(84.234)
89.680

(%)
100,0%
(48,4%)
51,6%

(102.669)
(11.455)
(264)
229
15.754

(43,0%)
(4,8%)
(0,1%)
0,1%
6,6%

22,6%
(0,5%)
19,5%
(87,8%)
(504,5%)

(83.712)
(11.516)
(221)
1.874
(3.895)

(48,1%)
(6,6%)
(0,1%)
1,1%
-2,2%

Despesas financeiras – juros e
(3.788)
(1,6%)
18,4%
(3.199)
encargos
Despesas financeiras – juros sobre
(2.525)
(1,1%)
(26,5%)
(3.436)
arrendamentos
Despesas bancárias, impostos,
descontos e outros
(10.298)
(4,3%)
116,4%
(4.758)
Receitas financeiras
2.511
1,1%
222,3%
779
Variações cambiais
(68)
(0,0%) (201,5%)
67
Resultado antes dos impostos
1.586
0,7%
n.a.
(14.442)
IR e CSSL
(120)
(0,1%)
41,2%
(85)
Lucro (Prejuízo) Líquido
1.466
0,6%
n.a.
(14.527)
1
Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.
2
Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.

(1,8%)
(2,0%)
(2,7%)
0,4%
0,0%
(8,3%)
(0,0%)
(8,4%)

Receita Operacional Líquida
A receita operacional líquida do período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2021 foi de
R$238,6 milhões, representando um aumento de R$64,7 milhões, ou 37,2%, quando comparada
com o valor de R$173,9 milhões referente ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de
2020. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao aumento das vendas em todos os canais
de venda conforme explicado abaixo.
A receita sell out, proveniente das lojas físicas próprias e do e-commerce, do período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2021 foi de R$175,4 milhões, representando um aumento de R$38,2
milhões, ou 27,8%, quando comparada com o valor de R$137,2 milhões referente ao período de seis
meses encerrado em 30 de junho de 2020, devido (i) ao aumento das vendas no e-commerce, relacionado
aos investimentos em mídias digitais, e (ii) ao aumento das vendas nas lojas físicas próprias, que haviam
sido fortemente impactadas pelo fechamento de suas operações nos primeiros seis meses de 2020.
A receita sell in, proveniente de vendas aos franqueados de produtos e serviços, do período de seis
meses encerrado em 30 de junho de 2021 foi de R$63,1 milhões, representando um aumento de
R$26,8 milhões, ou 73,8%, quando comparada com o valor de R$36,3 milhões referente ao período
de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020. Essa variação ocorreu, principalmente, devido
ao fechamento das lojas no início da pandemia, principalmente, nos meses de abril e maio de 2020.
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Custo dos Produtos Vendidos
O custo dos produtos vendidos no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2021 foi de
R$108,7 milhões, representando um aumento de R$24,5 milhões, ou 29,1%, quando comparados
com o valor de R$84,2 milhões referente ao período de seis meses encerrados em 30 de junho de
2020. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao aumento das vendas em todos os canais
de vendas, relacionadas ao investimento em marketing digital e ao fechamento de lojas,
principalmente, nos meses de abril e maio de 2020. A variação do custo foi menor que a da receita,
pois nas vendas do e-commerce, assim como nas lojas próprias, a venda é feita pelo preço final ao
consumidor, incluindo mark-up, e, portanto, com maior margem bruta.
Os custos relacionados às vendas das lojas físicas próprias e do e-commerce, dos períodos de seis
meses encerrados em 30 de junho de 2020 e 2021 foram de R$58,5 milhões e R$69,5 milhões,
respectivamente, representando um aumento de R$11,1 milhões, ou 18,8%, em 2021
comparativamente ao período anterior, com o efeito positivo do crescimento de 27,8% da receita,
com melhor mix de venda em termos de margem bruta.
Os custos relacionados às vendas aos franqueados de produtos e serviços, dos períodos de seis
meses encerrados em 30 de junho de 2020 e 2021 foram de R$25,5 milhões e R$39,2 milhões,
respectivamente, representando um aumento de R$13,7 milhões, ou 53,7%, em 2021
comparativamente ao período anterior, com o efeito positivo do crescimento de 73,8% da receita,
mas em menor proporção, pois a receita sell-in considera taxa de remuneração de geração (lead)
de vendas dos canais online da franqueadora para os franqueados, que não possuem custos
associados, gerando aumento de margem bruta para a franqueadora.
Lucro Bruto
Em decorrência dos fatores acima mencionados, o lucro bruto no período de seis meses encerrados
em 30 de junho de 2021 foi de R$129,9 milhões, representando um aumento de R$40,2 milhões,
ou 44,9%, quando comparado com o valor de R$89,7 milhões referente ao período de seis meses
encerrados em 30 de junho de 2020.
A margem bruta dos períodos de seis meses encerrados em 30 de junho de 2021 e 2020 foi de
54,4% e 51,6% da receita líquida, respectivamente, sendo registrada uma melhora de 2,9 pontos
percentuais em relação à margem bruta verificada no período anterior. O aumento da margem bruta
foi devido ao crescimento das vendas em todos os canais, com aumento de margem, com melhores
mark-up nos canais próprios e com participação maior de receita de comissão por geração (lead)
de vendas para os franqueados, que não possuem custos associado e, portanto, contribuindo para
aumento de margem bruta das vendas sell-in.
Receitas (Despesas) Operacionais
De Vendas
As despesas de vendas do período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2021 totalizaram
R$102,7 milhões, representando um aumento de R$19,0 milhões, ou 22,6%, quando comparadas
com o valor de R$83,7 milhões referente ao período de seis meses encerrados em 30 de junho de
2020. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao aumento dos gastos com marketing digital,
em linha com a nossa estratégia de direcionar vendas para os nossos canais digitais.
Gerais e Administrativas
As despesas gerais e administrativas dos períodos de seis meses encerrados em 30 de junho de
2021 e 2020 mantiveram-se relativamente estáveis, totalizando R$11,5 milhões para os dois
períodos.
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Honorários da Administração
As despesas gerais e administrativas do período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2021
foi despesas de R$0,3 milhão, representando um aumento de R$ 43 mil, ou 19,5%, quando
comparadas com o valor de R$0,2 milhão referente ao período de seis meses encerrados em 30
de junho de 2020, quando houve redução temporária de honorários, recorrente da pandemia.
Despesas Financeiras – Juros e Encargos
As despesas financeiras – juros e encargos do período de seis meses encerrado em 30 de junho
de 2021 totalizaram R$3,8 milhões, representando um aumento de R$0,6 milhão, ou 18,4%, quando
comparadas com o valor de R$3,2 milhões referente ao período de seis meses encerrados em 30
de junho de 2020. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao aumento do endividamento
bruto da Companhia através de mútuos com a nossa controladora, Coteminas.
Despesas Financeiras – Juros Sobre Arrendamentos
As despesas financeiras – juros sobre arrendamento do período de seis meses encerrado em 30
de junho de 2021 totalizaram R$2,5 milhões, representando uma diminuição de R$0,9 milhões, ou
26,5%, quando comparadas com o valor de R$3,4 milhões referente ao período de seis meses
encerrados em 30 de junho de 2020. Essa variação ocorreu, principalmente, devido a baixas e
renegociações de contratos de arrendamento.
Despesas Bancárias, Impostos, Descontos e Outros
As despesas bancárias, impostos, descontos e outros do período de seis meses encerrado em 30
de junho de 2021 totalizaram R$10,3 milhões, representando um aumento de R$5,5 milhões, ou
116,4%, quando comparadas com o valor de R$4,7 milhões referente ao período de seis meses
encerrados em 30 de junho de 2020. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao aumento de
despesas com taxas para vendas realizadas por cartão de créditos, relacionadas ao aumento de
vendas nos canais próprios de venda, e-commerce e lojas próprias, comentado anteriormente.
Receitas Financeiras
As receitas financeiras do período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2021 totalizaram
R$2,5 milhões, representando um aumento de R$1,7 milhão, ou 222,3%, quando comparadas com
o valor de R$0,8 milhão referente ao período de seis meses encerrados em 30 de junho de 2020.
Essa variação ocorreu, principalmente, devido aos maiores valores de caixa médio e de posição
credora em mútuo entre os períodos.
Resultado Antes dos Impostos
O resultado antes dos impostos do período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2021 foi
de R$1,6 milhão, representando um aumento de R$16,0 milhões quando comparado com o
resultado negativo de R$14,4 milhões referente ao período de seis meses encerrados em 30 de
junho de 2020. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao, principalmente, ao fechamento
de lojas físicas, e, consequente, redução de suas vendas, e com a manutenção de dos custos fixos
das lojas próprias, como aluguel e remuneração fixa dos vendedores e gerentes.
Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente
O imposto de renda e contribuição social dos períodos de seis meses encerrados em 30 de junho
de 2021 e 2020 se manteve relativamente estável, totalizando R$0,1 milhão para os dois períodos.
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Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Em decorrência dos fatores acima mencionados, o lucro líquido do período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2021 totalizou R$1,5 milhão, representando uma variação de R$16,0
milhões quando comparado com o valor do prejuízo de R$14,5 milhões referente ao período de
seis meses encerrados em 30 de junho de 2020.
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Em R$ milhões

20201

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Honorários da Administração
Recuperação de impostos
Outras, líquidas
Resultado operacional

20191

431.143
(211.932)
219.211

AV
(%)
100,0%
(49,2%)
50,8%

AH
(%)
34,4%
18,3%
54,7%

320.882
(179.217)
141.665

AV
(%)
100,0%
(55,9%)
44,1%

(184.708)
(23.068)
(578)
3.743
14.600

(42,8%)
(5,4%)
(0,1%)
0,0%
0,9%
3,4%

46,0%
(4,3%)
0,2%
(100,0%)
1000,9%
(18,8%)

(126.491)
(24.104)
(577)
27.141
340
17.974

(39,4%)
(7,5%)
(0,2%)
8,5%
0,1%
5,6%

Despesas financeiras – juros e encargos
(6.538)
(1,5%)
33,8%
(4.888)
Despesas financeiras – juros sobre arrendamentos
(6.186)
(1,4%)
7,1%
(5.777)
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros
(10.277)
(2,4%)
98,9%
(5.166)
Receitas financeiras
1.635
0,4%
75,8%
930
Variações cambiais
330
0,1%
432,3%
62
Resultado antes dos impostos
(6.436)
(1,5%)
n.a.
3.135
IR e CSSL
(264)
(0,1%)
(18,5%)
(324)
Lucro (Prejuízo) Líquido
(6.700)
-1,6%
n.a.
2.811
1
Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.

(1,5%)
(1,8%)
(1,6%)
0,3%
0,0%
1,0%
(0,1%)
0,9%

Receita operacional líquida
A receita líquida dos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram de R$ 431,1 milhões
e R$ 320,9 milhões, respectivamente, representando um aumento de R$ 110,3 milhões, ou 34,4%,
em 2020 comparativamente ao período anterior. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao
aumento das vendas pelos nossos canais digitais como resultado da pandemia do Covid-19,
conforme explicado abaixo.
A receita sell out, proveniente das lojas físicas próprias e do e-commerce, dos períodos findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019 foram de R$319,9 milhões e R$194,2 milhões, respectivamente,
representando um aumento de R$125,7 milhões, ou 64,7%, em 2020 comparativamente ao período
anterior, com o efeito positivo do crescimento de cerca de 3,7 vezes das vendas do e-commerce,
mais que compensando a redução de 6,4% da receita oriunda de lojas físicas, próprias e
franqueadas, que foram prejudicadas pelo fechamento ou redução de horário de comercial ao longo
do ano de 2020, ambos os fatores são relacionados à pandemia do Covid-19.
A receita sell in, proveniente de vendas aos franqueados de produtos e serviços, dos períodos
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram de R$110,7 milhões e R$126,0 milhões,
respectivamente, representando uma redução de R$ 15,3 milhões, ou 12,1%, em 2020
comparativamente ao período anterior, com a redução de vendas de lojas físicas franqueadas, que
foram prejudicadas pelo fechamento ou redução de horário de comercial ao longo do ano de 2020,
ambos os fatores são relacionados à pandemia do Covid-19.
Custo dos Produtos Vendidos
Os custos para os períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram de R$ 211,9 milhões
e R$ 179,2 milhões, respectivamente, representando um aumento de R$ 32,7 milhões, ou 18,3%,
comparativamente ao período anterior. Essa variação ocorreu, principalmente, pelo crescimento
das vendas do e-commerce em decorrência da pandemia do Covid-19. A variação do custo foi
menor que a da receita, pois nas vendas do e-commerce, assim como nas lojas próprias, a venda
é feita pelo preço final ao consumidor, incluindo mark-up, e, portanto, com maior margem bruta.
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Os custos relacionados às vendas das lojas físicas próprias e do e-commerce, do período findo em
31 de dezembro de 2020 e 2019 foram de R$ 132,8 milhões e R$ 83,9 milhões, respectivamente,
representando um aumento de R$ 48,9 milhões, ou 58,3%, em 2020 comparativamente ao período
anterior, com o efeito positivo do crescimento de cerca de 3,7 vezes das vendas do e-commerce,
compensando a redução de receita de lojas físicas próprias, que foram prejudicadas pelo
fechamento ou redução de horário de comercial ao longo do ano de 2020, ambos os fatores são
relacionados à pandemia do Covid-19.
Os custos relacionados às vendas aos franqueados de produtos e serviços, do período findo em 31
de dezembro de 2020 e 2019 foram de R$ 78,8 milhões e R$ 95,0 milhões, respectivamente,
representando uma redução de R$ 16,2 milhões, ou 17,1%, em 2020 comparativamente ao período
anterior, principalmente devido à pandemia do Covid-19 que resultou na redução das vendas de
lojas físicas franqueadas, que foram prejudicadas pelo fechamento ou redução de horário de
comercial ao longo do ano de 2020.
Lucro Bruto
Em decorrência dos fatores acima mencionados, o lucro bruto atingiu R$ 219,2 milhões no exercício
findo em 31 de dezembro de 2020 sendo 54,7% (R$ 77,5 milhões) superior ao apurado no exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, de R$ 141,7 milhões.
A margem bruta no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de 50,8% da receita líquida e
44,1% no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, sendo registrada uma melhora de 6,7 pontos
percentuais em relação à margem bruta verificada no período anterior. O aumento da margem bruta
foi devido ao crescimento das vendas do e-commerce, que, assim como nas lojas próprias, a venda
é feita pelo preço final ao consumidor, incluindo mark-up, e, portanto, com maior margem bruta.
Despesas com vendas
As despesas com vendas para os períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram R$
184,7 milhões e R$ 126,5 milhões, respectivamente, representando um aumento de R$ 58,2
milhões, ou 46,0%, comparativamente ao período anterior. Essa variação ocorreu, principalmente,
pelo aumento das despesas com mídias eletrônicas e fretes, relacionadas às vendas nos canais
digitais. Devido à pandemia e consequente fechamento do comércio físico, ampliamos as despesas
com mídias eletrônicas para direcionar vendas para as nossas lojas online.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas para os períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
foram R$ 23,1 milhões e R$ 24,1 milhões, respectivamente, representando um decréscimo de R$
1,0 milhão, ou 4,3%, comparativamente ao período anterior, devido, principalmente, à redução
temporária de salários de colaboradores proporcionalmente à redução do horário de trabalho
relacionado à pandemia do Covid-19.
Honorários da Administração
As despesas com honorários da Administração para os períodos findos em 31 de dezembro de
2020 e 2019 foram iguais R$ 0,6 milhão.
Recuperação de impostos
Não houve reconhecimento de recuperação de impostos para o período findo em 31 de dezembro
de 2020, enquanto houve reconhecimento de recuperação de impostos no valor de R$ 27,1 milhões
para o período findo em 31 de dezembro de 2019 relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e COFINS, em continuação à ação iniciada em 2018.
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Outras, líquidas
Outras receitas, líquidas para os períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram R$ 3,7
milhões e R$ 0,3 milhão, respectivamente, representando um acréscimo de R$ 3,4 milhões
comparativamente ao período anterior, principalmente em decorrência de repasse de lojas e
recuperação de ativos fiscais.
Despesas Financeiras – Juros e Encargos
As despesas financeiras, juros e encargos para os períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e
2019 foram R$ 6,5 milhões e R$ 4,9 milhões, respectivamente, representando um aumento de R$
1,7 milhão, ou 33,8%, comparativamente ao período anterior, principalmente devido ao aumento da
tomada de capital via mútuo e antecipação de recebíveis.
Despesas Financeiras – Juros Sobre Arrendamentos
As despesas financeiras, juros sobre arrendamentos para o período findo em 31 de dezembro de
2020 e 2019 foram R$ 6,2 milhões e R$ 5,8 milhões, respectivamente, representando um aumento
de R$ 0,4 milhão, ou 7,1%, comparativamente ao período anterior, devido à renovação e novos
contratos de arrendamento e atualização dos valores dos arrendamentos.
Despesas Bancárias, Impostos, Descontos e Outros
As despesas bancárias, impostos, descontos e outros para o período findo em 31 de dezembro de
2020 e 2019 foram R$ 10,3 milhões e R$ 5,2 milhões, respectivamente, representando um aumento
de R$ 5,1 milhões, ou 98,9%, comparativamente ao período anterior, devido ao aumento de vendas
no e-commerce e, consequentemente, com o uso de cartão de crédito.
Receitas Financeiras
As receitas financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram R$1,6 milhão
e R$0,9 milhão, respectivamente, representando um aumento de R$0,7 milhão, ou 75,8%,
comparativamente ao período anterior, principalmente devido aos maiores valores de caixa médio
e de posição credora em mútuo entre os períodos.
Resultado Antes dos Impostos
Em decorrência dos fatores acima mencionados, o resultado antes dos impostos atingiu um prejuízo
de R$ 6,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 sendo 18,8% (R$ 3,49,5 milhões)
inferior ao apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de R$ 18,03,1 milhões.
Imposto de renda e contribuição social - corrente
O Imposto de renda e contribuição social para os períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e
2019 permaneceu estável, totalizando R$ 0,3 milhão para ambos os períodos.
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período
O prejuízo foi igual a R$ 6,7 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, comparado à
lucro líquido igual a R$ 2,8 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, representando
uma redução de R$ 9,5 milhões, quando comparado com o ano imediatamente anterior,
principalmente em decorrência de maiores custos de marketing digital e por menor receita de venda
em lojas físicas, com manutenção de seus custos fixos, em decorrência da pandemia do Covid-19.
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PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Em R$ milhões

320.882
(179.217)
141.665

AV
(%)
100,0%
(55,9%)
44,1%

AH
(%)
10,8%
23,8%
(2,3%)

289.729
(144.729)
145.000

AV
(%)
100,0%
(50,0%)
50,0%

(126.491)
(24.104)
(577)
27.141
340
17.974

(39,4%)
(7,5%)
(0,2%)
8,5%
0,1%
5,6%

0,6%
15,2%
0,3%
85,2%
(71,3%)
32,2%

(125.744)
(20.931)
(575)
14.655
1.186
13.591

(43,4%)
(7,2%)
(0,2%)
5,1%
0,4%
4,7%

Despesas financeiras – juros e encargos

(4.888)

(1,5%)

(33,1%)

(7.301)

(2,5%)

Despesas financeiras – juros sobre arrendamentos
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros
Receitas financeiras
Variações cambiais
Resultado antes dos impostos
IR e CSSL
Lucro (Prejuízo) Líquido

(5.777)
(5.166)
930
62
3.135
(324)
2.811

(1,8%)
(1,6%)
0,3%
0,0%
1,0%
(0,1%)
0,9%

n.a.
(15,6%)
(38,2%)
(88,8%)
40,6%
(28,5%)
58,2%

(6.118)
1.505
553
2.230
(453)
1.777

0,0%
(2,1%)
0,5%
0,2%
0,8%
(0,2%)
0,6%

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Honorários da Administração
Recuperação de impostos
Outras, líquidas
Resultado operacional

2019

2018

Receita Operacional Líquida
A receita operacional líquida dos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram de R$
320,9 milhões e R$ 289,7 milhões, respectivamente, representando um aumento de R$ 31,2
milhões, ou 10,8%, em 2019 comparativamente ao período anterior, principalmente em decorrência
do aumento de 73,0% da receita sell-out do e-commerce.
A receita sell out, proveniente das lojas físicas próprias e do e-commerce, do período findo em 31
de dezembro de 2019 e 2018 foram de R$ 194,2 milhões e R$ 169,5 milhões, respectivamente,
representando um aumento de R$ 24,7 milhões, ou 14,6%, em 2019 comparativamente ao período
anterior, principalmente em decorrência do aumento de 73,0% da receita sell-out do e-commerce.
A receita sell in, proveniente de vendas aos franqueados de produtos e serviços, do período findo
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram de R$ 126,0 milhões e R$ 119,4 milhões,
respectivamente, representando um aumento de R$ 6,6 milhões, ou 5,5%, em 2019
comparativamente ao período anterior, devido, principalmente, o aumento de número de lojas
franqueadas, de 165 no final de 2018 para 171 final de 2019.
Custo dos Produtos Vendidos
O custo dos produtos vendidos para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram R$
179,2 milhões e R$ 144,7 milhões, respectivamente, representando um aumento de R$ 34,5 milhões, ou
23,8%, comparativamente ao período anterior. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao aumento
de 73,0% das vendas no e-commerce e do aumento do número de lojas franqueadas.
Os custos relacionados às vendas das lojas físicas próprias e do e-commerce, do exercício findo em 31
de dezembro de 2019 e 2018 foram de R$ 83,9 milhões e R$ 62,1 milhões, respectivamente,
representando um aumento de R$ 21,8 milhões, ou 35,1%, em 2019 comparativamente ao período
anterior, principalmente devido ao aumento de 73,0% das vendas no e-commerce, compensado
parcialmente pela redução de número de lojas físicas de 69 no final de 2018 para 67 no final de 2019.
Os custos relacionados às vendas aos franqueados de produtos e serviços, do período findo em 31
de dezembro de 2019 e 2018 foram de R$ 95,0 milhões e R$ 82,4 milhões, respectivamente,
representando um aumento de R$ 12,6 milhões, ou 15,3%, em 2019 comparativamente ao período
anterior, devido, principalmente, ao aumento de número de lojas franqueadas, de 165 no final de
2018 para 171 no final de 2019.
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Lucro Bruto
O lucro bruto atingiu R$ 141,7 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 sendo uma
redução de 2,3% (R$ 3,3 milhões) inferior ao apurado no exercício findo em 31 de dezembro de
2018, de R$ 145,0 milhões, devido ao maior crescimento dos custos em relação a despesas, com
redução de margem bruta.
A margem bruta no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de 44,1% da receita líquida e
50,0% no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, sendo registrada uma redução de 5,9 pontos
percentuais entre os períodos. A redução da margem bruta foi devido ao maior crescimento de
vendas das marcas de menores mark-ups, Santista e Artex.
Receitas (Despesas) Operacionais
De vendas
As despesas com vendas para os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
permaneceram estáveis entre anos, com valores de R$ 126,5 milhões e R$ 125,7 milhões,
respectivamente.
Gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas para os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
foram R$24,1 milhões e R$21,0 milhões, respectivamente, representando um acréscimo de R$ 3,2
milhões, ou 15,2%, comparativamente ao período anterior, devido, principalmente, `ampliação da
área de tecnologia, com aquisição de novos talentos.
Honorários da Administração
As despesas com honorários para administração para os períodos findos em 31 de dezembro de
2019 e 2018 foram iguais a R$ 0,6 milhão.
Recuperação de impostos
A recuperação de impostos para os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foi de R$
27,1 milhões e R$ 14,7 milhões, respectivamente, representando um acréscimo de R$ 12,5 milhões
comparativamente ao período anterior, relativa à decisão judicial da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e COFINS.
Outras, líquidas
Outras receitas, líquidas para os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram R$ 0,3
milhão e R$ 1,2 milhão, respectivamente, representam resultados não recorrentes como a venda
de ativos não circulantes (repasse de lojas e vendas de sucatas).
Resultado operacional
Em decorrência dos fatores acima mencionados, o resultado operacional atingiu R$ 18,0 milhões
no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 sendo 32,2% (R$ 4,4 milhões) superior ao apurado
no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, de R$ 13,6 milhões.
Despesas Financeiras – Juros e Encargos
As despesas financeiras, juros e encargos para os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e
2018 foram R$ 4,9 milhões e R$ 7,3 milhões, respectivamente, representando um decréscimo de
R$ 2,4 milhões, ou 33,1%, comparativamente ao período anterior, principalmente em decorrência
de menor montante médio nas contratações de mútuos.
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Despesas Financeiras – Juros Sobre Arrendamento
As despesas financeiras - juros sobre arrendamentos para os períodos findos em 31 de dezembro de 2019
foi R$ 5,8 milhões. Não há valor de despesas financeiras, juros sobre arrendamentos para o período findo
em 31 de dezembro de 2018, devido à adoção do IFRS-16 a partir de 1º de janeiro de 2019.
Despesas Bancárias, Impostos, Descontos e Outros
As despesas bancárias, impostos, descontos e outros para os períodos findos em 31 de dezembro
de 2019 e 2018 foram R$ 5,2 milhões e R$ 6,1 milhões, respectivamente, representando uma
redução de R$ 1,0 milhão, ou 15,6%, comparativamente ao período anterior, devido a recuperação
de créditos tributários e taxas com operadora de cartão, não recorrentes.
Receitas Financeiras
As receitas financeiras para os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram R$0,9
milhão e R$1,5 milhão, respectivamente, representando uma redução de R$0,6 milhão, ou 38,2%,
comparativamente ao período anterior, principalmente devido ao aumento da posição credora de
partes relacionadas entre períodos.
Resultado antes dos impostos
Em decorrência dos fatores acima mencionados, o resultado antes dos impostos atingiu R$ 3,1
milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 sendo 40,6% (R$ 0,9 milhão) superior ao
apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, de R$ 2,2 milhões.
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social para o período findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
foram R$ 0,3 milhão e R$ 0,5 milhão, respectivamente, representando um decréscimo de R$ 0,1
milhão, ou 28,5%, comparativamente ao período anterior, devido ao menor resultado em 2019 da
C7S que não possui crédito fiscal. A AMMO Varejo não apresenta valor de imposto de renda
referente ao resultado antes dos impostos devido ao uso de créditos fiscais não constituídos.
Lucro Líquido
Em decorrência dos fatores acima mencionados, o lucro líquido foi igual a R$ 2,8 milhões no exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, comparado ao lucro líquido igual a R$ 1,8 milhão no exercício findo em
31 de dezembro de 2018, com aumento de R$ 1,0 milhão, ou 58,2%, entre os dois períodos.
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Principais alterações nas Contas Patrimoniais Combinadas Carve-out
Em R$ mil
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Estoques
Adiantamento a fornecedores
Impostos a recuperar
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber
Ativo não circulante
Realizável a Longo Prazo
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber
Permanente
Imobilizado
Direito de uso
Intangível
Total dos ativos
Em R$ mil

30 de junho
de 20211

20201

AV
(%)

AH
(%)

111.630
341
37.075
43.785
10.254
16.093
3.261
821
135.788
13.751
3.216

45,1%
0,1%
15,0%
17,7%
4,1%
6,5%
1,3%
0,3%
54,9%
5,6%
1,3%

12,1%
(77,0%)
(15,5%)
56,5%
124,1%
(2,0%)
(24,3%)
(9,0%)
(13,3%)
(59,9%)
(65,3%)

99.558
1.484
43.887
27.976
4.575
16.426
4.308
902
156.636
34.269
9.278

38,9%
0,6%
17,1%
10,9%
1,8%
6,4%
1,7%
0,4%
61,1%
13,4%
3,6%

254
6.032
916
1.332
2.001
122.037
14.098
64.641
43.298
247.418

0,1%
2,4%
0,4%
0,5%
0,8%
49,3%
5,7%
26,1%
17,5%
100,0%

(39,5%)
(68,7%)
(8,2%)
(41,4%)
0,0%
(0,3%)
8,5%
1,6%
(5,4%)
(3,4%)

420
19.298
998
2.274
2.001
122.367
12.994
63.606
45.767
256.194

0,2%
7,5%
0,4%
0,9%
0,8%
47,8%
5,1%
24,8%
17,9%
100,0%

30 de junho
de 20211

AV
(%)

AH
(%)

20201

Passivo
Passivo circulante
81.852
33,1%
23,5%
66.260
Adiantamento de recebíveis - cartões
14.820
6,0%
n.a.
Empréstimos e financiamentos
0,0%
n.a.
Fornecedores
19.554
7,9%
2,0%
19.162
Impostos e taxas
4.134
1,7%
(61,3%)
10.678
Obrigações sociais e trabalhistas
11.902
4,8%
3,6%
11.489
Arrendamentos a pagar
23.168
9,4%
2,8%
22.538
Impostos parcelados
6.376
2,6%
349,6%
1.418
Outras contas a pagar
1.898
0,8%
94,7%
975
Passivo não circulante
86.294
34,9%
62,4%
53.127
Arrendamentos a pagar
45.592
18,4%
(1,9%)
46.496
Partes relacionadas
27.266
11,0%
n.a.
Impostos parcelados
11.349
4,6%
185,5%
3.975
Provisões diversas
1.772
0,7%
(21,6%)
2.260
Outras obrigações
315
0,1%
(20,5%)
396
Patrimônio líquido
79.272
32,0%
(42,1%)
136.807
Capital social realizado
176.457
71,3%
(11,6%)
199.514
Lucro (prejuízo) acumulado
(97.185)
(39,3%)
55,0%
(62.707)
Total dos passivos e do patrimônio líquido
247.418
100,0%
(3,4%)
256.194
1
Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.

AV
(%)

AV
(%)
25,9%
0,0%
0,0%
7,5%
4,2%
4,5%
8,8%
0,6%
0,4%
20,7%
18,1%
0,0%
1,6%
0,9%
0,2%
53,4%
77,9%
(24,5%)
100,0%

Ativo
O ativo circulante aumentou R$ 12,1 milhões, ou 12,1%, passando de R$ 99,6 milhões em 31 de
dezembro de 2020 para R$ 111,6 milhões em 30 de junho de 2021.
As principais variações foram de:
(i)
Aumento de R$ 15,8 milhões, ou 56,5%, em estoques, que passaram de R$ 28,0 milhões
em 31 de dezembro de 2020 para R$ 43,8 milhões em 30 de junho de 2021, relacionado
principalmente ao plano de crescimento das vendas, principalmente em novas categorias de
produtos;
(ii)
Aumento de R$ 5,7 milhões em adiantamento a fornecedores, passando de R$ 4,6 milhões
em 31 de dezembro de 2020 para R$ 10,3 milhões em 30 de junho de 2021, relacionado
principalmente a atrasos nos embarques de produtos importados; e
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(iii)
Redução de R$ 6,8 milhões, ou 15,5%, em duplicatas a receber, que passaram de R$ 43,9
milhões em 31 de dezembro de 2020 para R$ 37,1 milhões em 30 de junho de 2021, devido à
sazonalidade das vendas, que são historicamente maiores nos últimos três meses do ano,
relacionadas à Black Friday e Natal.
O ativo não circulante reduziu R$ 20,8 milhões, ou 13,3%, passando de R$ 156,6 milhões em 31
de dezembro de 2020 para R$ 135,8 milhões em 30 de junho de 2021, principalmente em
consequência da combinação dos seguintes eventos:
(i)
Redução de R$ 13,3 milhões, ou 68,7%, em partes relacionadas, que passaram de R$ 19,3
milhões em 31 de dezembro de 2020 para R$ 6,0 milhões em 30 de junho de 2021, relacionado
principalmente a mútuos contratados com a controladora Coteminas S.A, na posição credora; e
(ii)
Queda de R$ 6,1 milhões, ou 65,3%, em imposto a recuperar, que passaram de R$ 9,3
milhões em 31 de dezembro de 2020 para R$ 3,2 milhões em 31 de dezembro de 2020, relacionado
principalmente a compensação de crédito gerado pela exclusão do ICMS na base de PIS e
COFINS, devido à transferência de valores para o ativo circulante, à medida que se aproxima o
prazo estimado de sua utilização;
Passivo
O saldo do passivo circulante passou de R$ 66,3 milhões em 31 de dezembro de 2020 para R$
81,9 milhões em 30 de junho de 2021, aumentando R$ 15,6 milhões, ou 23,5%. As principais
variações foram:
(i)
Aumento de R$ 14,8 milhões em Adiantamento de recebíveis - cartões, igual ao valor do
saldo em 30 de junho de 2021, uma vez que não havia saldo em 31 de dezembro de 2020, referente
a antecipações de vendas futuras de cartões;
(ii)
Redução de R$ 6,5 milhões em impostos e taxas, que passaram de $ 10,7 milhões em 31
de dezembro de 2020 para R$ 4,1 milhões em 30 de junho de 2021, decorrentes de parcelamentos
de impostos; e
(iii)
Aumento de R$ 5,0 milhões em Impostos Parcelados, passando de R$ 1,4 milhão em 31
de dezembro de 2020 para R$ 6,4 milhões em 30 de junho de 2021, devido à transferência de
valores para o passivo circulante, à medida que se aproxima o prazo de vencimento.
O passivo não circulante passou R$ 53,1 milhões em 31 de dezembro de 2020 para R$ 86,3 milhões
em 30 de junho de 2021. As principais variações foram:
(i)
Aumento de R$ 27,3 milhões em Partes Relacionadas, igual ao valor do saldo em 30 de
junho de 2021, uma vez que não havia saldo em 31 de dezembro de 2020, referente ao
financiamento, através de mútuo, da compra da C7S Tecnologia Ltda. por seu valor patrimonial
contábil; e
(ii)
Aumento de R$ 7,4 milhões em Impostos parcelados, passando de R$ 4,0 milhões em 31
de dezembro de 2020 para R$ 11,3 milhões em 30 de junho de 2021, devido a adições de R$ 7,6
milhões de parcelamento de INSS e R$ 4,8 milhões de parcelamento de ICMS no período.
Patrimônio Líquido
O Patrimônio Líquido diminuiu R$ 12,0 milhões, ou 8,0%, passando de R$ 136,8 milhões em 31 de
dezembro de 2020 para R$ 79,3 milhões em 30 de junho de 2021, em consequência,
principalmente, das seguintes movimentações:
(i) Aumento de prejuízo acumulado de R$ 34,5 milhões, passando de R$ 62,7 milhões em 31 de
dezembro de 2020 para R$ 97,2 milhões em 30 de junho de 2021, em linha com o prejuízo
registrado no período nas demonstrações financeiras societárias da Companhia; e
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(ii) Redução do capital social realizado R$ 34,5 milhões, passando de R$ 199,5 milhões em 31 de
dezembro de 2020 para R$ 176,5 milhões em 30 de junho de 2021, devido ao efeito de
reorganização societária com a aquisição da C7S Tecnologia Ltda.
Em R$ mil
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Estoques
Adiantamento a fornecedores
Impostos a recuperar
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber
Ativo não circulante
Realizável a Longo Prazo
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber
Permanente
Imobilizado
Direito de uso
Intangível
Total dos ativos
Em R$ mil

20201
99.558
1.484
43.887
27.976
4.575
16.426
4.308
902
156.636
34.269
9.278
420
19.298
998
2.274
2.001
122.367
12.994
63.606
45.767
256.194
20201

AV
(%)

AH
(%)

38,9%
0,6%
17,1%
10,9%
1,8%
6,4%
1,7%
0,4%
61,1%
13,4%
3,6%
0,2%
7,5%
0,4%
0,9%
0,8%
47,8%
5,1%
24,8%
17,9%
100,0%

(3,4%)
(14,5%)
35,9%
(37,0%)
140,8%
(0,9%)
22,0%
(66,4%)
6,5%
(7,4%)
(64,0%)
86,7%
504,2%
(65,3%)
(22,1%)
0,0%
11,2%
(7,9%)
19,0%
7,7%
2,4%

AV
(%)

AH
(%)

20191
103.114
1.736
32.287
44.402
1.900
16.570
3.532
2.687
147.038
36.991
25.777
225
3.194
2.873
2.921
2.001
110.047
14.116
53.431
42.500
250.152
20191

Passivo
Passivo circulante
66.260
25,9%
9,8%
60.333
Adiantamento de recebíveis - cartões
0,0%
n.a.
Empréstimos e financiamentos
0,0%
(100,0%)
4
Fornecedores
19.162
7,5%
(25,3%)
25.639
Impostos e taxas
10.678
4,2%
198,6%
3.576
Obrigações sociais e trabalhistas
11.489
4,5%
23,5%
9.306
Arrendamentos a pagar
22.538
8,8%
5,2%
21.434
Impostos parcelados
1.418
0,6%
n.a.
Outras contas a pagar
975
0,4%
160,7%
374
Passivo não circulante
53.127
20,7%
29,5%
41.036
Empréstimos e financiamentos
0,0%
n.a.
Arrendamentos a pagar
46.496
18,1%
33,7%
34.772
Partes relacionadas
0,0%
n.a.
Impostos parcelados
3.975
1,6%
n.a.
Provisões diversas
2.260
0,9%
(36,8%)
3.578
Outras obrigações
396
0,2%
(85,3%)
2.686
Patrimônio líquido
136.807
53,4%
(8,0%)
148.783
Capital social realizado
199.514
77,9%
22,3%
163.167
Lucro (prejuízo) acumulado
(62.707)
(24,5%)
335,9%
(14.384)
Total dos passivos e do patrimônio líquido
256.194
100,0%
2,4%
250.152
1
Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.

AV
(%)
41,2%
0,7%
12,9%
17,8%
0,8%
6,6%
1,4%
1,1%
58,8%
14,8%
10,3%
0,1%
1,3%
1,1%
1,2%
0,8%
44,0%
5,6%
21,4%
17,0%
100,0%
AV
(%)
24,1%
0,0%
0,0%
10,2%
1,4%
3,7%
8,6%
0,0%
0,1%
16,4%
0,0%
13,9%
0,0%
0,0%
1,4%
1,1%
59,5%
65,2%
(5,8%)
100,0%

Ativo
O ativo circulante diminuiu R$ 3,6 milhões, ou 3,4%, passando de R$ 103,1 milhões em 31 de
dezembro de 2019 para R$ 99,6 milhões em 31 de dezembro de 2020.
As principais variações foram de:
(i)
Queda de R$ 16,4 milhões, ou 37,0%, em estoques, que passaram de R$ 44,4 milhões em
31 de dezembro de 2019 para R$ 28,0 milhões em 31 de dezembro de 2020, relacionado
principalmente a redução de importações e, consequente, menor dias de estoques, entre períodos;
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(ii)
Aumento de R$ 11,6 milhões, ou 35,9%, em duplicatas a receber, que passaram de R$
32,3 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$ 43,9 milhões em 31 de dezembro de 2020, em
linha com o crescimento da receita líquida no último trimestre de 2020 em relação ao último trimestre
de 2019;
(iii)
Aumento de R$ 2,7 milhões em adiantamento a fornecedores, passando de R$ 1,9 milhão
em 31 de dezembro de 2019 para R$ 4,6 milhões em 31 de dezembro de 2020, relacionado
principalmente ao atraso nas entregas de produtos importados, por causa da pandemia, que foram
retomadas no último trimestre de 2020; e
(iv)
Redução de R$ 1,8 milhão, ou 66,4%, em outros créditos a receber, que passaram de R$
2,7 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$ 0,9 milhão em 31 de dezembro de 2020.
O ativo não circulante aumentou R$ 9,6 milhões, ou 6,5%, passando de R$ 147,0 milhões em 31
de dezembro de 2019 para R$ 156,6 milhões em 31 de dezembro de 2020, principalmente em
consequência da combinação dos seguintes eventos:
(i)
Queda de R$ 16,5 milhões, ou 64,0%, em imposto a recuperar, que passaram de R$ 25,8
milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$ 9,3 milhões em 31 de dezembro de 2020, relacionado
principalmente a compensação de crédito gerado pela exclusão do ICMS na base de PIS e
COFINS;
(ii)
Aumento de R$ 16,1 milhões, ou 504,2%, em partes relacionadas, que passaram de R$ 3,2
milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$ 19,3 milhões em 31 de dezembro de 2020,
relacionado principalmente a mútuos contratados com a controladora Coteminas S.A, na posição
credora, decorrente da demanda de capital de giro nas operações do último trimestre de 2020
decorrente da retomada e crescimento de vendas;
(iii)
Aumento de R$ 10,2 milhões, ou 19,0%, de direito de uso, que passaram de R$ 53,4
milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$ 63,5 milhões em 31 de dezembro de 2020,
relacionado principalmente a novos contratos de arrendamento, renovação dos contratos existentes
e atualização dos valores de arrendamento.
Passivo
O saldo do passivo circulante passou de R$ 60,3 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$
66,3 milhões em 31 de dezembro de 2020, aumentando R$ 5,9 milhões, ou 9,8%. As principais
variações foram:
(i)
Aumento de R$ 7,8 milhões em impostos e taxas, que passaram de R$ 3,6 milhões em 31
de dezembro de 2019 para R$ 11,4 milhões em 31 de dezembro de 2020, ao crescimento da receita
no último trimestre de 2020 em relação ao último trimestre de 2019;
(ii)
Redução de R$ 6,5 milhões em fornecedores, passando de R$ 25,6 milhões em 31 de
dezembro de 2019 para R$ 19,2 milhões em 31 de dezembro de 2020, devido, principalmente, à
redução de prazo médio de fornecedores, de 65 dias em 31 de dezembro de 2019 para
aproximadamente 53 dias em 31 de dezembro de 2020;
(iii)
Aumento de R$ 2,9 milhões em obrigações sociais e trabalhistas, passando de R$ 9,3
milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$ 12,2 milhões em 31 de dezembro de 2020, devido
ao aumento de atividades no último trimestre de 2020, comparado ao mesmo período de 2019; e
(iv)
Aumento de R$ 1,1 milhão em arrendamentos a pagar, passando de R$ 21,4 milhões em
31 de dezembro de 2019 para R$ 22,5 milhões em 31 de dezembro de 2020, relacionado
principalmente a novos contratos de arrendamento, renovação dos contratos existentes e
atualização dos valores de arrendamento.
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O passivo não circulante passou de R$ 41,0 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$ 53,1
milhões em 31 de dezembro de 2020. As principais variações foram:
(i)
Aumento de R$ 11,7 milhões em arrendamentos a pagar, passando de R$ 34,8 milhões em
31 de dezembro de 2019 para R$ 46,5 milhões em 31 de dezembro de 2020, relacionado
principalmente a novos contratos de arrendamento, renovação dos contratos existentes e
atualização dos valores de arrendamento.
(ii)
Aumento de R$ 1,7 milhão em outras obrigações, passando de R$ 2,7 milhões em 31 de
dezembro de 2019 para R$ 4,4 milhões em 31 de dezembro de 2020, decorrente de alguns
parcelamentos de impostos, como ICMS, PIS e COFINS, e INSS; e
(iii)
Redução de R$ 1,3 milhão em provisões diversas, passando de R$ 3,6 milhões em 31 de
dezembro de 2019 para R$ 2,3 milhões em 31 de dezembro de 2020, devido à baixa de processo
cível com a respectiva baixa do depósito correspondente sem efeito no resultado.
Patrimônio Líquido
O Patrimônio Líquido diminuiu R$ 12,0 milhões, ou 8,0%, passando de R$ 148,8 milhões em 31 de
dezembro de 2019 para R$ 136,8 milhões em 31 de dezembro de 2020, em consequência,
principalmente, das seguintes movimentações:
(i) Aumento de prejuízo acumulado de R$ 48,3 milhões, passando de R$ 14,4 milhões em 31 de
dezembro de 2019 para R$ 62,7 milhões em 31 de dezembro de 2020, em linha com o prejuízo
registrado no período nas demonstrações financeiras societárias da Companhia; e
(ii) Aumento do capital social realizado R$ 36,3 milhões, passando de R$ 163,2 milhões em 31 de
dezembro de 2019 para R$ 199,5 milhões em 31 de dezembro de 2020, em linha com o aporte de
capital realizado pela controladora Coteminas S.A. no período, conforme registrado nas
demonstrações financeiras societárias da Companhia.
Em R$ mil
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Estoques
Adiantamento a fornecedores
Impostos a recuperar
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber
Ativo não circulante
Realizável a Longo Prazo
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Valores a receber de clientes
Outros créditos a receber
Permanente
Imobilizado
Direito de uso
Intangível
Total dos ativos

20191
103.114
1.736
32.287
44.402
1.900
16.570
3.532
2.687
147.038
36.991
25.777
225
3.194
2.873
2.921
2.001
110.047
14.116
53.431
42.500
250.152

AV
(%)
41,2%
0,7%
12,9%
17,8%
0,8%
6,6%
1,4%
1,1%
58,8%
14,8%
10,3%
0,1%
1,3%
1,1%
1,2%
0,8%
44,0%
5,6%
21,4%
17,0%
100,0%

AH
(%)
6,0%
(2,5%)
(23,5%)
1,2%
(35,0%)
2.038,1%
7,8%
9,8%
115,6%
62,3%
75,9%
(7,8%)
n.a.
2,2%
(5,4%)
0,0%
142,4%
(2,4%)
n.a.
37,4%
51,2%

20181
97.274
1.780
42.209
43.866
2.922
775
3.275
2.447
68.201
22.798
14.655
244
2.811
3.087
2.001
45.403
14.467
30.936
165.475

AV
(%)
58,8%
1,1%
25,5%
26,5%
1,8%
0,5%
2,0%
1,5%
41,2%
13,8%
8,9%
0,1%
0,0%
1,7%
1,9%
1,2%
27,4%
8,7%
0,0%
18,7%
100,0%
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Em R$ mil

20191

AV
(%)

AH
(%)

20181

Passivo
Passivo circulante
60.333
24,1%
49,6%
40.320
Empréstimos e financiamentos
4
0,0%
(20,0%)
5
Fornecedores
25.639
10,2%
(7,8%)
27.822
Impostos e taxas
3.576
1,4%
(20,9%)
4.520
Obrigações sociais e trabalhistas
9.306
3,7%
30,6%
7.123
Arrendamentos a pagar
21.434
8,6%
n.a.
Impostos parcelados
0,0%
n.a.
Outras contas a pagar
374
0,1%
(56,0%)
850
Passivo não circulante
41.036
16,4%
(54,8%)
90.716
Empréstimos e financiamentos
0,0%
(100,0%)
7
Arrendamentos a pagar
34.772
13,9%
n.a.
Partes relacionadas
0,0%
(100,0%)
87.166
Impostos parcelados
0,0%
n.a.
Provisões diversas
3.578
1,4%
1,0%
3.543
Outras obrigações
2.686
1,1%
n.a.
Patrimônio líquido
148.783
59,5%
332,0%
34.439
Capital social realizado
163.167
65,2%
290,3%
41.805
Lucro (prejuízo) acumulado
(14.384)
(5,8%)
95,3%
(7.366)
Total dos passivos e do patrimônio líquido
250.152
100,0%
51,2%
165.475
1
Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.

AV
(%)
24,4%
0,0%
16,8%
2,7%
4,3%
0,0%
0,0%
0,5%
54,8%
0,0%
0,0%
52,7%
0,0%
2,1%
0,0%
20,8%
25,3%
(4,5%)
100,0%

Ativo
O ativo circulante aumentou R$ 5,8 milhões, 0u 6,0%, passando de R$ 97,3 milhões em 31 de
dezembro de 2018 para R$ 103,1 milhões em 31 de dezembro de 2019.
As principais variações foram de:
(i)
Aumento de R$ 15,8 milhões em imposto a recuperar, que passaram de R$ 0,8 milhão em
31 de dezembro de 2018 para R$ 16,6 milhões em 31 de dezembro de 2019, relacionado ao crédito
fiscal gerado pela exclusão do ICMS na base de PIS e COFINS; e
(ii)
Redução de R$ 9,9 milhões em duplicatas a receber, passando de R$ 42,2 milhões em 31
de dezembro de 2018 para R$ 32,3 milhões em 31 de dezembro de 2019, relacionado ao
crescimento da venda no e-commerce no último trimestre de 2019, comparado ao mesmo período
de 2018, e aumento de antecipação de cartões no último trimestre de 2019.
O ativo não circulante aumentou R$ 78,8 milhões, ou 115,6%, passando de R$ 68,2 milhões em 31
de dezembro de 2018 para R$ 147,0 milhões em 31 de dezembro de 2019, principalmente em
consequência da combinação dos seguintes eventos:
(i)
Aumento de R$ 53,4 milhões em direito de uso, que passaram de R$ 0,0 em 31 de
dezembro de 2018 para R$ 53,4 milhões em 31 de dezembro de 2019, relacionado ao início da
adoção do IFRS-16;
(ii)
Aumento de R$ 11,6 milhões em intangível, que passaram de R$ 30,9 milhões em 31 de
dezembro de 2018 para R$ 42,5 milhões em 31 de dezembro de 2019, relacionado principalmente
à adição de R$ 9,6 milhões em propriedade intelectual, referente ao software desenvolvido para
unificação dos canais de venda – lojas físicas e e-commerce.
Passivo
O saldo do passivo circulante passou de R$ 40,3 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$
60,3 milhões em 31 de dezembro de 2019, aumentando R$ 20,0 milhões, ou 49,6%. As principais
variações foram:
(i)
Aumento de R$ 21,4 milhões em arrendamentos a pagar, que passaram de R$ 0,0 em 31
de dezembro de 2018 para R$ 21,4 milhões em 31 de dezembro de 2019, relacionado ao início da
adoção do IFRS-16;
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(ii)
Aumento de R$ 2,2 milhões em obrigações sociais e trabalhistas, que passaram de R$ 7,1
milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$ 9,3 milhões em 31 de dezembro de 2019, decorrente
do aumento das operações no último trimestre de 2019, comparado ao mesmo período de 2018; e
(iii)
Redução de R$ 2,2 milhões em fornecedores, passando de R$ 27,8 milhões em 31 de
dezembro de 2018 para R$ 25,6 milhões em 31 de dezembro de 2019, de 81 dias em 31 de
dezembro de 2021 para 65 dias em 31 de dezembro de 2021.
O passivo não circulante passou de R$ 90,7 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$ 41,0
milhões em 31 de dezembro de 2019. As principais variações foram:
(i)
Redução de R$ 87,2 milhões em partes relacionadas, passando de R$ 87,2 milhões a
pagar para R$ 3,2 milhões a receber, e, portanto, registrado no ativo da Companhia; e
(ii)
Aumento de R$ 34,8 milhões em arrendamentos a pagar, que passaram de R$ 0,0 em 31
de dezembro de 2018 para R$ 34,8 milhões em 31 de dezembro de 2019, relacionado ao início da
adoção do IFRS-16.
Patrimônio Líquido
O Patrimônio Líquido aumentou R$ 114,3 milhões, ou 332,0%, passando de R$ 34,4 milhões em
31 de dezembro de 2018 para R$ 148,8 milhões em 31 de dezembro de 2019, em consequência,
principalmente, das seguintes movimentações:
(i) Aumento do capital social realizado R$ 121,4 milhões, passando de R$ 41,8 milhões em 31 de
dezembro de 2019 para R$ 163,2 milhões em 31 de dezembro de 2019, em linha com o aporte de
capital realizado pela controladora Coteminas S.A. no período, conforme registrado nas
demonstrações financeiras societárias da Companhia; e
(ii) Aumento de prejuízo acumulado de R$ 7,0 milhões, passando de R$ 7,4 milhões em 31 de
dezembro de 2018 para R$ 14,4 milhões em 31 de dezembro de 2019, em linha com o prejuízo
registrado no período nas demonstrações financeiras societárias da Companhia.
FLUXO DE CAIXA
PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
Períodos de
seis meses
Em R$ milhões
findos em 30
de junho de
20211
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais após juros e impostos
(19.823)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento
15.993
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento
2.687
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa
(1.143)
1
Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.
2
Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out revisadas dos respectivos períodos.

Períodos de
seis meses
findos em 30 de
junho de 20202
(1.834)
11.354
(6.739)
2.781

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais após juros e impostos
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, a Companhia apresentou um caixa líquido
aplicado nas atividades operacionais de R$19,8 milhões, R$18,0 milhões acima do mesmo período
de 2020 onde o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais foi de R$1,8 milhões. Essa
variação ocorreu, principalmente, devido ao aumento de capital de giro em decorrência do aumento
das vendas em todos os nossos canais de venda.
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, a Companhia apresentou um caixa líquido
gerado nas atividades de investimentos de R$16,0 milhões, comparado ao mesmo período de 2020
onde o caixa líquido gerado nas atividades de investimento foi de R$11,4 milhões representando
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um aumento de R$ 4,6 milhões, ou 40,9%. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao
aumento de mútuos entre partes relacionadas visando à gestão de caixa do grupo.
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, a Companhia apresentou um caixa líquido
gerado nas atividades de financiamento de R$2,7 milhões, comparado ao mesmo período de 2020
onde o caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento foi de R$6,7 milhões representando
um aumento de R$9,4 milhões. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao maior montante
de novos empréstimos, em relação às liquidações no período. Ademais, não houve novos contratos
de arrendamento no período de 2021.
EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018
A tabela abaixo resume o Fluxo de Caixa da Companhia para os exercícios nela indicados:
Em R$ milhões
20201
20191
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais após juros
e impostos
5.612
5.889
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento
12.042
17.529
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento
(17.906)
(23.462)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa
(252)
(44)
1
Valores conforme demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas dos respectivos períodos.

20181
25.375
(4.795)
(19.944)
636

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentou um caixa líquido
gerado nas atividades operacionais de R$5,6 milhões, comparado ao mesmo período de 2019 onde
o caixa líquido gerado nas atividades operacionais foi de R$5,9 milhões representando uma
redução de R$0,3 milhões, ou 4,7%. A variação é explicada principalmente a redução de R$ 9,4
milhão no resultado base caixa, parcialmente compensado pela variação positiva de R$ 8,9 milhões
nas contas de ativos e passivos.
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou um caixa líquido
gerado nas atividades operacionais de R$5,9 milhões, comparado ao mesmo período de 2018 onde
o caixa líquido gerado nas atividades operacionais foi de R$25,4 milhões representando uma
variação de R$19,5 milhões, ou 76,8%. A variação é explicada principalmente pela variação
negativa de R$ 23,6 milhões nas contas de ativos e passivos.
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentou um caixa líquido
gerado nas atividades de investimentos de R$12,0 milhões, comparado ao mesmo período de 2019
onde o caixa líquido gerado nas atividades de investimento foi de R$17,5 milhões representando
uma redução de R$5,5 milhões, ou 31,3%. Essa variação ocorreu, principalmente, devido à redução
de R$ 8,7 milhões do caixa gerado através de empréstimos com partes relacionadas, parcialmente
compensado pelo maior valor recebido pela venda de ativo imobilizado e intangíveis.
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou um caixa líquido
gerado nas atividades de investimentos de R$17,5 milhões, comparado ao mesmo período de 2018
onde o caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$4,8 milhões representando
um aumento de R$22,3 milhões. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao aumento de R$
24,7 milhões do caixa gerado através de empréstimos com partes relacionadas, relativos a mútuos
com a controlada Coteminas S.A. parcialmente compensado pela redução de R$ 2,3 milhões de
caixa gerado pelo recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangíveis.
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Fluxo de Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamento
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentou um caixa aplicado
nas atividades de financiamento de R$17,9 milhões, comparado ao mesmo período de 2019 onde
o caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento foi de R$23,5 milhões representando uma
redução de R$5,6 milhões, principalmente em decorrência do aumento do caixa aplicado em
liquidação de arrendamentos.
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou um caixa líquido
gerado nas atividades de financiamento de R$23,5 milhões, comparado ao mesmo período de 2018
onde o caixa líquido gerado nas atividades de financiamento foi de R$19,9 milhões representando
um aumento de R$3,5 milhões. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao aumento de R$
23,5 milhões de caixa aplicado em liquidação de arrendamentos, parcialmente compensado pela
redução de R$ 19,9 milhões em caixa aplicado em liquidação de empréstimos.
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10.2 – Resultado operacional e financeiro
(a) Resultados das operações do emissor
(i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita
A receita da Companhia é composta por: (i) vendas diretas ao consumidor final em suas lojas físicas
ou e-commerce, denominada “Sell out”, substancialmente de produtos de cama, mesa, e banho,
artigos de decoração, entre outros produtos de lar e decoração e wellness; e (ii) vendas aos
franqueados de produtos e serviços, que incluem royalties e comissões de intermediações de vendas
que são geradas para os franqueados a partir das lojas online da Companhia, denominada “Sell in”.
Os impostos sobre vendas que impactam esta linha das demonstrações de resultados, são: ICMS,
PIS, COFINS, ISS e IPI.
O quadro abaixo demonstra a participação na receita líquida da Companhia, deduzida de impostos
e devolução sobre as vendas, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018,
extraídas das demonstrações financeiras combinadas carved-out:
Em R$ milhões

2020

%

2019

%

2018

%

Sell out

319,9

74,2%

194,2

60,5%

169,5

58,5%

Sell in

110,7

25,7%

126,0

39,3%

119,4

41,2%

Outros não alocáveis

0,5

0,1%

0,7

0,2%

0,8

0,3%

Receita líquida total

431,1

100,0%

320,9

100,0%

289,7

100,0%

(ii) fatores que afetam materialmente os resultados operacionais
A Companhia está inserida no segmento varejo com venda de produtos de lar e decoração e
wellness, fabricado por terceiros, para consumidores finais e para a sua rede de franqueados.
Os resultados operacionais da Companhia são afetados pelos seguintes fatores:
(i)

Crescimento real do Produto Interno Bruto e poder de compra do consumidor: o consumo
das famílias compõe mais de 60% do PIB brasileiro, sendo este um termômetro preciso
para medir o desempenho da atividade econômica do país, principalmente do varejo. O
PIB apresentou as seguintes variações nos anos de 2020, 2019 e 2018: 4,1%, 1,1%, e
1,3%, respectivamente.

(ii)

Inflação: impactam diretamente nossas despesas, como salários, contratos de aluguéis,
frete e materiais de consumo, que em sua maioria, são reajustados anualmente por meio
de índices como INPC, IGP-M e IPCA. O IPCA, inflação oficial do Brasil, apresentou
variação de 4,52%, 4,31%, 3,75%, nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018, respectivamente.

(iii)

Comportamento do consumidor: mudanças em tendências de consumo, inovações, e
satisfação de nossos clientes podem afetar nossa oferta de produtos e geração de
receitas. A Companhia constantemente avaliando quais são as demandas de seus clientes
e quais tendências podem refletir em possíveis mudanças de comportamento de compra.
Realizamos pesquisas de tendências, inovações e satisfação com nossos consumidores
e potenciais consumidores também para entender onde podemos melhorar nossa oferta
de produtos e o serviço que prestamos para continuar entregando em excelência a
experiência de compra. Temos uma área desenvolvimento de produtos e de tecnologia
para oferecer melhores produtos, melhorar a nossa operação e a experiência de compra
de nossos clientes em todos os canais, alavancando o modelo de multicanalidade.

(iv)

Sazonalidade: O varejo no mercado brasileiro, em geral, está sujeito à sazonalidade,
com maiores vendas no quarto trimestre do ano, impactados pelo Black Friday e Natal,
que ocorrem nos meses de novembro e dezembro, respectivamente. Historicamente, as
trocas de coleções em março e setembro influenciam a sazonalidade, que esperamos
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que tenha menor efeito a partir da estratégia de lançamentos de maior número de
coleções, coleções cápsulas, no decorrer do ano. Outro ponto relevante são as
promoções que geram um aumento nas vendas, porém podem trazer uma diminuição
na margem bruta, uma vez que a Companhia comercializa produtos com descontos em
relação aos preços praticados logo após o lançamento das coleções. Desta forma, os
resultados das operações variam de acordo com o trimestre, dependendo do volume de
vendas no período de promoção.
(v)

Clima: O varejo de produtos de cama, mesa e banho, nossa principal categoria de produto,
é suscetível às condições climáticas, especialmente durante os meses de inverno. Por
exemplo, durante esta estação períodos prolongados de temperaturas mais altas podem
deixar uma parte de nosso estoque incompatível com tais condições inesperadas. Desta
forma, períodos de clima alterado podem levar a Companhia a comercializar o excesso de
estoques com descontos de preços, reduzindo assim nossas margens.

(b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
A receita de venda de produtos para o lar e decoração da Companhia não está diretamente
relacionada, ou indexada, a taxas de câmbio, taxas de inflação e taxas de juros, sendo as variações
desta receita resultantes de (i) variações de preços dos produtos e (ii) variações das quantidades de
mercadorias vendidas. Os principais fatores que afetam nossos preços de venda são alterações na
legislação tributária e variações nos preços de mercadorias adquiridas.
A política de preços da Companhia é fortemente associada ao poder de compra dos consumidores
e aos preços praticados pela nossa concorrência. Sendo assim, variações na taxa de câmbio não
necessariamente refletem em ajustes de preços ou variações na receita. Historicamente temos sido
capazes de repassar para os nossos clientes variações positivas ou negativas nos custos de nossos
produtos. Contudo, não podemos assegurar que iremos conseguir continuar a fazê-lo durante ou
após a pandemia de COVID-19.
(c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio
e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
Os negócios da Companhia são afetados diretamente pelas condições econômicas gerais no Brasil.
Alterações nas taxas de juros de longo e curto prazo, taxa de desemprego e dos níveis gerais de preços
podem reduzir a disponibilidade de crédito, a renda e o poder de compra do seu público-alvo, afetando
adversamente a confiança nas condições econômicas futuras no Brasil, a propensão a consumir e
capacidade de adimplência. Por outro lado, uma redução na taxa de juros básica elevaria o consumo
da população e reduziria despesas de intermediação financeira da Companhia, através da queda nos
juros de empréstimos bancários e principalmente o custo com a antecipação dos recebíveis.
Os Diretores da Companhia acreditam que pequenas variações nos índices de inflação são
repassadas aos seus clientes, embora, nas negociações com fornecedores, busquem sempre o
menor custo possível, respeitando os princípios de sua relação comercial. Um aumento significativo
na inflação pode afetar seus negócios na medida em que a inflação corrompa o poder de consumo
da população e reduza o nível de confiança das pessoas, diminuindo sua propensão marginal a
consumir. Por outro lado, a redução na inflação pode aumentar ainda mais o poder de consumo das
classes mais baixas, com reflexos positivos no consumo dos produtos oferecidos pela Companhia.
A taxa de câmbio pode impactar nossos custos, uma vez que a Companhia importa parcela de seus
produtos e também nossos fornecedores nacionais podem ser afetados, repassando essas variações
em seus custos, afetando nossas margens e/ou nossa rentabilidade se não formos capazes de
repassar estas variações para os preços dos seus produtos.
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10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras
±(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
D ,QWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO
1mR KRXYH QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  H QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  D LQWURGXomR RX DOLHQDomR GH TXDOTXHU
VHJPHQWRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDTXHVHFDUDFWHUL]HFRPRDOLHQDomRRXLQWURGXomRGHXQLGDGH
JHUDGRUDGHFDL[D
E &RQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDDGTXLULXGHVXDFRQWURODGRUD&RWHPLQDV6$DWRWDOLGDGHGR
LQYHVWLPHQWR QD &6 7HFQRORJLD /WGD SRU VHX YDORU SDWULPRQLDO FRQWiELO QD UHVSHFWLYD GDWD
SDVVDQGRDRSHUDUMXQWDVQRYDUHMRPXOWLFDQDO
(PD FRQWURODGRUD&RWHPLQDV6$VXEVFUHYHXHLQWHJUDOL]RXFDSLWDO LL QDFRQWURODGD&6
7HFQRORJLD QR YDORU GH 5  PLOK}HV H LLL  QD FRQWURODGD $002 9DUHMR /WGD QR YDORU GH
PLOK}HV
(P  D 6SULQJV *OREDO 3DUWLFLSDo}HV 6$ YHQGHX SDUD VXD FRQWURODGD &RWHPLQDV 6$ D
WRWDOLGDGHGDVFRWDVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDOVRFLDOGD$0029DUHMR/WGDSHORYDORUFRQWiELOGH
5PLOK}HVXWLOL]DQGRSDUWHGRVYDORUHVGHP~WXR
(P  D FRQWURODGRUD &RWHPLQDV 6$ VXEVFUHYHX H LQWHJUDOL]RX FDSLWDO QD FRQWURODGD &6
7HFQRORJLDQRYDORUGH5PLOK}HV
(P  D FRQWURODGRUD &RWHPLQDV 6$ VXEVFUHYHX H LQWHJUDOL]RX FDSLWDO QD FRQWURODGD &6
7HFQRORJLDQRYDORUGH5PLOK}HV$FRQWURODGD&67HFQRORJLDIRLFULDGDHPFRPREMHWLYR
GH GHVHQYROYHU H ID]HU D JHVWmR GR VLVWHPD GH YHQGDV SHOD LQWHUQHW GLUHWDPHQWH DR FRQVXPLGRU
FXMDVDWLYLGDGHVWLYHUDPLQtFLRHPIHYHUHLURGH
F HYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV
1mRKRXYHGXUDQWHRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHHTXDLVTXHUHYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLVFRP
UHODomRj&RPSDQKLDRXVXDVDWLYLGDGHVTXHWHQKDPFDXVDGRRXVHHVSHUDTXHYHQKDPFDXVDU
HIHLWRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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10.4 – Mudanças significativas nas práticas contábeis – Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
(a) mudanças significativas nas práticas contábeis
Nos exercícios de 2020 e 2018 não houve mudança significativa nas práticas contábeis.
No exercício de 2019 não houve mudança significativa nas práticas contábeis, exceto a adoção do
IFRS 16. A Administração da AMMO Varejo optou pela abordagem de transição retrospectiva
simplificada. Essa abordagem não impacta em lucros acumulados (patrimônio líquido) na data da
adoção inicial, uma vez que o montante do ativo de direito de uso é igual ao passivo de
arrendamentos a pagar trazidos ao valor presente e possibilita a utilização de expedientes práticos.
(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não houve efeitos significativos das alterações em práticas contábeis nos exercícios de 2018 e 2020
O registro inicial, em 1º de janeiro de 2019, dos passivos de arrendamento e direitos de uso dos
arrendamentos foi como segue:
Imóveis
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial IFRS 16/CPC 06 R2 (a)
Saldos em 1º de janeiro de 2019

Imóveis - lojas

13.744
-----------13.744

44.230
-----------44.230

Veículos
84
-----------84

Total
58.058
-----------58.058

(c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Nos exercícios de 2020, 2019, e 2018 não houve ressalvas no parecer do auditor.
No exercício de 2020, não houve ênfases no parecer do auditor.
Nas demonstrações contábeis dos exercícios de 2019 e 2018 houve a seguinte ênfase no parecer do
auditor.
Ênfase Reapresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram
auditadas por nós para as quais emitimos relatório em 02 de setembro de 2020 com ressalva sobre
o período de reconhecimento dos créditos tributários no resultado do exercício. Conforme
mencionado em nota explicativa, essas demonstrações foram alteradas e estão sendo
reapresentadas para refletir certos ajustes e aprimorar certas divulgações em notas explicativas.
Consequentemente, nosso relatório de auditoria considera essas alterações e substitui o relatório
anteriormente emitido. Nossa opinião não possui qualquer modificação, uma vez que as
demonstrações contábeis foram ajustadas de forma retrospectiva.
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10.5 - Políticas Contábeis Críticas

±3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV
$VSROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDVDGRWDGDVQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHDFRUGR
FRPMXOJDPHQWRGD$GPLQLVWUDomRVmR
D  $SXUDomRGRUHVXOWDGR2UHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVpDSXUDGRHPFRQIRUPLGDGHFRPRUHJLPH
FRQWiELOGHFRPSHWrQFLDGRH[HUFtFLR8PDUHFHLWDQmRpUHFRQKHFLGDVHKiXPDLQFHUWH]D
VLJQLILFDWLYDTXDQWRjVXDUHDOL]DomR$VUHFHLWDVHGHVSHVDVGHMXURVVmRUHFRQKHFLGDVSHOR
PpWRGRGDWD[DHIHWLYDGHMXURVFRPRUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDVQRUHVXOWDGR2VJDQKRV
HSHUGDVH[WUDRUGLQiULRVHDVWUDQVDo}HVHSURYLV}HVTXHHQYROYHPDWLYRVSHUPDQHQWHVVmR
UHJLVWUDGDVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRFRPR³2XWUDVOtTXLGDV´
E  ,QVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV  $ &RPSDQKLD FODVVLILFD DWLYRV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV QDV
VHJXLQWHVFDWHJRULDVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR ³)973/´ DRYDORUMXVWRSRUPHLR
GHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV ³)92&,´ HDRFXVWRDPRUWL]DGR
L $WLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV±UHFRQKHFLPHQWRHGHVUHFRQKHFLPHQWR
$&RPSDQKLDUHFRQKHFHRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVTXDQGRHVRPHQWHTXDQGRVHWRUQDUSDUWH
GDV GLVSRVLo}HV FRQWUDWXDLV GRV LQVWUXPHQWRV $ &RPSDQKLD GHVUHFRQKHFH XP DWLYR ILQDQFHLUR
TXDQGR RV GLUHLWRV FRQWUDWXDLV DRV IOX[RV GH FDL[D GR DWLYR H[SLUDP RX TXDQGR D &RPSDQKLD
WUDQVIHUHRVGLUHLWRVDRUHFHELPHQWRGRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVREUHXPDWLYRILQDQFHLURHP
XPD WUDQVDomR QD TXDO VXEVWDQFLDOPHQWH WRGRV RV ULVFRV H EHQHItFLRV GD WLWXODULGDGH GR DWLYR
ILQDQFHLURVmRWUDQVIHULGRV4XDOTXHUSDUWLFLSDomRTXHVHMDFULDGDRXUHWLGDSHOD&RPSDQKLDHPWDLV
DWLYRV ILQDQFHLURV WUDQVIHULGRV p UHFRQKHFLGD FRPR XP DWLYR RX SDVVLYRVHSDUDGR $ &RPSDQKLD
GHVUHFRQKHFH XP SDVVLYR ILQDQFHLUR TXDQGR VXD REULJDomR FRQWUDWXDO p UHWLUDGD FDQFHODGD RX
H[SLUDGD
2V DWLYRV RX SDVVLYRV ILQDQFHLURV VmR FRPSHQVDGRV H R YDORU OtTXLGR DSUHVHQWDGR QR EDODQoR
SDWULPRQLDO TXDQGR H VRPHQWH TXDQGR D $002 9DUHMR WHQKD DWXDOPHQWH XP GLUHLWR OHJDOPHQWH
H[HFXWiYHOGHFRPSHQVDURVYDORUHVHWHQKDDLQWHQomRGHOLTXLGiORVHPXPDEDVHOtTXLGDRXGH
UHDOL]DURDWLYRHOLTXLGDURSDVVLYRVLPXOWDQHDPHQWH
LL $WLYRVILQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV±PHQVXUDomR
8PDWLYRILQDQFHLURpPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRVHVDWLVIL]HUDPEDVDVFRQGLo}HVDVHJXLU
 R DWLYR p PDQWLGR GHQWUR GH XP PRGHOR GH QHJyFLRV FRP R REMHWLYR GH FROHWDU IOX[RV GH FDL[D
FRQWUDWXDLVH
RVWHUPRVFRQWUDWXDLVGRDWLYRILQDQFHLURGmRRULJHPHPGDWDVHVSHFtILFDVDRVIOX[RVGHFDL[DTXH
VmRDSHQDVSDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHGHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR
8PLQVWUXPHQWRGHGtYLGDpPHQVXUDGRSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
VRPHQWHVHVDWLVIL]HUDPEDVDVFRQGLo}HVDVHJXLU
RDWLYRpPDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRVFXMRREMHWLYRpDOFDQoDGRWDQWRSHODFROHWDGH
IOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVFRPRSHODYHQGDGHDWLYRVILQDQFHLURVH
RVWHUPRVFRQWUDWXDLVGRDWLYRILQDQFHLURGmRRULJHPHPGDWDVHVSHFtILFDVDRVIOX[RVGHFDL[DTXH
VmRDSHQDVSDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHGHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR
7RGRVRVRXWURVDWLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGR
UHVXOWDGR
$OpPGLVVRQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOD$0029DUHMRSRGHLUUHYRJDYHOPHQWHGHVLJQDUXPDWLYRRX
SDVVLYRILQDQFHLURFRPRPHQVXUDGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRFRPRREMHWLYRGHHOLPLQDU
RXUHGX]LUVLJQLILFDWLYDPHQWHXPSRVVtYHOGHVFDVDPHQWRFRQWiELOGHFRUUHQWHGRUHVXOWDGRSURGX]LGR
SHORUHVSHFWLYRDWLYRRXSDVVLYR
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LLL 3DVVLYRVILQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV±PHQVXUDomR
2VLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFODVVLILFDGRVQRSDVVLYRDSyVVHXUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOSHORVHXYDORU
MXVWRVmRPHQVXUDGRVFRPEDVHQRFXVWRDPRUWL]DGRFRPEDVHQRPpWRGRGDWD[DHIHWLYDGHMXURV
2VMXURVDWXDOL]DomRPRQHWiULDHYDULDomRFDPELDOVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRFRPRUHFHLWDV
RXGHVSHVDVILQDQFHLUDVTXDQGRLQFRUULGRV
LY 'HULYDWLYRVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
2V LQVWUXPHQWRV GHULYDWLYRV FRQWUDWDGRV QmR VmR GHVLJQDGRV SDUD D FRQWDELOL]DomR GH KHGJH $V
YDULDo}HV QR YDORU MXVWR GH TXDOTXHU XP GHVVHV LQVWUXPHQWRV GHULYDWLYRV VmR UHFRQKHFLGDV
LPHGLDWDPHQWHQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
F  5HGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO GH LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV  $WLYRV ILQDQFHLURV QmR
FODVVLILFDGRVFRPRDWLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRVmRDYDOLDGRVHP
FDGDGDWDGHEDODQoRSDUDGHWHUPLQDUVHKiHYLGrQFLDREMHWLYDGHSHUGDSRUUHGXomRDRYDORU
UHFXSHUiYHO(YLGrQFLDREMHWLYDGHTXHDWLYRVILQDQFHLURVWLYHUDPSHUGDGHYDORULQFOXL
LQDGLPSOrQFLDRXDWUDVRVGRGHYHGRU
UHHVWUXWXUDomRGHXPYDORUGHYLGRj&RPSDQKLDHPFRQGLo}HVTXHQmRVHULDPDFHLWDVHP
FRQGLo}HVQRUPDLV
LQGLFDWLYRVGHTXHRGHYHGRURXHPLVVRULUiHQWUDUHPIDOrQFLDUHFXSHUDomRMXGLFLDO
PXGDQoDVQHJDWLYDVQDVLWXDomRGHSDJDPHQWRVGRVGHYHGRUHVRXHPLVVRUHV
 R GHVDSDUHFLPHQWR GH XP PHUFDGR DWLYR SDUD R LQVWUXPHQWR GHYLGR D GLILFXOGDGHV
ILQDQFHLUDVRX
 GDGRV REVHUYiYHLV LQGLFDQGR TXH KRXYH XP GHFOtQLR QD PHQVXUDomR GRV IOX[RV GH FDL[D
HVSHUDGRVGHXPJUXSRGHDWLYRVILQDQFHLURV
$ &RPSDQKLD FRQVLGHUD HYLGrQFLD GH SHUGD GH YDORU GH DWLYRV PHQVXUDGRV SHOR FXVWR
DPRUWL]DGRWDQWRHPQtYHOLQGLYLGXDOFRPRHPQtYHOFROHWLYR7RGRVRVDWLYRVLQGLYLGXDOPHQWH
VLJQLILFDWLYRVVmRDYDOLDGRVTXDQWRjSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO$TXHOHVTXHQmR
WHQKDPVRIULGRSHUGDGHYDORULQGLYLGXDOPHQWHVmRHQWmRDYDOLDGRVFROHWLYDPHQWHTXDQWRD
TXDOTXHUSHUGDGHYDORUTXHSRVVDWHURFRUULGRPDVQmRWHQKDVLGRDLQGDLGHQWLILFDGDTXH
LQFOXLDVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDV$WLYRVTXHQmRVmRLQGLYLGXDOPHQWHVLJQLILFDWLYRVVmR
DYDOLDGRVFROHWLYDPHQWHTXDQWRjSHUGDGHYDORUFRPEDVHQRDJUXSDPHQWRGHDWLYRVFRP
FDUDFWHUtVWLFDVGHULVFRVLPLODUHV
$RDYDOLDUDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHIRUPDFROHWLYDD&RPSDQKLDXWLOL]D
WHQGrQFLDVKLVWyULFDVGRSUD]RGHUHFXSHUDomRHGRVYDORUHVGHSHUGDLQFRUULGRVDMXVWDGRV
SDUDUHIOHWLURMXOJDPHQWRGD$GPLQLVWUDomRVREUHVHDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHFUpGLWR
DWXDLVVmRWDLVTXHDVSHUGDVUHDLVSURYDYHOPHQWHVHUmRPDLRUHVRXPHQRUHVTXHDVVXJHULGDV
SHODVWHQGrQFLDVKLVWyULFDV
8PD SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO p FDOFXODGD FRPR D GLIHUHQoD HQWUH R YDORU
FRQWiELOHRYDORUSUHVHQWHGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVGHVFRQWDGRVjWD[DGHMXURV
HIHWLYDRULJLQDOGRDWLYR$VSHUGDVVmRUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGRHUHIOHWLGDVHPXPDFRQWD
GH SURYLVmR 4XDQGR D &RPSDQKLD FRQVLGHUD TXH QmR Ki H[SHFWDWLYDV UD]RiYHLV GH
UHFXSHUDomRRVYDORUHVVmREDL[DGRV4XDQGRXPHYHQWRVXEVHTXHQWHLQGLFDXPDUHGXomR
GDSHUGDGHYDORUDUHGXomRSHODSHUGDGHYDORUpUHYHUWLGDDWUDYpVGRUHVXOWDGR
8PDSHUGDSRUUHGXomRGRYDORUUHFXSHUiYHOUHIHUHQWHDXPDLQYHVWLGDDYDOLDGDSHORPpWRGR
GH HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO p PHQVXUDGD SHOD FRPSDUDomR GR YDORU UHFXSHUiYHO GR
LQYHVWLPHQWR FRP R VHX YDORU FRQWiELO 8PD SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO p
UHFRQKHFLGD QR UHVXOWDGR H p UHYHUWLGD VH KRXYH XPD PXGDQoD IDYRUiYHO QDV HVWLPDWLYDV
XVDGDVSDUDGHWHUPLQDURYDORUUHFXSHUiYHO
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G  &DL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D  ,QFOXHP VDOGRV HP FDL[D GHSyVLWRV EDQFiULRV j YLVWD
QXPHUiULRVHPWUkQVLWRHDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV3RVVXHPYHQFLPHQWRVLQIHULRUHVD
GLDV RXVHPSUD]RVIL[DGRVSDUDUHVJDWH FRPOLTXLGH]LPHGLDWDHHVWmRVXMHLWRVDXPULVFR
LQVLJQLILFDQWHGHPXGDQoDGHYDORU&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DVmRFODVVLILFDGRVFRPR
DWLYRVILQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRHVHXVUHQGLPHQWRVVmR
UHJLVWUDGRVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
H  'XSOLFDWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHSURYLVmRSDUDSHUGDHVSHUDGDFRPFUpGLWRVGHOLTXLGDomR
GXYLGRVD$VGXSOLFDWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVmRLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGDVSHORYDORUGD
WUDQVDomRHVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGDVSHORFXVWRDPRUWL]DGRFRPRXVRGRPpWRGR
GDWD[DGHMXURVHIHWLYDPHQRVDSHUGDHVSHUDGDFRPFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
$&RPSDQKLDDGRWRXDPHQVXUDomRGDSHUGDHVWLPDGDFRPFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
FRPEDVHHPWRGDDYLGDGRVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DQGRDDERUGDJHPVLPSOLILFDGDFRQVLGHUDQGR
RKLVWyULFRGHPRYLPHQWDo}HVHSHUGDVKLVWyULFDV&RPRUHJUDJHUDORVWtWXORVYHQFLGRVKi
PDLVGHGLDVUHSUHVHQWDPXPUHOHYDQWHLQGLFDWLYRGHSHUGDHVSHUDGDHVmRDYDOLDGRV
LQGLYLGXDOPHQWH
I  (VWRTXHV6mRDYDOLDGRVDRFXVWRPpGLRGHDTXLVLomRRXSURGXomRTXHVmRLQIHULRUHVDRV
YDORUHVGHUHDOL]DomROtTXLGDHHVWmRGHPRQVWUDGRVOtTXLGRVGDSURYLVmRSDUDSHUGDVFRP
LWHQV GHVFRQWLQXDGRV H RX REVROHWRV 2V YDORUHV GH UHDOL]DomR OtTXLGD VmR RV SUHoRV
HVWLPDGRV GH YHQGD QR FXUVR QRUPDO GRV QHJyFLRV GHGX]LGR GRV FXVWRV HVWLPDGRV GH
FRQFOXVmRGHIDEULFDomRHGHVSHVDVGHYHQGDVGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGDV
J  ,PRELOL]DGR  5HJLVWUDGR SHOR FXVWR GH DTXLVLomR RX FRQVWUXomR $V GHSUHFLDo}HV VmR
FRPSXWDGDVSHORPpWRGROLQHDUFRPEDVHQDVWD[DVTXHOHYDPHPFRQVLGHUDomRDYLGD~WLO
HVWLPDGD GRV EHQV 2V JDVWRV LQFRUULGRV TXH DXPHQWDP R YDORU RX HVWHQGHP D YLGD ~WLO
HVWLPDGDGRVEHQVVmRLQFRUSRUDGRVDRVHXFXVWRJDVWRVUHODWLYRVjPDQXWHQomRHUHSDURV
VmRODQoDGRVSDUDUHVXOWDGRTXDQGRLQFRUULGRV
$YLGD~WLOHVWLPDGDGRVLWHQVGRLPRELOL]DGRpFRQIRUPHVHJXH
9LGD~WLO



%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURV
,QVWDODo}HV
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVXWHQVtOLRVHRXWURV

DQRV
DQRV
DQRV
HDQRV


2YDORUUHVLGXDOHDYLGD~WLOGRVDWLYRVVmRDYDOLDGRVSHOD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSHORPHQRV
DRILQDOGHFDGDH[HUFtFLR
K  'LUHLWR GH XVR  $ PHQVXUDomR GR DWLYR GH GLUHLWR GH XVR FRUUHVSRQGH DR YDORU LQLFLDO GR
SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR PDLV RV FXVWRV GLUHWRV LQLFLDLV LQFRUULGRV DMXVWDGRV D YDORU
SUHVHQWH $ DPRUWL]DomR p FDOFXODGD SHOR PpWRGR OLQHDU GH DFRUGR FRP RV SUD]RV
UHPDQHVFHQWHVGRVFRQWUDWRV
L  ,QWDQJtYHO5HIHUHVHDSRQWRVFRPHUFLDLVHPDUFDVDGTXLULGDV2VDWLYRVLQWDQJtYHLVFRP
YLGD~WLOGHILQLGDVmRDPRUWL]DGRVOLQHDUPHQWHGXUDQWHRSHUtRGRGHYLGD~WLOHVWLPDGR2V
DWLYRV LQWDQJtYHLV FXMD YLGD ~WLO QmR VH SRGH GHWHUPLQDU VmR DYDOLDGRV SHOR VHX YDORU
UHFXSHUiYHODQXDOPHQWHRXQDRFRUUrQFLDGHIDWRTXHMXVWLILTXHVXDDYDOLDomR
M  $YDOLDomR GR YDORU UHFXSHUiYHO GRV DWLYRV QmR ILQDQFHLURV  2V EHQV GR LPRELOL]DGR RV
LQWDQJtYHLV RV HVWRTXHV H RXWURV DWLYRV FLUFXODQWHV H QmR FLUFXODQWHV VmR DYDOLDGRV
DQXDOPHQWHRXVHPSUHTXHDVFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHPTXHRYDORUFRQWiELOWDOYH]QmRVHMD
UHFXSHUiYHO 1D RFRUUrQFLD GH XPD SHUGD GHFRUUHQWH GHVWD DYDOLDomR D PHVPD VHUi
UHFRQKHFLGDDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR$VSHUGDVFRPHVWHVDWLYRVUHFRQKHFLGDVHPRXWURV
H[HUFtFLRVSRGHUmRVHUUHYHUWLGDVVHPSUHTXHKRXYHUXPDDYDOLDomRRXHYLGrQFLDFRQILiYHO
GH TXH R YDORU GR DWLYR WHQKD VH UHFXSHUDGR H[FHWR iJLR DSXUDGR HP LQYHVWLPHQWRV  $
UHYHUVmR p UHFRQKHFLGD QR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR H QmR XOWUDSDVVD R YDORU UHFRQKHFLGR
DQWHULRUPHQWHFRPRSURYiYHOSHUGD
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N  ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO$SURYLVmRSDUDLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDO VREUH R OXFUR p FDOFXODGD j DOtTXRWD GH DSUR[LPDGDPHQWH  VREUH R UHVXOWDGR
WULEXWiYHOHUHJLVWUDGDOtTXLGDGDSDUFHODUHODWLYDjUHGXomRGRLPSRVWRGHUHQGD2VDOGRGD
SURYLVmR QR SDVVLYR p GHPRQVWUDGR OtTXLGR GDV DQWHFLSDo}HV HIHWXDGDV QR H[HUFtFLR VH
DSOLFiYHO
O  ,PSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV  6mR UHJLVWUDGRV LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVREUHRVVDOGRVGRSUHMXt]RILVFDOHGDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDV
GHFRUUHQWHVGHSURYLV}HVUHJLVWUDGDVFRQWDELOPHQWHTXHGHDFRUGRFRPDVUHJUDVILVFDLV
H[LVWHQWHV VHUmR GHGXWtYHLV RX WULEXWiYHLV VRPHQWH TXDQGR UHDOL]DGDV 6RPHQWH p
UHFRQKHFLGR XP DWLYR GH LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV TXDQGR Ki
H[SHFWDWLYDGHOXFURWULEXWiYHOIXWXUR
P $UUHQGDPHQWRVDSDJDU$PHQVXUDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRFRUUHVSRQGHPDRWRWDO
GRV SDJDPHQWRV IXWXURV GH DOXJXpLV (VVHV IOX[RV GH SDJDPHQWRV VmR DMXVWDGRV D YDORU
SUHVHQWHFRQVLGHUDQGRDWD[DLQFUHPHQWDOGHHPSUpVWLPRHTXDQGRDSOLFiYHOVmRDMXVWDGRV
SRUDOWHUDo}HVHDWXDOL]Do}HVSUHYLVWDVQRVFRQWUDWRV$FRQWUDSDUWLGDpFRQWDELOL]DGDFRPR
GLUHLWR GH XVR H DPRUWL]DGR GXUDQWH R SHUtRGR GR FRQWUDWR GH DUUHQGDPHQWR SHOR PpWRGR
OLQHDU2VHQFDUJRVILQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVDILQDQFHLUDHDSURSULDGRVGH
DFRUGR FRP R SUD]R UHPDQHVFHQWH GRV FRQWUDWRV $ WD[D LQFUHPHQWDO GH HPSUpVWLPR
FRUUHVSRQGH j WD[D GH MXURV TXH D &RPSDQKLD WHULD TXH SDJDU FDVR FRQWUDWDVVH
ILQDQFLDPHQWRSDUDDDTXLVLomRGHDWLYRVVLPLODUHVDRVGLUHLWRVGHXVRFRPYDORUVLPLODUH
VREDVPHVPDVFRQGLo}HVFRQWUDWXDLVHHFRQ{PLFDVGRDUUHQGDPHQWR
Q  3URYLV}HV GLYHUVDV  6mRFRQVWLWXtGDV HP PRQWDQWH MXOJDGR VXILFLHQWH SHOD $GPLQLVWUDomR
SDUD FREULU SURYiYHLV SHUGDV 2V GHSyVLWRV MXGLFLDLV UHODWLYRV jV SURYLV}HV HVWmR
DSUHVHQWDGRVQRDWLYRQmRFLUFXODQWH
R  $WXDOL]Do}HV PRQHWiULDV H FDPELDLV  2V DWLYRV H SDVVLYRV VXMHLWRV D DWXDOL]Do}HV
PRQHWiULDVRXFDPELDLVHVWmRDWXDOL]DGRVPRQHWDULDPHQWHDWpDGDWDGREDODQoRGHDFRUGR
FRP DV WD[DV SXEOLFDGDV SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO  %$&(1 RX SHORV tQGLFHV
FRQWUDWXDOPHQWHHVWLSXODGRV2VJDQKRVHDVSHUGDVFDPELDLVHDVYDULDo}HVPRQHWiULDV
VmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
S  5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD$UHFHLWDpPHQVXUDGDSHORYDORUGDFRQWUDSDUWLGDUHFHELGDRX
D UHFHEHU GHGX]LGD GH TXDLVTXHU HVWLPDWLYDV GH GHYROXo}HV GHVFRQWRV FRPHUFLDLV HRX
ERQLILFDo}HVFRQFHGLGRVDRFRPSUDGRUHRXWUDVGHGXo}HVVLPLODUHV$UHFHLWDRSHUDFLRQDOp
UHFRQKHFLGDTXDQGRRFRQWUROHpWUDQVIHULGRLVWRpQDRFDVLmRGDHQWUHJDDRFOLHQWH
T  'HPRQVWUDo}HV GR 9DORU $GLFLRQDGR ³'9$´   (VVDV GHPRQVWUDo}HV WrP SRU ILQDOLGDGH
HYLGHQFLDU D ULTXH]D FULDGD SHOD &RPSDQKLD H VXD GLVWULEXLomR GXUDQWH GHWHUPLQDGR
H[HUFtFLR6mRDSUHVHQWDGDVSHOD&RPSDQKLDFRQIRUPHUHTXHULGRSHODOHJLVODomRVRFLHWiULD
EUDVLOHLUDFRPRSDUWHGHVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHFRPRLQIRUPDomRVXSOHPHQWDU
SRLVQmRpXPDGHPRQVWUDomRSUHYLVWDHQHPREULJDWyULDFRQIRUPHDVQRUPDVGDV,)56$V
'9$V IRUDP SUHSDUDGDV FRP EDVH HP LQIRUPDo}HV REWLGDV GRV UHJLVWURV FRQWiEHLV TXH
VHUYHPGHEDVHGHSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVFDUYHRXW
U  0RHGD IXQFLRQDO H GH DSUHVHQWDomR$V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD VmR
SUHSDUDGDV XVDQGRVH D VXD PRHGD IXQFLRQDO $ PRHGD IXQFLRQDO GH XPD HQWLGDGH p D
PRHGDGRDPELHQWHHFRQ{PLFRSULPiULRHPTXHHODRSHUD$RGHILQLUDPRHGDIXQFLRQDOD
$GPLQLVWUDomRFRQVLGHURXTXDODPRHGDTXHLQIOXHQFLDVLJQLILFDWLYDPHQWHRSUHoRGHYHQGD
GHVHXVSURGXWRVHVHUYLoRVHDPRHGDQDTXDODPDLRUSDUWHGRFXVWRGRVVHXVLQVXPRV
GHSURGXomRpSDJRRXLQFRUULGR$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVmRDSUHVHQWDGDVHP5HDLV
5 TXHpDPRHGDIXQFLRQDOHGHDSUHVHQWDomRGD&RPSDQKLD
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±,WHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D2VDWLYRVHSDVVLYRVGHWLGRVSHORHPLVVRUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHTXHQmRDSDUHFHPQR
VHXEDODQoRSDWULPRQLDO RIIEDODQFHVKHHWLWHPV 
$&RPSDQKLDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVGHHQmRSRVVXtDDWLYRVRXSDVVLYRVTXHQmR
DSDUHFHPQRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO
E2XWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
$ &RPSDQKLD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV GH   H  QmR SRVVXtD RXWURV LWHQV QmR
HYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

665
PÁGINA: 217 de 377

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

Versão : 1



10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

±&RPHQWiULRVVREUHLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVGHHQmRSRVVXtDRXWURV
LWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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10.8 – Plano de negócios
(a)

investimentos
(i)

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2021, os investimentos da Companhia foram primordialmente em
(i) tecnologia proprietária; (ii) logística, (iv) capital de giro; e (v) marketing digital.
Ao longo dos próximos anos a Companhia pretende continuar investindo em diversas frentes para
suportar seu crescimento, a saber, em (i) capital de giro, para compra de produtos para a expansão
de categorias e investimento em marketing; (ii) tecnologia; (iii) logística; e (iv) crescimento de canais
de distribuição, principalmente na expansão de rede de lojas físicas próprias.
A Companhia pretende aumentar de forma significativa o investimento em capital de giro, associado
a compra de produtos e formação de estoques para ampliação de seu portfólio de produtos
relacionados ao mercado de homewellness, que já iniciamos em 2018, com expansão do seu
mercado endereçável, e que contribuirá para (i) o aumento da frequência de compra, (ii) a melhoria
da percepção do posicionamento das marcas como referência em homewellness, (iii) aumento do
CLTV (Customer Lifetime Value), e, consequentemente, (iv) o aumento da receita da Companhia.
A Companhia irá intensificar o investimento em marketing, com diversas iniciativas, com propósitos
distintos, a saber:
x

Visando o aumento do CLTV (Customer Lifetime Value) e do conhecimento (“awareness”)
das marcas, a Companhia realizará iniciativas de marketing, como (i) branding, (ii)
marketing de performance, e (iii) novos canais de divulgação de serviços e produtos da
marca, inclusive com a possibilidade de uso de mídia tradicional, como televisão;

x

Visando a captação de novos clientes e a ampliação de canais de comunicação e de venda
com os clientes atuais, a Companhia realizará investiremos em novos canais de mídia
social, como Twitter, Pinterest e TikTok, e em marketing de influência e social selling; e

x

Visando o fortalecimento do relacionamento com seus clientes e o seu encantamento,
através de conteúdo e oferta de produtos mais relevantes, a Companhia pretende também
ampliar iniciativas de segmentação e personalização com a base de clientes e a produção
de conteúdo customizado sobre home wellness.

A Companhia espera continuar investindo de maneira significativa em tecnologia, em:
x

desenvolvimento de tecnologia proprietária para melhoria da experiência de compra dos
nossos consumidores e para o aumento de oportunidades de vendas e de rentabilidade
dos nossos franqueados;

x

uso de inteligência artificial, machine learning e personalização, nas ações de marketing e
auxílio ao vendedor com informações, em vendas presenciais ou remotas, promovendo
maior assertividade e personalização no processo e venda e, consequentemente, maior
taxa de conversão e encantamento dos nossos clientes; e

x

desenvolvimento de tecnologia proprietária relacionada à marca Persono, com produtos e
serviços para o sono, com oportunidade de vendas no mercado brasileiro e no exterior.

Ademais, a Companhia planeja continuar expandindo sua infraestrutura e operação logística, com
melhorias, expansão e automatização dos seus centros de distribuição existentes ou
desenvolvendo novos centros de distribuição ou hubs logísticos, à medida que ocorra o crescimento
de suas vendas e, consequentemente, estoque de produtos, visando a melhoria de eficiência de
custos e prazos de atendimento.
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Outra área de investimento da Companhia é o crescimento de canais de distribuição, que abrange:
x

a expansão do número de lojas (franquias e próprias), considerando (i) dados
sociodemográficos mais recentes (população, renda per capita e número de domicílios), (ii)
multicanalidade, que ampliou o público atendimento pelas lojas físicas além do tráfego da
loja e estoque disponível no local, e (iii) a visão da loja física como ponto de relacionamento
com o cliente, promovendo maior experiência de compra. Vale ressaltar que os
investimentos da Companhia serão apenas na expansão de lojas próprias, limitadas a um
número reduzido, relacionada a lojas com características específicas, como flagship store,
receita acima de determinado valor, e outlets. A maior parte das lojas do plano de expansão
consiste em lojas franqueadas, cujos investimentos, tanto em obras de adequação, como
em estoque de produtos, são realizados pelos franqueados.

x

novos modelos de negócios e de distribuição, que já estão sendo testados pela companhia,
como franquia digital, dark stores, door-to-door, e live shopping. A franquia digital tem como
foco municípios menores, que não comportam uma loja física tradicional, com baixo
investimento e alta escalabilidade, enquanto a dark store visa a proximidade com o
consumidor e agilidade na entrega, com custo reduzido de implantação e
operacionalizações; ambos modelos suportados pela multicanalidade.

x

expansão geográfica para Argentina, com baixo risco e baixo custo, através de implantação
de loja online de marca já referência no mercado local, alavancando a nossa tecnologia
proprietária PIX, replicando o case de sucesso da loja online da Santista no Brasil e,
eventualmente, poderá realizar aquisições de forma oportunista para acelerar a sua
estratégia de expansão de categoria.

(ii)

fontes de financiamento dos investimentos

Os investimentos da Companhia são suportados principalmente pela geração de caixa e, sempre
que necessário, por meio de empréstimos e financiamentos junto a terceiros. Também, a
Companhia tem como estratégia o financiamento de suas atividades através da antecipação de
seus recebíveis frente a seletos parceiros comerciais. Tendo em vista que foi concluída a oferta
pública inicial da Companhia, os investimentos também serão suportados pelos recursos obtidos
com a emissão das novas ações pela Companhia, objeto da parcela primária da oferta.
(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui, em seu plano de negócios,
desinvestimentos relevantes em andamento ou previstos.
(b)
desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Não aplicável, tendo em vista que não houve a aquisição de quaisquer plantas, equipamentos ou
outros ativos que possam influenciar de maneira significativa a capacidade produtiva da
Companhia.
(c)

novos produtos e serviços

A Companhia lançou em 2020 a marca Persono, com soluções voltadas ao bem-estar e à qualidade
de sono, com objetivo de tornar acessíveis produtos e serviços que permitam as pessoas conhecer
melhor e disciplinar sua rotina de sono, resultando numa vida mais saudável e produtiva.
O objetivo é monitorar o sono sem “fricção”, ou seja, sem contato físico e sem necessidade de
recarregar, com um dispositivo embarcado num produto, como travesseiro, colchão, entre outros,
e aplicativo, que utiliza algoritmos para a classificação do sono e conteúdo para sugestões de ações
para melhoria do sono, desenvolvido em parcerias com clínicas de polissonografia para validação
da tecnologia.
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A Companhia deverá lançar o produto Persono nos próximos meses,
(i)

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável.
(ii)

Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimentos de
novos produtos ou serviços

Não aplicável.
(iii)

Projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável.
(iv)

Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços

Não aplicável.
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10.9 – Outros fatores com influência relevante
Pandemia do COVID-19
Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia da COVID-19 doença
causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), devido à propagação da doença em diversos continentes,
o que estimulou os governos a criarem medidas para a contenção da contaminação pelo vírus.
Neste cenário, a Companhia tem acompanhado atentamente os impactos da pandemia da COVID19 nos mercados mundiais e, em especial, no mercado brasileiro. A Companhia também está
monitorando todos os possíveis impactos de curto, médio e longo prazo nos seus negócios e na
avaliação das principais estimativas e julgamentos contábeis críticos, bem como em outros saldos
com potencial de gerar incertezas e impactos nas demonstrações financeiras, e tomando as devidas
medidas com relação a sua operação e manutenção da solidez de seu balanço.
Em 23 de março de 2020, a controladora indireta Springs Global Participações S.A. divulgou
comunicado ao mercado informando sobre o fechamento das lojas físicas da Companhia e que estas
permaneceriam fechadas em atenção às medidas restritivas de circulação determinadas pelas
autoridades de saúde e autoridades locais. Os canais digitais continuaram disponíveis para as
vendas de seus produtos, através dos websites das marcas Santista, Artex, MMartan e Casas
Moysés. Em junho de 2020, as lojas reabriram em sua maioria, funcionando com horários reduzidos,
seguindo determinação das autoridades de cada munícipio. No terceiro trimestre de 2020, as lojas
funcionaram ainda com algumas reduções de horário nos meses de julho e agosto, e voltaram ao
funcionamento regular em setembro até o final do exercício social de 2020.
No período de fevereiro a abril de 2021, algumas lojas da Companhia tiveram seu horário de
funcionamento reduzido e/ou foram fechadas, atendendo a determinações do poder público. As
vendas pelo comércio eletrônico não foram interrompidas. O impacto das restrições no comércio de
lojas físicas tem sido atenuado através de vendas remotas das próprias lojas e de vendas nas lojas
virtuais, com a entrega efetuada a partir das lojas físicas, com benefícios tanto para os clientes, com
menor custo de frete e menor prazo de entrega, como para os franqueados, com menor volatilidade
de sua receita em função das medidas de restrições de seu município de atuação.
As restrições estabelecidas pelo governo devido ao avanço da COVID-19 resultaram em fechamento
do comércio (lojas físicas), mas fomentou o consumo através das vendas por e-commerce.
A pandemia do COVID-19 acelerou mudanças e criou novas tendências de comportamento dos
nossos consumidores. Percebemos a migração da preferência do nosso consumidor para compras
online, principalmente em decorrência do isolamento social e restrições de abertura do comércio e o
aumento de vendas de dispositivos móveis para a geração millennials (geração da internet), ou seja
aqueles que nasceram após o início da década de 1980 até, aproximadamente, o final do século.
Ademais, notamos que os nossos consumidores aumentaram o vínculo com o lar em tempos de
isolamento e home office e ampliaram o conceito do wellness, priorizando moradias que oferecem
qualidade de vida.
Essas tendências de enaltecimento do lar e wellness que se encontram em linha com os tipos de
produtos que ofertamos, a nossa tecnologia proprietária e a reputação das nossas marcas,
contribuíram para o forte crescimento das nossas vendas do e-commerce, principalmente, em 2020.
Especialmente a reputação das nossas marcas, construída ao longo de décadas, deu a confiança
que os clientes precisavam num momento em que foram forçados a migrar hábitos analógicos para
o mundo digital,, quando houve restrições no comércio físico devido à pandemia do COVID-19.
Outrossim, a pandemia do COVID-19 também acarretou dificuldade e/ou impossibilidade do
recebimento de determinados produtos pela Companhia, em especial de fornecedores estrangeiros,
produtos estes que foram substituídos por similares que passaram a ser produzidos por nossa
controladora direta, a Coteminas S.A., de modo a evitar que a disponibilidade de produtos a nossos
consumidores finais e os resultados da Companhia fossem afetados.
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Até a data deste Formulário de Referência, não foram identificados efeitos relevantes que possam
impactar nas informações apresentadas, a continuidade dos negócios e/ou as estimativas contábeis
da Companhia, bem como a mensuração de seus ativos e passivos apresentados neste Formulário
de Referência. De toda forma, a Companhia vem acompanhando a evolução e prováveis impactos
da COVID-19 sobre suas operações, atividades e negócios.
Em 2021, a Companhia está operando normalmente e não tem expectativa de perdas na realização
de seus ativos e em sua rentabilidade para o próximo período.
No período de fevereiro a abril de 2021, algumas lojas da Companhia tiveram seu horário de
funcionamento reduzido e/ou foram fechadas, atendendo a determinações do poder público. As
vendas pelo comércio eletrônico não foram interrompidas.
Até a data deste Formulário de Referência, não foram identificados efeitos relevantes que possam
impactar nas informações apresentadas, a continuidade dos negócios e/ou as estimativas contábeis
da Companhia, bem como a mensuração de seus ativos e passivos apresentados neste Formulário
de Referência. De toda forma, a Companhia vem acompanhando a evolução e prováveis impactos
da COVID-19 sobre suas operações, atividades e negócios.
Aquisição C7S Tecnologia Ltda.
Em 21 de junho de 2021, a Companhia adquiriu de sua controladora Coteminas S.A., a totalidade do
investimento na C7S Tecnologia Ltda. por seu valor patrimonial contábil na respectiva data,
passando a operar juntas no varejo multicanal. A C7S possui sede em Blumenau - SC e têm como
objetivo o desenvolvimento de sistemas e de promoção de vendas pela internet diretamente ao
consumidor. A C7S iniciou suas atividades em fevereiro de 2018.
Tabelas do Item 3 preenchidas com as informações das Demonstrações Financeiras
Combinadas Carve-out
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12.1 – Descrição da estrutura administrativa
(a) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se
reportam ao conselho de administração, indicando:
O Conselho de Administração da Companhia é composto por, no mínimo 5 (cinco) e, no máximo 7
(sete) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano,
levando em consideração cada ano o período compreendido entre cada Assembleia Geral Ordinária,
sendo permitidas a reeleição. 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.
Além das atribuições previstas nos termos da legislação aplicável, compete exclusivamente ao
Conselho de Administração deliberar a respeito das seguintes matérias, de acordo com o Estatuto
Social da Companhia, sem prejuízo de outras atribuições fixadas por lei:
(a)
regulamentação das atividades da Companhia, podendo examinar e discutir qualquer
matéria que não seja de competência exclusiva da Assembleia Geral ou da Diretoria Executiva;
(b)

fixação da orientação geral dos negócios da Companhia;

(c)

eleição e destituição dos diretores da Companhia;

(d)
determinação das atribuições dos diretores da Companhia, incluindo a nomeação do Diretor
de Relação com Investidores, quando aplicável;
(e)
lei;

convocação da Assembleia Geral quando julgar conveniente ou nas hipóteses previstas em

(f)
fiscalização da atividade dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e
documentos da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em via de
celebração, bem como sobre quaisquer outros atos;
(g)

exame dos resultados trimestrais da Companhia;

(h)

nomeação e destituição dos auditores independentes da Companhia;

(i)

convocação dos auditores da Companhia para prestar as explicações julgadas necessárias;

(j)
manifestação sobre relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre a sua submissão à
Assembleia Geral;
(k)
constituição ou dissolução de subsidiárias e a aquisição pela Companhia de participações
em outras sociedades;
(l)
realização de inspeções, auditoria ou prestação de contas nas subsidiárias, controladas ou
afiliadas da Companhia, bem como nas fundações patrocinadas pela Companhia;
(m)

manifestação sobre qualquer assunto antes da respectiva submissão à Assembleia Geral;

(n)
manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer OPA que tenha por objeto
as ações de emissão da Companhia por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15
dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo
(i) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos
acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores
mobiliários de sua titularidade, (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à
Companhia, (iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado; e (iv) outros
pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas
pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM;
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(o)
deliberação sobre (i) a emissão de debêntures não conversíveis em ações, bem como de
debêntures conversíveis em ações dentro dos limites do capital autorizado; e (ii) a emissão de notas
promissórias comerciais privadas e/ou para oferta pública de distribuição;
(p)

aprovação e alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração;

(q)
aquisição de ações de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria,
cancelamento ou posterior venda;
(r)

autorizar:

i.
a aquisição, a alienação, o compromisso, a cessão, a permuta, a dação em pagamento, o
arrendamento e a transmissão de posse ou domínio de bens imóveis;
ii. a hipoteca, o penhor, os ônus e gravames de bens imóveis, semoventes e móveis, títulos,
apólices e todo e qualquer pertence;
iii. a contratação de empréstimos e financiamentos, a transmissão de direitos e ações, e a
confissão de dívidas; refinanciamento ou reestruturação de caráter material de endividamento pela
Companhia (exceto pelas linhas de créditos rotativo previamente aprovadas);
iv. a aquisição, subscrição ou alienação de ações ou quotas representativas de capital de outras
empresas de que participe;
(s) a celebração, alteração ou rescisão, pela Companhia ou por quaisquer de suas subsidiárias, de
qualquer contrato, compromisso ou acordo entre, de um lado, a Companhia ou uma de suas
subsidiárias e, de outro lado, qualquer acionista controlador ou parte relacionada a qualquer acionista
controlador da Companhia, ou, ainda, a renúncia a qualquer direito da Companhia ou de suas
subsidiárias decorrente ou relacionado a tais contratos, compromissos ou acordos;
(t) aprovar os regimentos internos ou atos regimentais da Companhia e sua estrutura administrativa,
incluindo, mas não se limitando ao: (a) Código de Ética e Conduta; (b) Política de Remuneração; (c)
Política de Indicação de Administradores; (c) Política de Gerenciamento de Riscos; (d) Política de
Transações com Partes Relacionadas; (e) Política de Negociação de Valores Mobiliários; e (f)
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, a exclusivo critério, desde que obrigatórios pela
legislação e regulamentação aplicáveis; e
u) rever periodicamente o sistema de governança corporativa da Companhia, visando a aprimorá-lo.
A Companhia também possui um Comitê de Auditoria não estatutário, descrito no item ii abaixo, e
um Conselho de Ética e Disciplina.
O Conselho de Ética e Disciplina da Companhia é composto por gestores e diretores de diversas
áreas dentro da Companhia, com o intuito de ser uma equipe multidisciplinar, sendo estes aprovados
pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.
É dever dos membros do Conselho de Ética e Disciplina avaliar e atualizar permanentemente as
normas contidas no Código de Ética e Conduta da Companhia, aprovado em 27 de julho de 2021,
bem como fazer a ampla divulgação de seu conteúdo para todos os colaboradores e prestadores de
serviço.
Ao Conselho de Ética e Disciplina compete a apuração e a propositura das medidas corretivas
relativas às infrações do Código de Ética e Conduta.
i.

se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses
regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses documentos
podem ser consultados;

O Conselho de Administração e Comitê de Auditoria possuem regimentos internos próprios, os quais
foram devidamente aprovados em reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de julho
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de 2021 e que podem ser consultados no website da CVM (www.cvm.gov.br), no website da
Companhia (www.ammovarejo.com.br/ri), bem como fisicamente em sua sede. Além do Comitê de
Auditoria, outros Comitês poderão ser instituídos pelo Conselho de Administração, conforme previsto
em seu Regimento Interno, sendo certo que, quando instituídos, o Conselho de Administração
poderá aprovar seus respectivos regimentos internos, estipulando as competências, as
composições, as regras de convocação, instalação, votação e periodicidades das reuniões, prazos
dos mandatos, eventuais requisitos de qualificação de seus membros e atividades do coordenador
de cada Comitê, entre outras matérias.
O Conselho de Ética e Disciplina não possui regimento interno próprio.
ii.

se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo,
suas principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos
requisitos da regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto; e

A Companhia não possui um comitê de auditoria estatutário. Contudo, a Companhia possui um
Comitê de Auditoria não estatutário, criado e instalado na reunião do Conselho de Administração em
27 de julho de 2021.
Segundo o seu Regimento Interno, compete ao Comitê de Auditoria, dentre outras matérias:
(i)

opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

(ii)

avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras;

(iii)

supervisionar e acompanhar as atividades da auditoria interna e de controles internos
da Companhia, bem como reportar as suas atividades ao Conselho de Administração;

(iv)

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, promovendo seu
gerenciamento, de acordo com a “Política de Gerenciamento de Riscos” da
Companhia;

(v)

avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das
políticas internas da Companhia, incluindo a “Política de Transações entre Partes
Relacionadas”;

(vi)

possuir meios para acesso às informações e avaliação do tratamento dado ao
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de
regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos
específicos para proteção do informante e da confidencialidade da informação;

(vii)

identificar conflitos de interesses;

(viii)

checar e acompanhar operações com partes relacionadas, de acordo com a “Política
de Transações entre Partes Relacionadas”;

(ix)

coordenar e monitorar o canal de denúncias (“Canal de Ética”) da Companhia,
garantindo o bom funcionamento com independência, sigilo, confidencialidade e livre
de retaliações;

(x)

opinar, a pedido do Conselho de Administração, sobre as propostas dos órgãos de
administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas a transformação,
incorporação, fusão ou cisão; e

(xi)

avaliar a observância, pela Diretoria da Companhia, das recomendações feitas pelas
auditorias independentes e interna, bem como se pronunciar junto ao Conselho de
Administração quanto a eventuais conflitos entre a auditoria interna, a externa e/ou
Diretoria da Companhia.
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Para o desempenho de suas funções, o Comitê disporá de autonomia operacional e dotação
orçamentária, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração.
O Comitê deve informar suas atividades trimestralmente ao Conselho de Administração, sendo que
a ata da reunião do Conselho de Administração deverá ser divulgada, indicando o mencionado
reporte.
O Comitê deve elaborar, anualmente, relatório resumido de suas atividades, que deverá ser
divulgado pela Companhia, contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos,
e destacando as recomendações feitas ao Conselho de Administração.
iii.

de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria
independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de
serviços de extra-auditoria com o auditor independente, e informando o órgão
responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado.

É responsabilidade do Conselho de Administração escolher, avaliar e destituir os auditores
independentes que prestam serviços extra auditoria. O Conselho de Administração deve
assegurar que as demonstrações financeiras sejam auditadas por auditor independente com
qualificação e experiência apropriada, instrumento fundamental para a confiabilidade desses
dados. Para fins de avaliação do trabalho da auditoria independente, compete ao Comitê de
Auditoria nos termos de seu regimento interno, supervisionar a qualidade e integridade dos
relatórios financeiros, a aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, a adequação dos
processos relativos à gestão de riscos e as atividades dos auditores independentes, bem como
opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente. A Companhia
não possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor
independente.
(b) em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes individuais,
indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso
positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode
ser consultado;
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, a Diretoria Executiva é o órgão de representação
da Companhia, competindo-lhe praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais.
A Diretoria Executiva será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 4 (quatro) membros,
acionistas ou não, residentes no País, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração com mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, sendo, um Diretor
Presidente; um Diretor de Relações com Investidores; e demais Diretores sem designação
específica.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, no exercício de suas funções, os Diretores,
observadas as disposições definidas em Lei, agirão em perfeita harmonia, competindo ao Diretor
Presidente:
a) Convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
b) Executar as estratégia e diretrizes operacionais da Companhia deliberadas pelo Conselho de
Administração, bem como estabelecer os critérios para a execução de referidas estratégias e
diretrizes operacionais;
c) Preparar e fazer executar o orçamento e o plano de negócios anual da sociedade;
d) Representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, junto às autoridades,
associações de classe, organismos públicos ou privados; e
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e) Manter ligação permanente entre a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração;
Aos outros três Diretores:
a) Exercer as atribuições fixadas pelo Conselho de Administração ou fixadas pelo Diretor
Presidente, no limite de suas atribuições.
Competira aos Diretores, a prestação de garantias a obrigações de terceiros, não sendo necessária
a autorização prévia do Conselho de Administração.
A Diretoria Executiva não possui regimento interno próprio.
(c) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui
regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo
conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado;
O Conselho Fiscal da Companhia somente será instalado nos exercícios sociais em que for
convocado mediante deliberação dos acionistas, conforme previsto na legislação aplicável. Na data
deste Formulário de Referência, o conselho fiscal não está instalado e não possui regimento interno
próprio. Quando instalado, seu Conselho Fiscal será composto de, no mínimo 3 (três) e, no máximo
5 (cinco) membros e suplentes em igual número (acionistas ou não) todos eles qualificados em
conformidade com as disposições legais.
(d) se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada
órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso
positivo:
O Conselho de Administração é responsável por estruturar um processo de avaliação do Conselho
de Administração, de seus comitês e da Diretoria. Contudo, até a data deste Formulário de
Referência, seu Conselho de Administração, ainda não estruturou seu processo de avaliação, sendo
certo que utilizará e aprovará seu processo estruturado de avaliação em 2021, tendo como diretrizes
as disposições constantes no Regulamento do Novo Mercado e do Código Brasileiro de Governança
Corporativa, especialmente o disposto no art. 18 do referido regulamento.
i.

a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita
somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus
membros;

O Conselho de Administração realizará no mínimo a cada 1 (um) ano a sua avaliação como órgão.
Os Diretores serão avaliados individualmente pelo Conselho de Administração, que realizará, no
mínimo a cada 1 (um) ano a sua avaliação como órgão.
O Comitê de Auditoria realizará no mínimo a cada 1 (um) ano a sua avaliação como órgão e serão
avaliados pelo Conselho de Administração, também como órgão.
A condução do processo de avaliação do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e dos
membros da Diretoria é de responsabilidade do Presidente do Conselho de Administração. É
facultativa a utilização de assessoria externa especializada.
ii.

metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação;

Em relação à metodologia adotada, o processo de avaliação consiste nas seguintes etapas: (i)
autoavaliação dos membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, enquanto
órgãos colegiados; e (ii) o Comitê de Auditoria será avaliado pelo Conselho de Administração,
enquanto órgão colegiado.
O processo de avaliação é estruturado levando em consideração as características e
responsabilidades específicas do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria.
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Os membros da Diretoria são avaliados de acordo com a sua performance individual e metas
corporativas que são definidas anualmente de acordo com a estratégia da Companhia.
iii.

como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o
funcionamento deste órgão; e

Os resultados das avaliações do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e da Diretoria são
utilizados para identificar os pontos fortes e fracos da administração, possibilitando um mapeamento
e definição de estratégias para aprimorar a dinâmica e efetividade da administração da Companhia.
A partir dos resultados das avaliações, o Conselho de Administração implementa planos de ações
como, por exemplo, reuniões e treinamentos, para aprimorar o funcionamento dos órgãos.
A proposta de reeleição dos administradores e membros de comitês de assessoramento deverá
considerar os resultados do processo de avaliação periódica, bem como as conclusões quanto à
adequação ou necessidade de ajustes em suas composições.
iv.

se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos.

A Companhia pode vir a contratar serviços de consultoria ou assessoria externos para realizar as
avaliações de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria e dos comitês que a ele se
reportam, no entanto, nos últimos 3 exercícios sociais a Companhia não contratou tais serviços.
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±5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLV
D  SUD]RVGHFRQYRFDomR
$&RPSDQKLDQmRDGRWDSUiWLFDVGLIHUHQFLDGDVSDUDFRQYRFDomRGH$VVHPEOHLDV*HUDLVHPUHODomR
DRSUHYLVWRQDOHJLVODomRYLJHQWH
$$VVHPEOHLD*HUDOVHUiFRQYRFDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXQRVFDVRVSUHYLVWRVHPOHL
SRU DFLRQLVWDV RX SHOR &RQVHOKR )LVFDO VH H TXDQGR LQVWDODGR PHGLDQWH DQ~QFLR SXEOLFDGR HP
SULPHLUDFRQYRFDomRFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH WULQWD GLDVHHPVHJXQGDFRQYRFDomRFRP
DQWHFHGrQFLDPtQLPDGH RLWR GLDV,QGHSHQGHQWHPHQWHGDVIRUPDOLGDGHVGHFRQYRFDomRVHUi
FRQVLGHUDGDUHJXODUD$VVHPEOHLD*HUDODTXHFRPSDUHFHUHPWRGRVRVDFLRQLVWDV
E  FRPSHWrQFLDV
6HP SUHMXt]R GDV GHPDLVFRPSHWrQFLDV IL[DGDV HP OHL H QR (VWDWXWR FRPSHWLUi SULYDWLYDPHQWH j
$VVHPEOHLD*HUDO
D  WRPDUDVFRQWDVGRVDGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
E  GHOLEHUDU GH DFRUGR FRP SURSRVWD DSUHVHQWDGD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VREUH D
GHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRHVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
F  HOHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR
F  HQGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH
7RGRVRVGRFXPHQWRVSHUWLQHQWHVD$VVHPEOHLDV*HUDLVILFDPjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVQDVHGH
VRFLDOGD&RPSDQKLDQRVHXVLWHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV ZZZDPPRYDUHMRFRPEUUL HQRV
VLWHVGD% ZZZEFRPEU HGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV ZZZFYPJRYEU 
G  LGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
$ &RPSDQKLD QmR DGRWD XP PHFDQLVPR HVSHFtILFR SDUD LGHQWLILFDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH QDV
DVVHPEOHLDVJHUDLVDSOLFDQGRVHjKLSyWHVHDVUHJUDVFRQVWDQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUD
H  VROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR
$ VROLFLWDomR GH SURFXUDo}HV VHJXH RV UHTXLVLWRV OHJDLV H UHJXODWyULRV $Wp D SUHVHQWH GDWD D
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQXQFDIH]SHGLGRS~EOLFRGHSURFXUDomR
I  IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GH SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV SRU DFLRQLVWDV
LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD QRWDUL]DomR
FRQVXODUL]DomRHWUDGXomRMXUDPHQWDGDHVHRHPLVVRUDGPLWHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDV
SRUDFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR
2EVHUYDGRRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLQRDRVDFLRQLVWDVTXHVHIL]HUHPUHSUHVHQWDU
SRU SURFXUDomR VROLFLWDVH TXH RV LQVWUXPHQWRV GH PDQGDWR FRP SRGHUHV HVSHFLDLV SDUD
UHSUHVHQWDomRQD$VVHPEOHLD*HUDOVHMDPGHSRVLWDGRVQDVHGHGD&RPSDQKLDQR'HSDUWDPHQWR
GH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVFRPDDQWHFHGrQFLDGH GRLV GLDV~WHLVGDGDWDGDUHDOL]DomRGD
$VVHPEOHLD*HUDO
3DUDILQVGHYDOLGDomRGRVLQVWUXPHQWRVGHPDQGDWRD&RPSDQKLDH[LJHRUHFRQKHFLPHQWRGHILUPD
GRVEROHWLQVGHYRWRDVVLQDGRVQRWHUULWyULREUDVLOHLURHDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomRDSRVWLODPHQWR
GDTXHOHVDVVLQDGRVQRH[WHULRU
$&RPSDQKLDQmRH[LJHWUDGXomRMXUDPHQWDGDGHGRFXPHQWRVRULJLQDOPHQWHODYUDGRVHPLQJOrVRX
HVSDQKRO GHVGH TXH YHQKDP DFRPSDQKDGRV GD UHVSHFWLYD WUDGXomR SDUD OtQJXD SRUWXJXHVD $
&RPSDQKLD H[LJH QR HQWDQWR WUDGXomR MXUDPHQWDGD GH GRFXPHQWRV RULJLQDOPHQWH ODYUDGRV HP
RXWUDVOtQJXDVGLVWLQWDVGHLQJOrVHVSDQKROHSRUWXJXrV
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$&RPSDQKLDHPUHJUDQmRDGPLWHSURFXUDo}HVSRUPHLRHOHWU{QLFR
J  IRUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDTXDQGRHQYLDGRV
GLUHWDPHQWHjFRPSDQKLDLQGLFDQGRVHRHPLVVRUH[LJHRXGLVSHQVDUHFRQKHFLPHQWRGH
ILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR
2DFLRQLVWDTXHRSWDUSRUH[HUFHURVHXGLUHLWRGHYRWRjGLVWkQFLDSRUPHLRGRHQYLRGREROHWLPGH
YRWRjGLVWkQFLDGLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDGHYHUiHQFDPLQKDURVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVjVHGHGD
&RPSDQKLDQD$Y3DXOLVWDVREUHORMDSDUWH&HUTXHLUD&pVDU&(36mR3DXOR
6mR 3DXOR DRV FXLGDGRV GR 'HSDUWDPHQWR GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV H DVVHJXUDU TXH D
&RPSDQKLDRVUHFHEDDWp VHWH GLDVDQWHVGDGDWDGD$VVHPEOHLD*HUDOHPTXHVWmR
YLDItVLFDRULJLQDOGREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDUHODWLYRjDVVHPEOHLDJHUDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGR
UXEULFDGRHDVVLQDGR
FRPSURYDQWHGDLQVWLWXLomRILQDQFHLUDGHSRVLWiULDGDVDo}HVHVFULWXUDLVRXHPFXVWyGLD DUW/HL
  SDUD FRPSURYDU VXD TXDOLGDGH GH DFLRQLVWD VHUi GLVSHQVDGD D DSUHVHQWDomR GR
FRPSURYDQWH SHOR WLWXODU GH Do}HV HVFULWXUDLV FRQVWDQWH GD UHODomR GH DFLRQLVWDV IRUQHFLGD SHOD
LQVWLWXLomRILQDQFHLUDGHSRVLWiULD 
FySLDDXWHQWLFDGDGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVGHLGHQWLILFDomR
L

3HVVRDVItVLFDGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWR 5*51(&1+RXSDVVDSRUWH GR
DFLRQLVWDYiOLGRQDGDWDGD$VVHPEOHLD*HUDOHPTXHVWmR

LL 

3HVVRDMXUtGLFDGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWR 5*51(&1+RXSDVVDSRUWH GR
UHSUHVHQWDQWHOHJDOYiOLGRQDGDWDGD$VVHPEOHLD*HUDOHPTXHVWmRH~OWLPRHVWDWXWR
FRQWUDWR VRFLDO FRQVROLGDGR HP FRQMXQWR FRP RV GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV TXH
FRPSURYHPDUHSUHVHQWDomROHJDOGRDFLRQLVWD

LLL 

)XQGRV GH LQYHVWLPHQWR GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH FRP IRWR 5* 51( &1+ RX
SDVVDSRUWH  GR UHSUHVHQWDQWH OHJDO YiOLGR QD GDWD GD $VVHPEOHLD *HUDO HP TXHVWmR
~OWLPR UHJXODPHQWR FRQVROLGDGR GR IXQGR H HVWDWXWR  FRQWUDWR VRFLDO GR VHX
DGPLQLVWUDGRU RX JHVWRU FRQIRUPH R FDVR REVHUYDGD D SROtWLFD GH YRWR GR IXQGR HP
FRQMXQWRFRPRVGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPRVSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomR

$&RPSDQKLDH[LJHRUHFRQKHFLPHQWRGHILUPDGRVEROHWLQVGHYRWRDVVLQDGRVQRWHUULWyULREUDVLOHLUR
HDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomRDSRVWLODPHQWRGDTXHOHVDVVLQDGRVQRH[WHULRU
$&RPSDQKLDQmRH[LJHWUDGXomRMXUDPHQWDGDGHGRFXPHQWRVRULJLQDOPHQWHODYUDGRVHPLQJOrVRX
HVSDQKRO GHVGH TXH YHQKDP DFRPSDQKDGRV GD UHVSHFWLYD WUDGXomR SDUD OtQJXD SRUWXJXHVD $
&RPSDQKLDH[LJHWUDGXomRMXUDPHQWDGDGHGRFXPHQWRVRULJLQDOPHQWHODYUDGRVHPRXWUDVOtQJXDV
GLVWLQWDVGHLQJOrVHVSDQKROHSRUWXJXrV
$GHPDLVD&RPSDQKLDFRPXQLFDUiRDFLRQLVWDVHRVGRFXPHQWRVUHFHELGRVVmRVXILFLHQWHVRXQmR
SDUDTXHRYRWRVHMDFRQVLGHUDGRYiOLGRHPDWp WUrV GLDV~WHLVGRUHFHELPHQWRGRVGRFXPHQWRV
K  VH D FRPSDQKLD GLVSRQLELOL]D VLVWHPD HOHWU{QLFR GH UHFHELPHQWR GR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
2 DFLRQLVWD SRGHUi HQFDPLQKDU D GRFXPHQWDomR H[LJLGD SRU PHLR GR HQGHUHoR HOHWU{QLFR
UL#DPPRYDUHMRFRPEU GHVGH TXH HP VHJXLGD HQFDPLQKH RV RULJLQDLV DR HQGHUHoR GD
&RPSDQKLDFRQIRUPHGLVSRVWRQRVXELWHP J DFLPDLQFOXLQGRRSUD]ROLPLWHSDUDFRQVLGHUDomRGR
YRWRjGLVWkQFLD
L  LQVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomR
FKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOQR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
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&DVR R DFLRQLVWD TXHLUD LQFOXLU SURSRVWDV GH GHOLEHUDomR FKDSDV RX FDQGLGDWRV D PHPEURV GR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR RX GR FRQVHOKR ILVFDO QR EROHWLP GH YRWR j GLVWkQFLD VHUi QHFHVViULR
DSUHVHQWDUWDLVSURSRVWDVSRUPHLRGHFRUUHVSRQGrQFLDHQYLDGDjVHGHGD&RPSDQKLDDRVFXLGDGRV
GR 'HSDUWDPHQWR GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV MXQWDPHQWH FRP RV GRFXPHQWRV SHUWLQHQWHV j
SURSRVWDRXSRUPHLRGRHQGHUHoRHOHWU{QLFRUL#DPPRYDUHMRFRPEUQRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRVSHOD
UHJXODPHQWDomRYLJHQWH
$&RPSDQKLDFRPXQLFDUiDRDFLRQLVWDHPDWp WUrV GLDV~WHLVGRUHFHELPHQWRGDVSURSRVWDVVH
DVVROLFLWDo}HVGHLQFOXVmRVmRVXILFLHQWHVRXQmRSDUDFRQVWDUHPQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDD
VHUGLYXOJDGRSHOD&RPSDQKLD
M  VH 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
RXFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDV
N  RXWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLD
2V DFLRQLVWDV GHWHQWRUHV GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD TXH HVWHMDP GHSRVLWDGDV HP
GHSRVLWiULDFHQWUDOSRGHUmRWUDQVPLWLUDVLQVWUXo}HVGHYRWRSDUDSUHHQFKLPHQWRGREROHWLPGHYRWR
j GLVWkQFLD SRU PHLR GRVVHXVUHVSHFWLYRV DJHQWHVGH FXVWyGLD FDVR HVWHV SUHVWHP HVVHWLSR GH
VHUYLoR
2DFLRQLVWDSRGHWUDQVPLWLULQVWUXo}HVDVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGHFXVWyGLDHVFULWXUDGRUFRQIRUPH
VXDVDo}HVHVWHMDPGHSRVLWDGDVHPGHSRVLWiULRFHQWUDOREVHUYDUUHJUDVHSURFHGLPHQWRVSRUHOHV
HVWDEHOHFLGRV SDUD HPLVVmR EHP FRPR GRFXPHQWRV H LQIRUPDo}HV H[LJLGRV  FDVR VHMDP
LGHQWLILFDGDVLQVWUXo}HVGHYRWRFRQIOLWDQWHVHRDFLRQLVWDQmRHVFODUHoDRFRQIOLWRWHPSHVWLYDPHQWH
DLQVWUXomRGHYRWRSDUDDPDWpULDFRQVLGHUDGDFRQIOLWDQWHVHUiGHVFRQVLGHUDGDFDVRRDFLRQLVWD
HQYLHPDLVGHXPEROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDSDUDHYLWDUVXDLQVWUXomRGHYRWRSRVVDVHUFRQVLGHUDGD
FRQIOLWDQWHpUHFRPHQGiYHOTXHHOHHQFDPLQKHVXDHYHQWXDOQRYDLQVWUXomRSDUDRPHVPRSUHVWDGRU
GHVHUYLoRDQWHULRUPHQWHXWLOL]DGR
2VDFLRQLVWDVSRGHUmRWDPEpPUHDOL]DUXPFDGDVWURMXQWDPHQWHFRPREWHQomRGHFHUWLILFDGRGLJLWDO
HUHDOL]DUDWUDQVPLVVmRGHVXDVLQVWUXo}HVGHYRWRDRHVFULWXUDGRUGDVDo}HVGD&RPSDQKLDR,WD~
,QIRUPDo}HVVREUHRFDGDVWURHSDVVRDSDVVRSDUDHPLVVmRGRFHUWLILFDGRGLJLWDOHVWmRGHVFULWDVQR
VHJXLQWHHQGHUHoRKWWSZZZLWDXFRPEUVHFXULWLHVVHUYLFHVDVVHPEOHLDGLJLWDO
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12.3 – Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
(a) número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de
reuniões ordinárias e extraordinárias;
O estatuto social da Companhia prevê que o Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente
uma vez a cada trimestre e extraordinariamente sempre que necessário.
A Companhia não possuía um Conselho de Administração instalado no último exercício social.
(b) se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho;
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía acordo de acionistas.
(c) regras de identificação e administração de conflitos de interesses;
A Companhia possui uma Política de Transações com Partes Relacionadas, conforme aprovada em
reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de julho de 2021.
Nos termos de referida política, o membro do Conselho de Administração que estiver envolvido em
processo de aprovação ou que estiver em uma situação pessoal de conflito de interesses, deverá
informar essa situação ao Diretor de Governança da Companhia e, se relevante, ao Conselho de
Administração e ao Comitê de Auditoria, responsável pela análise e/ou aprovação e deverá explicar
seu envolvimento na transação e, mediante solicitação, fornecer detalhes e explicações sobre os
termos e condições da transação e sua situação.
Além disto, nos termos do Artigo 156 da Lei das S.A., os membros do Conselho de Administração
da Companhia que estejam em situação de interesse pessoal conflitante deverão cientificar os
demais membros do Conselho de Administração de seu impedimento e fazer consignar, em ata de
reunião do Conselho de Administração, a natureza e a extensão do seu impedimento.
(d) se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de
administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
A Companhia adota uma Política de Indicação de Administradores, de modo a formalizar e divulgar
as diretrizes, os critérios, e os procedimentos de indicação de membros para a composição do
Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e dos Comitês de assessoramento da
Companhia.
i.

órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado;

A Política de Indicação foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27 de
julho de 2021, e pode ser consultada no site: www.ammovarejo.com.br/ri.
ii.

principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de
indicação dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e
à seleção de seus membros.

Diretrizes e critérios para indicação dos membros do Conselho de Administração
Como diretriz geral, o processo de indicação de candidatos deve visar que o Conselho de
Administração seja composto de membros de perfil diversificado, número adequado de conselheiros
independentes e tamanho que permita a criação de comitês, o debate efetivo de ideias e a tomada
de decisões técnicas, isentas e fundamentadas.
O Conselho de Administração é um órgão colegiado, cujo desempenho depende do respeito e da
compreensão das características de cada um de seus membros, sem que isso implique ausência de
debates de ideias. Deve ser composto considerando a diversidade de conhecimentos, experiências,
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comportamentos, aspectos culturais, faixa etária e de gênero para permitir que a Companhia se
beneficie da pluralidade de argumentos e de um processo de tomada de decisão com maior
qualidade e segurança.
O Estatuto Social prevê que o Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco)
e, no máximo, 7 (sete) membros, eleitos e destituíveis pela assembleia geral de acionistas, com
mandato unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento) deles, 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
considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo
artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei das S.A..
Os membros indicados ao Conselho de Administração da Companhia, incluindo os conselheiros
independentes, deverão atender os seguintes critérios, além dos requisitos legais e regulamentares,
e daqueles expressos no Estatuto Social da Companhia:
(i)

estar alinhado e comprometido com os valores e cultura da Companhia e seu Código
de Conduta;

(ii)

possuir reputação ilibada;

(iii)

não ter sido objeto de decisão irrecorrível que o suspendeu ou o inabilitou, por parte
da CVM, que o tenha tornado inelegível aos cargos de administrador de companhia
aberta;

(iv)

possuir formação acadêmica compatível com as atribuições dos membros do
Conselho de Administração ou experiência profissional mínima, tendo exercido
funções similares àquelas a serem desempenhadas em seu mandato de Conselheiro;

(v)

estar isento de conflito de interesse com a Companhia (salvo dispensa da assembleia
geral); e

(vi)

ter disponibilidade de tempo para dedicar-se adequadamente à função e
responsabilidade assumidas.

Processo para indicação dos membros do Conselho de Administração
A composição do Conselho de Administração deverá ser avaliada ao final de cada mandato para
buscar o atendimento aos critérios constantes da Política de Indicação, quando da aprovação dos
candidatos propostos pela Administração.
A proposta de reeleição dos conselheiros deverá considerar os resultados do processo de avaliação
periódica do Conselho de Administração, bem como as conclusões quanto à adequação ou
necessidade de ajustes em sua composição.
A indicação dos membros para composição do Conselho de Administração poderá ser feita pela
administração ou por qualquer acionista da Companhia, nos termos da Lei das S.A..
O acionista que desejar indicar membros para composição do Conselho de Administração deverá
notificar a Companhia por escrito, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores,
apresentando:
(i)

nome completo e sua qualificação;

(ii)

cópia do instrumento de declaração de desimpedimento ou declarar que obteve do
indicado a informação de que está em condições de firmar tal instrumento, indicando
as eventuais ressalvas;
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(iii)

currículo do candidato indicado, contendo, no mínimo, sua qualificação, experiência
profissional, escolaridade, principal atividade profissional que exerce no momento e
indicação de quais cargos ocupa em conselhos de administração, fiscal ou consultivo
em outras companhias, se for o caso, e o atendimento aos requisitos acima; e

(iv)

a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
entre o indicado e (a) administradores da Companhia, (b) administradores de
controladas, diretas ou indiretas da Companhia, (c) administradores de controladoras
diretas e indiretas da Companhia; e

(v)

relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre o indicado e (a) sociedade controlada, direta ou
indiretamente, pela Companhia, com exceção daquelas em que a Companhia
detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social, (b) controlador direto
ou indireto da Companhia e (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou
credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Cada indicado ao cargo de conselheiro independente, pela administração ou por acionista, deverá
apresentar declaração assinada, atestando seu enquadramento em relação aos critérios de
independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado, contemplando a respectiva
justificativa, se verificada alguma das situações previstas no § 2º do Artigo 16 do Regulamento do
Novo Mercado.
O Conselho de Administração da Companhia deverá aprovar manifestação, inserida na proposta da
administração referente à assembleia geral para eleição de administradores, quanto aos candidatos
indicados pela administração e ao enquadramento ou não enquadramento de cada candidato nos
critérios de independência.
A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia será realizada conforme
previsto no Estatuto Social e na legislação aplicável.
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 ± 'HVFULomR GD FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD SDUD UHVROXomR GH FRQIOLWRV SRU PHLR GH
DUELWUDJHP
6LP1RHVWDWXWRVRFLDOGDFRPSDQKLDKiSUHYLVmRSDUDUHVROXomRGHFRQIOLWRVHQWUHDFLRQLVWDVHHQWUH
HVWHVHRHPLVVRUSRUPHLRGHDUELWUDJHP9HMDPRVRVDUWLJRVHGR(VWDWXWR6RFLDO
$UWLJR  $ &RPSDQKLD VHXV DFLRQLVWDV $GPLQLVWUDGRUHV H RV PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO
HIHWLYRVHVXSOHQWHVVHKRXYHUREULJDPVHDUHVROYHUSRUPHLRGHDUELWUDJHPSHUDQWHD&kPDUD
GH$UELWUDJHPGR0HUFDGRQDIRUPDGHVHXUHJXODPHQWRTXDOTXHUFRQWURYpUVLDTXHSRVVDVXUJLU
HQWUHHOHVUHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDGDVXDFRQGLomRGHHPLVVRUDFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVH
PHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOHPHVSHFLDOGHFRUUHQWHVGDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQD/HLQR
QD/HLQQRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDQDVQRUPDVHGLWDGDVSHOR&RQVHOKR0RQHWiULR
1DFLRQDO SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO H SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV EHP FRPR QDV
GHPDLV QRUPDV DSOLFiYHLV DR IXQFLRQDPHQWR GR PHUFDGR GH FDSLWDLV HP JHUDO DOpP GDTXHODV
FRQVWDQWHVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGRVGHPDLVUHJXODPHQWRVGD%HGR&RQWUDWRGH
3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGR
$UWLJR  2V FDVRV RPLVVRV VHUmR UHVROYLGRV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO FRP EDVH QD OHJLVODomR
DSOLFiYHOjHVSpFLHUHVSHLWDGRR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
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Diretor
Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/12/1963

Engenheiro e bacharel em direito

Não há.

Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72

Pertence apenas à Diretoria

378.438.648-22

Economista

235.617.088-03

Administrador

563.380.748-00

Antony José Souza Martins - 256.427.628-85

Experiência profissional / Critérios de Independência

Não há

12/02/1951

Walter Roberto de Oliveira Longo

Membro do CA

29 - Outros Conselheiros

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Membro do CA

29 - Outros Conselheiros

Engenheiro Eletrônico

009.943.227-71

Não há

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25/10/1967

Germán Pasquale Quiroga Vilardo

29 - Outros Conselheiros
Membro do CA

Engenheiro

692.239.806-82

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Membro do CA

29 - Outros Conselheiros

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Não há

04/07/1968

João Gustavo Rebello de Paula

Não há.

27/02/1960

Jorge Manuel Seabra de Freitas

Não há.

20 - Presidente do Conselho de
Administração

19 - Outros Diretores

27/12/1990

Empresário

Josué Gomes de Alencar

Não há.

Pertence apenas à Diretoria

Engenheiro

256.427.628-85

13 - Diretor Presidente / Diretor de
Relações com Investidores

Descrição de outro cargo / função

25/07/1976

Cargo eletivo ocupado

Antony José Souza Martins

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

27/07/2021

27/07/2021

27/07/2021

27/07/2021

27/07/2021

27/07/2021

27/07/2021

27/07/2021

27/07/2021

27/07/2021

27/07/2021

27/07/2021

27/07/2021

27/07/2021

Data de posse

Data da eleição

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

687

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

Até AGO 2022

Sim

Até AGO 2022

Sim

Até AGO 2022

Sim

Até AGO 2022

Sim

Até AGO 2022

Sim

Até AGO 2022

Sim

Até AGO 2022

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0
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Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Versão : 1

Formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e em direito pela Faculdade Milton Campos. Possui mestrado em administração de empresas pela Universidade de Vanderbilt, Tennessee
(EUA). É presidente do Conselho de administração e diretor presidente da Wembley S.A., holding que controla indiretamente a emissora; da Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas, holding que controla
diretamente a emissora; da Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. – Encorpar, sociedade empresária da área têxtil e de investimentos; e, da Companhia Tecidos Santanense, indústria têxtil
atuante no setor de vestuário e uniformes profissionais. É presidente do Conselho de Administração da Cantagalo General Grains S.A. e da CGG Trading S.A.. Atualmente é diretor-presidente das seguintes
empresas José Alencar Gomes da Silva – Participações e Empreendimentos S.A., sociedade empresária de investimentos e participações; Fazenda do Cantagalo Ltda., sociedade que opera na área agropecuária e
na produção e engarrafamento de aguardente; Econorte – Empresa Construtora Norte de Minas Ltda, sociedade da área da construção civil; Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda, sociedade de
investimentos e participações; Diretor Presidente da COTEMINAS S.A., Diretor Presidente da OXFORD COM. E PART. S.A.; Presidente da SEDA S.A.; e Diretor Presidente da AMMO Varejo; e da Springs Global
Participações S.A., indústria têxtil atuante no setor de cama, mesa e banho; . O Sr. Josué é membro do Conselho e ex-presidente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial – IEDI, ex-presidente da
ABIT – Associação Brasileira da Industria Têxtil e de Confecções, vice presidente da FIESP – Federação da Indústria do Estado de São Paulo, vice-presidente do Conselho de Empresários da América Latina –
CEAL, e presidente do ITMF – “International Textile Manufacturers Federation”.
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 617/19.

Josué Christiano Gomes da Silva - 493.795.776-72

O Sr. Alencar é economista e empresário do segmento de tecnologia, tendo fundado duas startups Aaura e Liga, a segunda com foco em responsabilidade social e segurança pública. O Sr. Alencar está à frente da
iniciativa digital da AMMO Varejo desde 2016, O Sr. Alencar traz uma nova perspectiva para o negócio, implementando melhorias na experiência do cliente, inovações sustentáveis, garantindo maior produção com
menos impacto e apostas na indústria 4.0.
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 617/19.

Josué Gomes de Alencar - 378.438.648-22

O Sr, Martins é formado em engenharia de computação pela Unicamp, com pós-graduação em marketing de serviços pela ESPM, e mestrado em economia de empresas pela FGV. Anteriormente, atuou como vicepresidente de operações da TV1, e foi founder da Rocket Internet e fundador e co-CEO da Weswing. Também foi professor do curso de pós-graduação em Administração de Empresas na FGV. Ingressou na AMMO
Varejo em 2018.
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 617/19.
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O Sr. German Pasquale Quiroga Vilardo é graduado em engenharia eletrônica pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e possui mestrado em sistemas digitais pela Escola Politécnica da USP. É fundador e ex-CEO
da TV1.com (cargo que exerceu entre 1994 e 1999), fundador, CIO e CMO da Americanas.com (cargo que exerceu entre 1999 a 2004), CIO e CMO da Cyrela Brasil Realty (cargo que exerceu entre 2004 a 2008) e
fundador, CEO e membro do Conselho de Administração do Pontofrio.com (cargos que exerceu entre 2008 a 2011), Nova Pontocom (cargos que exerceu entre 2011 a 2014) e Cnova, empresa de comércio
eletrônico (cargos que exerceu entre 2014 a 2016), tendo nesta última, liderado o IPO da empresa na NASDAQ. Atualmente, é sócio da OMNI55, empresa de consultoria (desde 2017) e ocupa posição de membro
do Conselho de Administração da GOL, empresa de aviação comercial (desde 2016), Centauro , empresa de varejo de material esportivo (desde 2017), C&A empresa de varejo de moda (desde 2019), Locaweb
empresa de tecnologia (desde 2020) e JSL empresa de lojistica (desde 2020).
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 617/19.

Germán Pasquale Quiroga Vilardo - 009.943.227-71

Formado em engenharia mecânica pela UFMG, fez mestrado em administração de empresas (MBA) pela Kelly School of Business, Indiana University (EUA). O Sr. João Gustavo é diretor da Farpal Agropastoril e
Participações Ltda, sociedade empresária que atua na área agripecuaria; Econorte- Empresa Construtora Norte de Minas Ltda., sociedade do setor de construção civil; e, Ecopar- Empresa de Comércio e
Participações Ltda., sociedade de investimentos e participações. Trabalhou, ainda, como diretor de novos negócios da Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS entre 1995 e 1997 e como consultor
associado na BoozAllen & Hamilton, entre 1993 e 1995. Atualmente é membro do Conselho de administração da Springs Global Participações S.A, da Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS e da
Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A.- Encorpar. O Sr. João Gustavo é também membro suplente da Companhia Tecidos Santanense.
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 617/19.

João Gustavo Rebello de Paula - 692.239.806-82

Jorge Seabra Freitas é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e graduado no International Executive Programme e em Competitive Strategy, ambos pelo INSEAD. O Sr. Freitas é membro
não executivo do Conselho de Administração da Galp desde novembro de 2012, administrador da Amorim Holding II desde agosto de 2011, e administrador do Grupo Arcotêxteis, S.A. desde março de 2009. Antes
de ingressar na Galp, foi presidente do Conselho de Administração da Coelima Indústrias Têxteis, S.A., entre janeiro de 1992 e maio de 2011.
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 617/19.

Jorge Manuel Seabra de Freitas - 235.617.088-03
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Germán Pasquale Quiroga Vilardo - 009.943.227-71

N/A

João Gustavo Rebello de Paula - 692.239.806-82

N/A

Jorge Manuel Seabra de Freitas - 235.617.088-03

N/A

Josué Christiano Gomes da Silva - 493.795.776-72

N/A

Josué Gomes de Alencar - 378.438.648-22

N/A

Antony José Souza Martins - 256.427.628-85

Tipo de Condenação

N/A

Walter Roberto de Oliveira Longo - 563.380.748-00

N/A

Descrição da Condenação
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Walter Longo, Publicitário e Administrador de Empresas com MBA na Universidade da Califórnia, é empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark Comunicação. Walter Longo é membro
de vários conselhos de empresas como SulAmérica, Portobello e Cacau Show, sócio de múltiplas empresas digitais, palestrante reconhecido internacionalmente, articulista de múltiplas publicações, além de autor,
entre outros, dos livros O Marketing e o Nexo (Ed. BestSeller), Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital (Alta Books), O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia (Alta Books), Insights para um Mercado em
Transição (Alta Books) e O Trilema Digital (Alta Books).
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 617/19.

Walter Roberto de Oliveira Longo - 563.380.748-00
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Descrição outros comitês

CPF

Outros Comitês

Comitê de Auditoria: Membro efetivo Economista

Jorge Manuel Seabra de Freitas

235.617.088-03

Engenheiro Eletrônico

Outros Comitês

Comitê de Auditoria: Membro
independente

Germán Pasquale Quiroga Vilardo

009.943.227-71

Não aplicável

Outros Comitês

Comitê de Auditoria: Membro efetivo Economista

000.631.058-37

Profissão

Tipo de Auditoria

Waldemir Bulla

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

Membro do Comiê de Auditoria:
Membro efetivo do C.A. da
Companhia

Outros

Membro do Comiê de Auditoria:
Membro independe do C.A. da
companhia

Outros

Coordenador do Comitê de
Auditoria

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

27/07/2021

27/02/1960

27/07/2021

25/10/1967

27/07/2021

19/07/1956

Data eleição

Data de
nascimento

0

27/07/2021

0

27/07/2021

0

27/07/2021

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

Até AGO de 2022

0.00%

Até AGO de 2022

0.00%

Até AGO de 2022

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Jorge Manuel Seabra de Freitas - 235.617.088-03

PÁGINA: 242 de 377

O Sr. German Pasquale Quiroga Vilardo é graduado em engenharia eletrônica pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e possui mestrado em sistemas digitais pela Escola Politécnica da USP. É fundador e ex-CEO
da TV1.com (cargo que exerceu entre 1994 e 1999), fundador, CIO e CMO da Americanas.com (cargo que exerceu entre 1999 a 2004), CIO e CMO da Cyrela Brasil Realty (cargo que exerceu entre 2004 a 2008) e
fundador, CEO e membro do Conselho de Administração do Pontofrio.com (cargos que exerceu entre 2008 a 2011), Nova Pontocom (cargos que exerceu entre 2011 a 2014) e Cnova, empresa de comércio
eletrônico (cargos que exerceu entre 2014 a 2016), tendo nesta última, liderado o IPO da empresa na NASDAQ. Atualmente, é sócio da OMNI55, empresa de consultoria (desde 2017) e ocupa posição de membro
do Conselho de Administração da GOL, empresa de aviação comercial (desde 2016), Centauro , empresa de varejo de material esportivo (desde 2017), C&A empresa de varejo de moda (desde 2019), Locaweb
empresa de tecnologia (desde 2020) e JSL empresa de lojistica (desde 2020).
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 617/19.

Germán Pasquale Quiroga Vilardo - 009.943.227-71

Waldemir Bulla é Conselheiro Certificado, Membro Independente de Comitê de Auditoria e da Comissão de Gerenciamento de Riscos do IBGC. Executivo com mais de 30 anos de experiência dedicados em apoiar
a Alta Administração (Conselho, Comitês e Diretoria) no desenvolvimento, implantação e gestão de projetos em Auditoria Interna, Gerenciamento de Riscos e Compliance. Atualmente é Sócio da GRC Consuting do
Brasil cuja premissa de atuação é prover um suporte personalizado à Alta Administração (Conselho, Comitês e Diretoria) nas demandas em Auditoria Interna, Gerenciamento de Riscos e Compliance.
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 617/19.

Waldemir Bulla - 000.631.058-37

Experiência profissional / Critérios de Independência
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N/A

Jorge Manuel Seabra de Freitas - 235.617.088-03

N/A

Germán Pasquale Quiroga Vilardo - 009.943.227-71

N/A

Waldemir Bulla - 000.631.058-37

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 243 de 377

Jorge Seabra Freitas é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e graduado no International Executive Programme e em Competitive Strategy, ambos pelo INSEAD. O Sr. Freitas é membro
não executivo do Conselho de Administração da Galp desde novembro de 2012, administrador da Amorim Holding II desde agosto de 2011, e administrador do Grupo Arcotêxteis, S.A. desde março de 2009. Antes
de ingressar na Galp, foi presidente do Conselho de Administração da Coelima Indústrias Têxteis, S.A., entre janeiro de 1992 e maio de 2011.
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 617/19.
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Diretor

Josué Gomes de Alencar

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Presidente do CA

Josué Christiano Gomes da Silva

Pessoa relacionada

Diretor

Josué Gomes de Alencar

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

Diretor

Josué Gomes de Alencar

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Diretor Presidente e Membro do CA

Josué Christiano Gomes da Silva

Pessoa relacionada

Diretor

Josué Gomes de Alencar

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Diretor Presidente

Josué Christiano Gomes da Silva

Pessoa relacionada

378.438.648-22 AMMO Varejo S.A.

493.795.776-72 Springs Global Participações S.A.

378.438.648-22 AMMO Varejo S.A.

493.795.776-72 C7S Tecnologia Ltda.

378.438.648-22 AMMO Varejo S.A.

493.795.776-72 AMMO Varejo S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1
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03.494.776/0001-01 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

07.718.269/0001-57

03.494.776/0001-01 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

28.900.361/0001-03

03.494.776/0001-01 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

03.494.776/0001-01

03.494.776/0001-01 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

378.438.648-22 AMMO Varejo S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Membro do CA

Mariza Campos Gomes da Silva

Pessoa relacionada

Presidente do CA

Josué Christiano Gomes da Silva

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Membro do CA

Maria Cristina Gomes da Silva

Pessoa relacionada

Cargo

Nome

Membro do CA

Patrícia Campos Gomes da Silva

Pessoa relacionada

Presidente do CA

Josué Christiano Gomes da Silva

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Membro do C.A.

Patrícia Campos Gomes da Silva

Pessoa relacionada

Presidente do C.A.

Josué Gomes de Alencar

Administrador do emissor ou controlada

Observação

958.037.426-00 WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

493.795.776-72 AMMO Varejo S.A.

958.037.426-00 Companhia de Tecidos Norte de Minas –
COTEMINAS

378.438.648-22 AMMO Varejo S.A.

056.610.046-05 WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

493.795.776-72 AMMO Varejo S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

25.329.319/0001-96

PÁGINA: 245 de 377

03.494.776/0001-01 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

22.677.520/0001-76

03.494.776/0001-01 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

25.329.319/0001-96

03.494.776/0001-01 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

25.329.319/0001-96

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

563.631.416-72 WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Administrador do emissor ou controlada

Observação

Membro do CA

Maria da Graça Campos Gomes da Silva

Pessoa relacionada

Diretor

Josué Christiano Gomes da Silva

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Cargo

Nome

Observação

Diretor

Josué Gomes de Alencar

Pessoa relacionada

Presidente do CA

Josué Christiano Gomes da Silva

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Membro do CA

Maria da Graça Campos Gomes da Silva

Pessoa relacionada

Presidente do C.A.

Josué Christiano Gomes da Silva

378.438.648-22 AMMO Varejo S.A.

493.795.776-72 AMMO Varejo S.A.

401.273.896-87 Companhia de Tecidos Norte de Minas –
COTEMINAS

493.795.776-72 AMMO Varejo S.A.

401.273.896-87 WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

03.494.776/0001-01

PÁGINA: 246 de 377

03.494.776/0001-01 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

22.677.520/0001-76

03.494.776/0001-01 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

25.329.319/0001-96

03.494.776/0001-01 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

493.795.776-72 AMMO Varejo S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Observação

Membro do CA

Maria Cristina Gomes da Silva

Pessoa relacionada

Presidente do CA

Josué Christiano Gomes da Silva

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

563.631.416-72 WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

25.329.319/0001-96

PÁGINA: 247 de 377

03.494.776/0001-01 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

493.795.776-72 AMMO Varejo S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

COTEMINAS S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Josué Christiano Gomes da Silva

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2020

Cargo/Função

Identificação

Josué Christiano Gomes da Silva

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente e Presidente do CA

Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Josué Christiano Gomes da Silva

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente e Membro do CA

Springs Global Participações S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

22.677.520/0001-76

493.795.776-72

07.718.269/0001-57

493.795.776-72

07.663.140/0001-99

493.795.776-72

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlador Indireto

Controlador Indireto

Controlador Indireto

Versão : 1

PÁGINA: 248 de 377

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Pessoa Relacionada

Presidente do C.A.

Josué Gomes da Silva

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Josué Christiano Gomes da Silva

Cargo/Função

Identificação

Observação

Membro Independente do Conselho de Administração

Springs Global Participações S.A.

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

Jorge Manuel Seabra de Freitas

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

C7S Tecnologia Ltda.

07.718.269/0001-57

235.617.088-03

28.900.361/0001-03

25.329.319/0001-96

493.795.776-72

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlador Indireto

Controlada Direta

Controlador Indireto

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
±$FRUGRVLQFOXVLYHDSyOLFHVGHVHJXURVSDUDSDJDPHQWRRXUHHPEROVRGHGHVSHVDV
VXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
$HPLVVRUDSRVVXLVHJXURSDUDVHXVDGPLQLVWUDGRUHV
  $SyOLFHGH3ULPHLUR5LVFR
6HJXUDGRUDV&KXEE6HJXURV%UDVLO6$H%(5./(<
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±
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±
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FDSDFLGDGH
RX
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HVWUXWXUD DEDL[R
5
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ÆPELWRGD&REHUWXUD0XQGLDO
&REHUWXUDSDUD HPSUHVDV DILOLDGDV VHP ILQV OXFUDWLYRV SDUD F{QMXJH KHUGHLURV UHSUHVHQWDQWHV
OHJDLVHHVSyOLRFRQWUDRVVHJXUDGRVUHIHUHQWHDSUiWLFDVWUDEDOKLVWDVLQGHYLGDVSDUDGHVSHVDVGH
GHIHVDUHODFLRQDGDDSURFHGLPHQWRVH[WUDMXGLFLDLVSDUDFXVWRVHPHUJHQFLDLVSDUDGDQRVPRUDLV
SDUDUHFODPDo}HVIHLWDVSRU*RYHUQRIRUQHFHGRUHVFRQFRUUHQWHVyUJmRVUHJXODGRUHVFUHGRUHVH
LQYHVWLGRUHV H[FHWR (8$ H &DQDGi  SDUD UHFODPDo}HV GH VHJXUDGR FRQWUD VHJXUDGR SDUD
UHFODPDo}HV IHLWDV SHOD HPSUHVD WRPDGRUD FRQWUD RV VHJXUDGRV SDUD UHFODPDo}HV FRQWUD RV
VHJXUDGRV HP kPELWR WULEXWiULR SDUD FXVWRV GH GHIHVD TXDQGR GD DSOLFDomR GH PXOWDV H GHPDLV
VDQo}HVHPkPELWRDGPLQLVWUDWLYRSDUDFXVWRVGHGHIHVDGHFRUUHQWHVGHUHFODPDo}HVSRUSUHMXt]RV
ILQDQFHLURVGDQRVFRUSRUDLVRXPDWHULDLVFDXVDGRVSRUGDQRVDPELHQWDLVSDUDLQDELOLWDomRSDUDR
H[HUFtFLRGRFDUJRSDUDUHVSRQVDELOLGDGHGDVSHVVRDVVHJXUDGDVGHFRUUHQWHVGHGDQRVFRUSRUDLV
RFRUULGRVQRFXUVRGDVDWLYLGDGHVGRWRPDGRUSDUDEORTXHLRGHEHQVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHSDUD
FXVWRVGHGHIHVDSDUDUHFODPDo}HVGHFRUUHQWHGHJDUDQWLDVSHVVRDLVIRUQHFLGDVDIDYRUGRWRPDGRU
HVXEVLGLiULDV
  $SyOLFHGH([FHVVR
$SyOLFH' 2Q
6HJXUDGRUDV+',*/2%$/
3UD]RGH9LJrQFLDH
/LPLWH9HUED~QLFD5HPH[FHVVRj5
ÆPELWRGD&REHUWXUD0XQGLDO
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Despesas Suportadas Pelos Administradores
&REHUWXUDSDUD HPSUHVDV DILOLDGDV VHP ILQV OXFUDWLYRV SDUD F{QMXJH KHUGHLURV UHSUHVHQWDQWHV
OHJDLVHHVSyOLRFRQWUDRVVHJXUDGRVUHIHUHQWHDSUiWLFDVWUDEDOKLVWDVLQGHYLGDVSDUDGHVSHVDVGH
GHIHVDUHODFLRQDGDDSURFHGLPHQWRVH[WUDMXGLFLDLVSDUDFXVWRVHPHUJHQFLDLVSDUDGDQRVPRUDLV
SDUDUHFODPDo}HVIHLWDVSRU*RYHUQRIRUQHFHGRUHVFRQFRUUHQWHVyUJmRVUHJXODGRUHVFUHGRUHVH
LQYHVWLGRUHV H[FHWR (8$ H &DQDGi  SDUD UHFODPDo}HV GH VHJXUDGR FRQWUD VHJXUDGR SDUD
UHFODPDo}HV IHLWDV SHOD HPSUHVD WRPDGRUD FRQWUD RV VHJXUDGRV SDUD UHFODPDo}HV FRQWUD RV
VHJXUDGRV HP kPELWR WULEXWiULR SDUD FXVWRV GH GHIHVD TXDQGR GD DSOLFDomR GH PXOWDV H GHPDLV
VDQo}HVHPkPELWRDGPLQLVWUDWLYRSDUDFXVWRVGHGHIHVDGHFRUUHQWHVGHUHFODPDo}HVSRUSUHMXt]RV
ILQDQFHLURVGDQRVFRUSRUDLVRXPDWHULDLVFDXVDGRVSRUGDQRVDPELHQWDLVSDUDLQDELOLWDomRSDUDR
H[HUFtFLRGRFDUJRSDUDUHVSRQVDELOLGDGHGDVSHVVRDVVHJXUDGDVGHFRUUHQWHVGHGDQRVFRUSRUDLV
RFRUULGRVQRFXUVRGDVDWLYLGDGHVGRWRPDGRUSDUDEORTXHLRGHEHQVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHSDUD
FXVWRVGHGHIHVDSDUDUHFODPDo}HVGHFRUUHQWHGHJDUDQWLDVSHVVRDLVIRUQHFLGDVDIDYRUGRWRPDGRU
HVXEVLGLiULDV
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12.12 – Outras informações relevantes
Assembleias Gerais da Companhia
Apresentamos abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas no exercício
social corrente, (i) resumo das principais matérias aprovadas, (ii) data de sua realização, e (iii)
quórum de instalação:
Evento

Principais Matérias

Data

Quórum

AGE

Transformação de Sociedade Anônima

30 de junho de 2021

100%

AGE

Reforma do Estatuto Social e Aprovação de
oferta pública de ações

27 de julho de 2021

100%

A Companhia esclarece que não realizou Assembleias Gerais nos últimos três exercícios sociais,
uma vez que a sua transformação do tipo societário de sociedade limitada para sociedade por ações
ocorreu em 30 de junho de 2021.
Informações relevantes sobre os membros da administração da Companhia
Em atendimento ao item 4.5 do Regulamento do Novo Mercado da B3, para informações relevantes
acerca dos membros da administração da Companhia, incluindo eventuais cargos por eles ocupados
no conselho de administração, conselho fiscal, comitês e órgãos executivos de outras sociedades e
entidades, vide itens 12.5 a 12.8 deste Formulário de Referência.
O “Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa”, editado pelo Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa – IBGC, objetiva tornar o ambiente organizacional e institucional brasileiro
mais sólido, justo, responsável e transparente, estabelecendo recomendações para a criação de
melhores sistemas de governança corporativa nas organizações, visando a otimizar o valor da
organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para o seu bom desempenho e
longevidade.
A Companhia está comprometida com as melhores práticas de governança corporativa, tendo
aderido práticas recomendadas pelo IBGC, como por exemplo vedação ao uso de informações
privilegiadas e existência de política de divulgação de informações relevantes; conselheiros com
experiência em questões operacionais, financeiras e outros, além de experiência em participação em
outros conselhos de administração; manutenção de um canal de denúncias para a apresentação de
denúncias ou resolução de dilemas de ordem ética; e previsão estatutária para instalação de um
conselho fiscal.
A Companhia sujeita-se também às regras do Regulamento do Novo Mercado. Em 2000, a B3
introduziu três segmentos de negociação, com níveis diferentes de práticas de governança
corporativa, denominados Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, com o objetivo de estimular as
companhias a seguir melhores práticas de governança corporativa e adotar um nível de divulgação
de informações adicional em relação ao exigido pela legislação. Os segmentos de listagem são
destinados à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam voluntariamente
a observar práticas de governança corporativa e exigências de divulgação de informações, além
daquelas já impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam os direitos dos
acionistas e elevam a qualidade das informações fornecidas aos acionistas. O Novo Mercado é o
mais rigoroso deles, exigindo maior grau de práticas de governança corporativa dentre os três
segmentos.
As companhias que ingressam no Novo Mercado submetem-se, voluntariamente, a determinadas
regras mais rígidas do que aquelas presentes na legislação brasileira, obrigando-se, por exemplo, a
emitir apenas ações ordinárias; manter, no mínimo, 25% de ações do capital da Companhia em
circulação; constituir um Comitê de Auditoria; aprovar regimento interno do Conselho de
Administração e de seus comitês de assessoramento; instituir área de auditoria interna e controles
internos na Companhia, entre outros. A adesão ao Novo Mercado se dá por meio da assinatura de
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contrato entre a companhia, seus administradores e acionistas controladores e a B3, além da
adaptação do estatuto da companhia de acordo com as regras contidas no Regulamento do Novo
Mercado.
Ao assinar os contratos, as companhias devem adotar as normas e práticas do Novo Mercado. As
regras impostas pelo Novo Mercado visam a conceder transparência com relação às atividades e
situação econômica das companhias ao mercado, bem como maiores poderes para os acionistas
minoritários de participação na administração das companhias, entre outros direitos.
Além das informações descritas acima, não há outras informações relevantes que não tenham sido
divulgadas nos demais subitens deste item 12.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
13.1 – Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária
(a)

objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de
remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado;

A Política de Remuneração foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 27
de julho de 2021 e estabelece as diretrizes que deverão ser observadas quanto à remuneração dos
membros do Conselho de Administração, da Diretoria e dos Comitês de Assessoramento ao
Conselho de Administração, bem como dos membros do Conselho Fiscal (quando instalado)
A Política de Remuneração encontra-se à disposição para consulta no site da Companhia
(ri.ammovarejo.com.br) e no site da CVM (cvm.gov.br).
A Política de Remuneração tem como principal função alinhar os interesses da Administração e os
objetivos estratégicos da Companhia, com foco em sua perenidade e na criação de valor no longo
prazo.
(b)

composição da remuneração, indicando:
i.

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles;

A remuneração global dos Administradores poderá ser constituída pelos seguintes componentes: (i)
remuneração fixa; (ii) remuneração variável; (iii) benefícios; (iv) remuneração baseada em ações; e
(v) outros que o Conselho de Administração venha a determinar. Os membros do Conselho Fiscal,
quando instalado, farão jus somente à remuneração fixa, conforme deliberado pela Assembleia Geral
da Companhia.
A remuneração fixa tem como objetivo a compensação direta pelos serviços prestados, em linha com
as práticas de mercado.
A remuneração variável tem como objetivo direcionar as ações dos Administradores ao cumprimento
dos objetivos estratégicos da Companhia, visando atender aos interesses de seus investidores, de
seus clientes e demais stakeholders da Companhia, sujeitando-se ao atingimento de metas
individuais e coletivas.
O pacote de benefícios tem por objetivo oferecer aos Administradores um pacote compatível com a
prática de mercado. Nos termos da Política de Remuneração, os Administradores podem fazer jus a
benefícios como assistência médica, assistência odontológica, vale refeição, seguro de vida,
desconto para a compra de produtos da Companhia, celular corporativo e vagas de estacionamento.
A remuneração baseada em ações tem o objetivo de promover o crescimento e a lucratividade a
longo prazo da Companhia, buscando o alinhamento de objetivos entre os executivos e acionistas
da Companhia e proporcionando às pessoas que estão ou estarão envolvidas no seu crescimento,
a oportunidade de adquirir um direito de propriedade na Companhia, estimulando essas pessoas a
contribuírem e participarem do seu sucesso A remuneração baseada em ações dependerá da
aprovação em Assembleia Geral dos respectivos planos de remuneração baseada em ações de
emissão da Companhia, que poderá outorgar a competência de sua administração ao Conselho de
Administração.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração poderão fazer jus a (i) remuneração fixa mensal; e (ii)
remuneração por participações em Comitês de Assessoramento quando integrarem tais órgãos.
Diretoria Estatutária
A remuneração fixa dos membros da Diretoria Estatutária é baseada no escopo do cargo, experiência
profissional e responsabilidades desempenhadas por cada membro. É composta por uma
remuneração mensal, a título de pró-labore, orientada por pesquisas salariais aderentes ao segmento
de atuação da Companhia e definido de acordo com a negociação individual com cada membro.
Os Diretores também são elegíveis ao recebimento dos benefícios descritos acima e poderão fazer
jus a (i) uma remuneração variável atrelada ao atingimento de metas de performance definidas pela
Companhia e (ii) uma remuneração baseada em ações, conforme deliberado pela Assembleia Geral
da Companhia.
Comitês de Assessoramento
Os membros dos Comitês de Assessoramento poderão fazer jus a remuneração fixa mensal. Além da
remuneração prevista para os membros dos Comitês de Assessoramento, aqueles que porventura
também participem de outro órgão da Companhia poderão ter sua remuneração atribuída a um ou mais
cargos que ocupem, respeitados os limites estabelecidos nas normas aplicáveis à Companhia.
ii.

iii.

em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento
na remuneração total;
Exercício Social corrente
31/12/2020

Remuneração fixa anual
Remuneração variável
Outros benefícios / remunerações
Total da remuneração

Exercício Social corrente 31/12/2019
Remuneração fixa anual
Remuneração variável
Outros benefícios / remunerações
Total da remuneração

Exercício Social corrente 31/12/2018
Remuneração fixa anual
Remuneração variável
Outros benefícios / remunerações
Total da remuneração

iv.

Conselho de
Administração
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Conselho de
Administração
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Conselho de
Administração
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Diretoria
Estatutária
100%
0%
0%
100%
Diretoria
Estatutária
100%
0%
0%
100%
Diretoria
Estatutária
100%
0%
0%
100%

Conselho
Fiscal
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Conselho
Fiscal
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Conselho
Fiscal
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Total
100%
0%
0%
100%

Total
100%
0%
0%
100%

Total
100%
0%
0%
100%

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração;

O valor global máximo a ser pago aos nossos administradores a título de remuneração é determinado
pela Assembleia Geral de Acionistas, estando a remuneração global máxima para tal público
atendendo aos limites impostos pelo artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações.
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Caberá ao Conselho de Administração determinar a proporção de cada componente da remuneração
dos administradores.
a) Remuneração fixa:
A remuneração fixa será em linha com as práticas de mercado e baseada nas responsabilidades do
cargo e experiência individuais. A remuneração fixa poderá ser revista anualmente, a critério do
Conselho de Administração, de forma que seja adequada às práticas de mercado ou atualizada
monetariamente.
(b) Remuneração variável:
Os montantes a serem atribuídos no âmbito da remuneração variável deverão resultar de processo
de avaliação objetiva e subjetiva do participante, sendo que a avaliação objetiva poderá resultar do
cumprimento de metas anuais estabelecidas em contrato de gestão, enquanto a avaliação subjetiva
será aquela realizada por superiores, pares e/ou subordinados, conforme venha a ser determinado
pelo Conselho de Administração.
A parcela variável estará vinculada ao desempenho da própria Companhia, dependendo dos
resultados e do alcance de metas individuais.
v.

razões que justificam a composição da remuneração; e

A Política de Remuneração da Companhia visa: (i) a aplicação de critérios e princípios éticos e técnicos
de valorização e administração das diferentes estruturas funcionais da Companhia; e (ii) a assegurar a
manutenção de padrões de equilíbrio interno e externo, compatíveis com as responsabilidades de cada
cargo e competitivos ao mercado de trabalho, regulamentando critérios e estabelecendo controles
administrativos capazes de responder às diversas necessidades da Companhia.
vi.

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse
fato.

Não há membros não remunerados pelo emissor.
(c)

principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração;

O montante equivalente à remuneração dos membros do Conselho de Administração será definido
levando-se em conta, principalmente, as responsabilidades assumidas, as complexidades inerentes
ao cargo, o tempo dedicado às funções exercidas, sua competência, a reputação do profissional e
as práticas de mercado.
Já o montante equivalente à remuneração fixa dos membros da Diretoria é definido levando-se em
conta, principalmente, as responsabilidades assumidas e o nível de complexidade das funções
desempenhadas, em comparação com as práticas de mercado de empresas do mesmo porte da
Companhia. Os montantes a serem atribuídos no âmbito da remuneração variável deverão resultar
de processo de avaliação objetiva e subjetiva do participante, sendo que a avaliação objetiva poderá
resultar do cumprimento de metas anuais estabelecidas em contrato de gestão, enquanto a avaliação
subjetiva será aquela realizada por superiores, pares e/ou subordinados, conforme venha a ser
determinado pelo Conselho de Administração. A parcela variável estará vinculada ao desempenho
da própria Companhia, dependendo dos resultados e do alcance de metas individuais.
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(d)

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho;

Na medida em que a remuneração variável dos administradores da Companhia é estruturada com base
no alcance dos resultados, tanto de curto como de longo prazo, da Companhia, tais administradores são
adequadamente remunerados e compensados quando há observância de evolução nos indicadores de
desempenho financeiro (metas financeiras) e operacional (metas individuais).
(e)

como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto,
médio e longo prazo;

A remuneração tem como objetivo incentivar os administradores a buscar a melhor rentabilidade
para a Companhia, atrelando a remuneração variável com os indicadores de desempenho, no curto
prazo, e retendo profissionais que passam a se tornar essenciais para as operações da Companhia,
que compartilham o risco e o resultado com a Companhia.
(f)

existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos;

Não existe remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos pelo exercício de funções na Companhia.
(g)

existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor;

Não aplicável, tendo em vista que não existe qualquer remuneração ou benefício vinculado à
ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor.
(h)

práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
i.

os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório,
identificando de que forma participam;

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, a Assembleia Geral fixará o montante global da
remuneração dos administradores e sua distribuição competirá ao Conselho de Administração, que
levará em conta as responsabilidades, tempo dedicado às funções, competência, reputação
profissional e o valor dos respectivos serviços no mercado.
ii.

critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual,
indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de
mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência
desses estudos; e

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, a distribuição da remuneração global deve levar
em conta as responsabilidades, tempo dedicado às funções, competência, reputação profissional e
o valor dos respectivos serviços no mercado.
iii.

com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a
adequação da política de remuneração do emissor.

Não há periodicidade fixa para avaliação da política de remuneração e a mesma ocorre conforme
necessidade estratégica da Companhia.
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

2,50

1,50

0,00

4,00

Nº de membros remunerados

2,50

1,50

0,00

4,00

600.000,00

2.000.000,00

0,00

2.600.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

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

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

600.000,00

4.000.000,00

0,00

4.600.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

1,00

0,00

1,00

Nº de membros remunerados

0,00

1,00

0,00

1,00

Salário ou pró-labore

0,00

577.903,68

0,00

577.903,68

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

577.903,68

0,00

577.903,68

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

1,00

0,00

1,00

Nº de membros remunerados

0,00

1,00

0,00

1,00

Salário ou pró-labore

0,00

577.903,68

0,00

577.903,68

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

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

0,00

0,00

0,00

0,00

577.903,68

0,00

577.903,68

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

1,00

0,00

1,00

Nº de membros remunerados

0,00

1,00

0,00

1,00

Salário ou pró-labore

0,00

574.933,33

0,00

574.933,33

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Observação

Total da remuneração

0,00

574.933,33

0,00

574.933,33
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
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GHUHPXQHUDomR


9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
IRVVHPDWLQJLGDV
9DORUHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGR


QRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRVRFLDO
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV


9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQR


GHUHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQR


GHUHPXQHUDomR


9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
IRVVHPDWLQJLGDV


9DORUHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGR
QRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRVRFLDO



711
PÁGINA: 263 de 377

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

Versão : 1



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
1mRDSOLFiYHO$WpDSUHVHQWHGDWDQmRKiSUHYLVmRGHUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVHQRVWUrV
~OWLPRVH[HUFtFLRVQHQKXPH[HFXWLYRGD&RPSDQKLDWHYHUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

±5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
1mR KRXYH UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV UHFRQKHFLGD QR UHVXOWDGR GRV  ~OWLPRV H[HUFtFLRV
VRFLDLVFRPRWDPEpPQmRKiSUHYLVmRSDUDRH[HUFtFLRDVHHQFHUUDUHPGHGH]HPEURGH
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13.6 - Opções em Aberto

±,QIRUPDo}HVVREUHDVRSo}HVHPDEHUWRGHWLGDVSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHSHOD
GLUHWRULDHVWDWXWiULD
1mRKiRSo}HVHPDEHUWRSDUDTXDLVTXHUPHPEURVGRyUJmRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

±2So}HVH[HUFLGDVHDo}HVHQWUHJXHV
1mRKRXYHRSo}HVH[HUFLGDVRXDo}HVHQWUHJXHVUHODWLYDVjUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVQRV
~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

±3UHFLILFDomRGDV$o}HV2So}HV



1mRDSOLFiYHO
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

±3DUWLFLSDo}HVGHWLGDVSRUyUJmR





9DORUHVPRELOLiULRVGHWLGRVSRUPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDHGRFRQVHOKR
ILVFDOHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLD

4XDQWLGDGHGHDo}HVï

(PLVVRU


&RQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

'LUHWRULDHVWDWXWiULD

&RQVHOKRILVFDO

&RQWURODGRU,QGLUHWR±&RPSDQKLDGH7HFLGRV1RUWHGH0LQDV

&RQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
'LUHWRULDHVWDWXWiULD
&RQVHOKRILVFDO

&RQWURODGRU,QGLUHWR±6SULQJV*OREDO3DUWLFLSDo}HV

&RQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
'LUHWRULDHVWDWXWiULD
&RQVHOKRILVFDO


&RQWURODGRU,QGLUHWR±:HPEOH\6$

&RQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
'LUHWRULDHVWDWXWiULD
&RQVHOKRILVFDO


&RQWURODGRU,QGLUHWR±-RVp$OHQFDU*RPHVGD6LOYD± &RP3DUW(PS6$

&RQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
'LUHWRULDHVWDWXWiULD
&RQVHOKRILVFDO























¹ Para não haver duplicidade, nos casos em que um mesmo Administrador ocupe cargo na Diretoria e no Conselho de
Administração, as ações que tal Administrador detém estão computadas apenas no Conselho de Administração.
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
±,QIRUPDo}HVVREUHSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRQIHULGRVDRVPHPEURVGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
1HQKXP PHPEUR GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR RX GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD SRVVXHP SODQRV GH
SUHYLGrQFLDHPYLJRUTXHVHMDPFXVWHDGRVSHOD&RPSDQKLD
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1,00
577.903,68
577.903,68
577.903,68

1,00

577.903,68

577.903,68

577.903,68

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

31/12/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

A Companhia não possuía conselho fiscal para o período e, portanto, não houve remunerações a serem descritas para o período em questão.

A Companhia não possuía conselho fiscal para o período e, portanto, não houve remunerações a serem descritas para o período em questão.

A Companhia não possuía conselho fiscal para o período e, portanto, não houve remunerações a serem descritas para o período em questão.

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Conselho Fiscal

A Companhia não possuía Conselho de Administração para o período e, portanto, não houve remunerações a serem descritas para o período em questão.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

31/12/2018

A Companhia não possuía Conselho de Administração para o período e, portanto, não houve remunerações a serem descritas para o período em questão.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

31/12/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conselho Fiscal

A Companhia não possuía Conselho de Administração para o período e, portanto, não houve remunerações a serem descritas para o período em questão.

574.933,33

574.933,33

574.933,33

31/12/2018

Conselho de Administração

31/12/2020

Observação

1,00

31/12/2019

1,00

31/12/2020

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

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

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

719

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

Versão : 1



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
1mR Ki DUUDQMRV FRQWUDWXDLV RX DSyOLFHV GH VHJXURV RX RXWURV LQVWUXPHQWRV TXH HVWUXWXUHP
PHFDQLVPRVGHUHPXQHUDomRRXLQGHQL]DomRSDUDRVDGPLQLVWUDGRUHVHPFDVRGHGHVWLWXLomRGR
FDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
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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
1RV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVQmRKRXYHUHPXQHUDomRUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLD
UHIHUHQWH D PHPEUR GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR FRQVHOKR ILVFDO RX GLUHWRULD TXH VHMDP SDUWHV
UHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHVGLUHWRVRX
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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
 ± 5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO DJUXSDGRV SRU
yUJmRUHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP
1mR KRXYH HP UHODomR DRV  WUrV  ~OWLPRV H[HUFtFLR RV VRFLDLV YDORUHV UHFRQKHFLGRV QR QRVVR
UHVXOWDGRFRPRUHPXQHUDomRGHPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDDJUXSDGRVSRUyUJmRSRUTXDOTXHU
UD]mR TXH QmR D IXQomR TXH RFXSDP (VFODUHFHPRV DLQGD TXH D &RPSDQKLD HUD XPD VRFLHGDGH
OLPLWDGDHQmRSRVVXtD&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX&RQVHOKR)LVFDOQHVWHUHIHULGRSHUtRGR
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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
UHVXOWDGRGHFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGHVRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXPHGH
FRQWURODGDVGRHPLVVRU
([HUFtFLRVRFLDO±UHPXQHUDomRUHFHELGDHPIXQomRGRH[HUFtFLRGRFDUJRQRHPLVVRU



&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO

&RQWURODGRUHVGLUHWRVH
LQGLUHWRV









&RQWURODGDVGRHPLVVRU









6RFLHGDGHVVREFRQWUROH
FRPXP









([HUFtFLRVRFLDO±UHPXQHUDomRUHFHELGDHPIXQomRGRH[HUFtFLRGRFDUJRQRHPLVVRU


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO

&RQWURODGRUHVGLUHWRVH
LQGLUHWRV









&RQWURODGDVGRHPLVVRU









6RFLHGDGHVVREFRQWUROH
FRPXP
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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

([HUFtFLRVRFLDO±UHPXQHUDomRUHFHELGDHPIXQomRGRH[HUFtFLRGRFDUJRQRHPLVVRU


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO

&RQWURODGRUHVGLUHWRVH
LQGLUHWRV









&RQWURODGDVGRHPLVVRU









6RFLHGDGHVVREFRQWUROH
FRPXP










([HUFtFLRVRFLDO±GHPDLVUHPXQHUDo}HVUHFHELGDVHVSHFLILFDQGRDTXHWtWXORIRUDP
DWULEXtGDV
(P5PLO

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO

&RQWURODGRUHV
GLUHWRVH
LQGLUHWRV









&RQWURODGDVGR
HPLVVRU









6RFLHGDGHVVRE
FRQWUROH
FRPXP









$WULEXLo}HVGDVUHPXQHUDo}HV&(2GD&RWHPLQDV&(2GD6SULQJV*OREDOHPHPEURGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGD6SULQJV*OREDO
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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

([HUFtFLRVRFLDO±GHPDLVUHPXQHUDo}HVUHFHELGDVHVSHFLILFDQGRDTXHWtWXORIRUDP
DWULEXtGDV


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO

&RQWURODGRUHV
GLUHWRVH
LQGLUHWRV









&RQWURODGDVGR
HPLVVRU









6RFLHGDGHVVRE
FRQWUROH
FRPXP









$WULEXLo}HVGDVUHPXQHUDo}HV&(2GD&RWHPLQDV&(2GD6SULQJV*OREDOHPHPEURGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGD6SULQJV*OREDO
([HUFtFLRVRFLDO±GHPDLVUHPXQHUDo}HVUHFHELGDVHVSHFLILFDQGRDTXHWtWXORIRUDP
DWULEXtGDV


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO

&RQWURODGRUHV
GLUHWRVH
LQGLUHWRV









&RQWURODGDVGR
HPLVVRU









6RFLHGDGHVVRE
FRQWUROH
FRPXP









$WULEXLo}HVGDVUHPXQHUDo}HV&(2GD&RWHPLQDV&(2GD6SULQJV*OREDOHPHPEURGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGD6SULQJV*OREDO
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13.16 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
2V DGPLQLVWUDGRUHV SDVVDUDP D VHU UHPXQHUDGRV SHOD &RPSDQKLD FRQIRUPH D 3ROtWLFD GH
5HPXQHUDomRGHVGHVXDDSURYDomRHGHQWURGROLPLWHGHUHPXQHUDomRJOREDODVHUHVWDEHOHFLGR
SHODDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDDQXDOPHQWH
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

±'HVFULomRGRV5HFXUVRV+XPDQRV
D  Q~PHUR GH HPSUHJDGRV WRWDO SRU JUXSRV FRP EDVH QD DWLYLGDGH GHVHPSHQKDGD H SRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
$WLYLGDGH


&(1752
2(67(

125'(67(

$GPLQLVWUDWLYR











&RRUGHQDGRU(VSHFLDOLVWD











*HUrQFLD











'LUHWRULD([HFXWLYR











2SHUDFLRQDO











*HUHQWH/RMD











2SHUDFLRQDO/RMD











9HQGHGRU/RMD

































3UHVLGrQFLD
7RWDO

68'(67( 68/

7RWDO


$WLYLGDGH



&(17522(67(

125'(67(

68'(67(

68/

7RWDO

$GPLQLVWUDWLYR











&RRUGHQDGRU(VSHFLDOLVWD











*HUrQFLD











'LUHWRULD([HFXWLYR











2SHUDFLRQDO











*HUHQWH/RMD











2SHUDFLRQDO/RMD











9HQGHGRU/RMD































3UHVLGrQFLD
7RWDO
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

$WLYLGDGH



&(17522(67(

125'(67(

$GPLQLVWUDWLYR











&RRUGHQDGRU(VSHFLDOLVWD











*HUrQFLD











'LUHWRULD([HFXWLYR











2SHUDFLRQDO











*HUHQWH/RMD











2SHUDFLRQDO/RMD











9HQGHGRU/RMD































3UHVLGrQFLD
7RWDO

68'(67( 68/

7RWDO


$WLYLGDGH



&(17522(67(

125'(67(

$GPLQLVWUDWLYR











&RRUGHQDGRU(VSHFLDOLVWD











*HUrQFLD











'LUHWRULD([HFXWLYR











2SHUDFLRQDO











*HUHQWH/RMD











2SHUDFLRQDO/RMD











9HQGHGRU/RMD































3UHVLGrQFLD
7RWDO

68'(67( 68/

7RWDO


E Q~PHURGH WHUFHLUL]DGRV WRWDO SRU JUXSRV FRP EDVHQDDWLYLGDGH GHVHPSHQKDGD H SRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD H
1DXQLGDGHGH9LQKHGR63H[LVWHP WUH]H SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRWHUFHLUL]DGRVVHQGRTXH
TXDWUR GHOHVWUDEDOKDPQDiUHDGHOLPSH]D GRLV HPVHJXUDQoDKXPDQD TXDWUR QDFR]LQKD
 XP QDMDUGLQDJHPH XP QDSRUWDULD-iQDXQLGDGHGH6mR3DXORH[LVWHP YLQWHHWUrV 
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRWHUFHLUL]DGRVVHQGRTXH GH] VmR$QDOLVWDV4$ GRLV VmR(VSHFLDOLVWDV
4$  RLWR  VmR 'HVHQYROYHGRUHV )XOO 6WDFN 6U  GRLV  VmR 3URGXFW 2ZHQHU 3L[  H  XP  p
'HY2SV6U
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

F tQGLFHGHURWDWLYLGDGH
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

±$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV±5HFXUVRVKXPDQRV
1mRKRXYHDOWHUDomRUHOHYDQWHGRQ~PHURGHFRODERUDGRUHVQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

±'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV
D  SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO
$UHPXQHUDomRJOREDOGRVHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDpGHWHUPLQDGDFRPEDVHQDVFRQGLo}HVGH
PHUFDGRHQDVFRQYHQo}HVWUDEDOKLVWDVGRVVLQGLFDWRVDSOLFiYHLVVHQGRFRQVWLWXtGDSHORVVHJXLQWHV
FRPSRQHQWHV L UHPXQHUDomRIL[D LL UHPXQHUDomRYDULiYHOH LLL EHQHItFLRV
$ UHPXQHUDomR IL[D PDLV EHQHItFLRV WHP FRPR REMHWLYR RIHUHFHU XP SDFRWH FRPSDWtYHO FRP DV
SUiWLFDVGHPHUFDGRHFRPDVUHVSRQVDELOLGDGHVGRVFDUJRVHH[SHULrQFLDVLQGLYLGXDLV
$UHPXQHUDomRYDULiYHOWHPFRPRREMHWLYRGLUHFLRQDUDVDo}HVGRV$GPLQLVWUDGRUHVDRFXPSULPHQWR
GRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGD&RPSDQKLDYLVDQGRDWHQGHUDRVLQWHUHVVHVGHVHXVLQYHVWLGRUHVGH
VHXVFOLHQWHVHGHPDLVstakeholdersGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDSRVVXLGRLVWLSRVGHUHPXQHUDomRYDULiYHOSDUDVHXVFRODERUDGRUHV
•

%{QXV H JUDWLILFDomR YLQFXODGD DR GHVHPSHQKR GD SUySULD &RPSDQKLD GHSHQGHQGR GRV
UHVXOWDGRVHGRDOFDQFHGHPHWDVLQGLYLGXDLV

•

³3ODQR GH LQFHQWLYR GH ORQJR SUD]R´ GH DFRUGR FRP R DOFDQFH GH PHWDV LQGLYLGXDLV p
RXWRUJDGRXPYDORULQGH[DGRSHODYDULDomRGRSUHoRGDDomR2YDORUpIL[DGRDQXDOPHQWH
FRQVLGHUDQGR R SUHoR PpGLR GD DomR QR PrV TXH DQWHFHGH D GHILQLomR GR LQFHQWLYR H
HVWHYDORUpSDJRHPGLQKHLURFRQVLGHUDQGRRSUHoRPpGLRGDDomRQRPrVTXHDQWHFHGHR
SDJDPHQWRVHFXPSULGDVDVFRQGLo}HVGHFDUrQFLD

E  SROtWLFDGHEHQHItFLRV
2V HPSUHJDGRV FHOHWLVWDV GD &RPSDQKLD FRQWDP FRP XP SDFRWH GH EHQHItFLRV TXH LQFOXL HQWUH
RXWURV L  YDOHWUDQVSRUWH RX IUHWDGR LL  YDOHUHIHLomR RX DOLPHQWDomR H UHIHLWyULR LLL  DVVLVWrQFLD
PpGLFD H RGRQWROyJLFD LY  VHUYLoR GH DSRLR SVLFROyJLFR DWUDYpV GH SDUFHULD FRP D HPSUHVD
3VLFRORJLD 9LYD Y  VHJXUR GH YLGD YL  GHVFRQWR QD FRPSUD GH SURGXWRV GD &RPSDQKLD YLL 
HVWDFLRQDPHQWRQRORFDO YLLL EROVDGHHVWXGRVH L[ WUDEDOKRUHPRWR
F  FDUDFWHUtVWLFDV GRV SODQRV GH UHPXQHUDomR EDVHDGRV HP Do}HV GRV HPSUHJDGRV QmR
DGPLQLVWUDGRUHV
$&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSODQRGHRXWRUJDGHRSo}HVGHDo}HVGHVWLQDGRDVHXVFRODERUDGRUHVQRV
WUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQmRSRVVXLQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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±'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHRHPLVVRUHVLQGLFDWRV
$ &RPSDQKLD PDQWpP XP ERP UHODFLRQDPHQWR FRP R VLQGLFDWR GRV HPSUHJDGRV H FRP RV
UHVSHFWLYRVVLQGLFDWRVGHVXDVFDWHJRULDVVHPKLVWyULFRGHJUHYHRXSDUDOLVDo}HV
6HJXHOLVWDGRVVLQGLFDWRVFRPRVTXDLVD&RPSDQKLDVHUHODFLRQD
120(6,1',&$723$7521$/

8)

6LQGLFDWRGR&RPHUFLR9DUHMLVWDH/RMLVWDGR&RPHUFLRGH6mR3DXOR6,1',/2-$663

63

6LQGLFDWRGR&RPHUFLR9DUHMLVWDGR$%&

63

6LQGLFDWRGR&RPHUFLR9DUHMLVWDGH&DPSLQDVH5HJLmR6,1',9$5(-,67$

63

6LQGLFDWRGRV/RMLVWDVGRFRPGR0XQLFtSLRGR5LRGH-DQHLUR

5-

6LQGLFDWRGRV/RMLVWDVGR&RPpUFLRGH%HOR+RUL]RQWH6,1',/2-$6%+

0*

6LQGLFDWRGR&RPHUFLR9DUHMLVWDGR'LVWULWR)HGHUDO

')

6LQGLFDWRGR&RPHUFLR9DUHMLVWDQR(VWDGRGH*RLiV

*2

6LQGLFDWRGR&RPHUFLRGH8EHUOkQGLD

0*

6LQGLFDWRGR&RPHUFLR9DUHMLVWDGH0RJLGDV&UX]HV

63

6LQGLFDWRGRV/RMLVWDVGR&RPpUFLRGH%HQVH6HUYLoRVGR5HFLIH

3(

6LQGLFDWRGRV/RMLVWDVGR&RPpUFLRGR(VWDGRGD%DKLD

%$

6LQGLFDWRGR&RPHUFLR9DUHMLVWDGD%DL[DGD6DQWLVWD

63

6LFRPHUFLR&DPDoDULH5HJLDR

%$

6LQGLFDWRGR&RPpUFLR9DUHMLVWDH/RMLVWDGH,WXH5HJLmR6,1&20(5&,2

63

6LQGLFDWRGRV/RMLVWDVGR&RPpUFLRGH1LWHUyL

5-

6LQGLFDWRGR&RPpUFLR9DUHMLVWDGH-XQGLDtH5HJLmR

63

6LQGLFDWR&RPpUFLR9DUHMLVWD2VDVFRH5HJLmR

63

)HGHUDFDRGR&RPpUFLRGH%HQV6HUYLoRVH7XULVPRGR(VWDGRGH6mR3DXOR

63

6LQGLFDWRGR&RPpUFLR9DUHMLVWDGH5LEHLUmR3UHWR

63

6LQGLFDWRGR&RPpUFLRGH&RQWDJHPH,ELULWH

0*

6LQGLFDWRGRV/RMLVWDVGR&RPpUFLRHGR&RPpUFLR9DUHMLVWDH$WDFDGLVWDGH0DULQJDH5HJLmR6,9$0$5 35
6LQGLFDWRGR&RPpUFLR9DUHMLVWDGH/RQGULQD

35

6LQGLFDWRGR&RPpUFLR9DUHMLVWDGH1RYR+DPEXUJR

56

6LQGLFDWRGR&RPpUFLR3DWURQDOGH&DPDoDULH5HJLmR

%$

6LQGLFDWRGR&RPpUFLR9DUHMLVWDGH-RLQYLOOHH5HJLDR

6&

)HGHUDFDRGR&RPpUFLRGR(VWDGR'R&HDUD

&(

6,1',/2-,67$6)R]GR,JXDoX

35


120(6,1',&$72(035(*$'26

8)

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH6mR3DXOR

63

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH6DQWR$QGUpHUHJLmR

63

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH-XQGLDtH5HJLmR

63

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH&DPSLQDV

63

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR5LRGH-DQHLUR

5-

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH%HOR+RUL]RQWHHUHJLmR

0*

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGR'LVWULWR)HGHUDO

')
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6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRQR(VWDGRGH*RLiV

*2

6LQGLFDWRGR(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH8EHUOkQGLDH$UDJXDUL

0*

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH*XDUXOKRV

63

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGR5HFLIH

3(

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRQD&LGDGHGH6DOYDGRU

%$

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH6DQWRV

63

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH/DXURGH)UHLWDV

%$

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH6RURFDED

63

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH1LWHUyL

5-

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH-XQGLDtH5HJLmR

63

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH2VDVFRHUHJLmR

63

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH&RWLDH5HJLmR

63

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH5LEHLUmR3UHWR

63

6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQR&RPpUFLR9DUHMLVWDH$WDFDGLVWDGH&RQWDJHP

0*

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH0DULQJi

35

6LQGLFDWRGR(PSUHJDGRVQR&RPpUFLR9DU6KRSSLQJ&HQWHUGH/RQGULQD

35

6LQGLFDWRGRV&RPHUFLiULRVGH1RYR+DPEXUJR

56

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGDV&LGDGHVGH&DPDoDULH'LDV' $YLOD

%$

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH-RLQYLOOH

6&

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH&DXFDLDH5HJLmR

&(

6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH)R]GR,JXDoXH5HJLmR

35
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0

143.460.972

Brasileira

TOTAL

143.460.972

0

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Não

07.663.140/0001-99

COTEMINAS S.A.

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Ações %

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (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
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735

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

27/07/2021

143.460.972

0

0

143.460.972

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

PÁGINA: 287 de 377

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

Total ações %

Versão : 1

OUTROS

1.604.685.674

100,000

0

TOTAL

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Brasileira

0,000

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

1.604.685.674

Não

07.718.269/0001-57

Springs Global Participações S.A.

0

0

Participa de acordo de acionistas

0,000

Ações %

0

0

Não

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

COTEMINAS S.A.

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
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0,000

0,000

Sim

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

1.604.685.674

1.604.685.674

26/07/2021

0

0

07.663.140/0001-99

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 288 de 377

100,000

100,000

0,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

0,000

Ações ordinárias %

0

TOTAL

9,700

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

4.849.580

Não

10.240.925/0001-63

Brasileira

0

TOTAL

Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda.

Qtde. de ações (Unidades)

52,920

Brasileira

Classe ação

26.457.707

Não

22.677.520/0001-76

Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS

0

TOTAL

8,410

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

4.204.636

Não

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

Springs Global Participações S.A.

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
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0,000

Sim

0,000

Sim

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

4.849.580

06/03/2020

26.457.707

12/07/2012

4.204.636

26/07/2021

0

07.718.269/0001-57

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 289 de 377

9,700

52,920

8,410

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

OUTROS

50.000.000

14.488.077

Springs Global Participações S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

100,000

28,970

Ações ordinárias %

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

50.000.000

14.488.077

07.718.269/0001-57

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 290 de 377

100,000

28,970

Composição capital social

Versão : 1

0

TOTAL

44,730

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

6.222.607

Não

01.971.614/0001-83

EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, CRÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A.

0

TOTAL

6,710

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

933.471

Não

22.685.473/0001-02

ECONORTE - EMPR. CONSTRUTORA NORTE DE MINAS LTDA

0

TOTAL

0,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

0

Não

00.383.281/0001-09

BNDES Participações - BNDESPar

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0,000

Ações %

0,000

Ações %

0,000

Ações %

1.135.543

Não

440.599

Não

1.922.232

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS

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
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6,780

Não

2,630

Não

11,490

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

7.358.150

30/06/2013

1.374.070

30/09/2015

1.922.232

31/12/2008

0

22.677.520/0001-76

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 291 de 377

24,020

4,490

6,270

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

13.912.800

100,000

5,290

0

TOTAL

737.795

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

0

Não

68.328.632/0001-12

GARANTIA GESTÃO DE RECURSO (CREDIT SUISSE)

0,000

0

TOTAL

0,000

Ações %

0,000

16.723.657

7.449.679

1.055.845

Não

202.659

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

Não

429.362
Ações %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Não

3,090

Ações ordinárias %

23.879.182/0001-18

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

OUTROS

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS

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
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740
100,000

45,197

6,310

Não

1,210

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

30.636.457

8.187.474

1.055.845

31/12/2008

632.021

30/09/2015

22.677.520/0001-76

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 292 de 377

100,000

27,070

3,450

2,060

Composição capital social

Versão : 1

Qtde. de ações (Unidades)

0

Classe ação

TOTAL

0

Não
0,000

Ações ordinárias %

Venture Consultoria Financeira e Administrativa Ltda

07.634.378/0001-96

Qtde. de ações (Unidades)

0

Classe ação

TOTAL

5.589.565

Não

25.329.319/0001-96

40,180

0

TOTAL

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

0

Não
0,000

VERDE ASSET MANAGEMENT/VERDE SERVIÇOS INTERNACIONAIS

19.749.539/0001-76

Participa de acordo de acionistas

0,000

Ações %

0,000

Ações %

0,000

Ações %

330.125

Não

3.116.050

Não

1.070.925

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS

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
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1,973

Não

18,630

Não

5,780

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

5.919.690

30/09/2015

3.116.050

26/04/2021

1.070.925

02/01/2018

22.677.520/0001-76

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 293 de 377

19,320

10,170

3,150

Composição capital social

Versão : 1

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL

30.000.000

900.000

100,000

3,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

46,500

0,000

Classe ação

13.950.000

Não

23.879.182/0001-18

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

ECONORTE - EMPR. CONSTRUTORA NORTE DE MINAS LTDA

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
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0,000

0,000

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

30.000.000

900.000

13.950.000

30/06/2013

0

22.685.473/0001-02

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 294 de 377

100,000

3,000

46,500

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

0

Classe ação

TOTAL

0.000

0
Ações %

15.150.000

Não

Não

50,500

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

25.329.319/0001-96

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

ECONORTE - EMPR. CONSTRUTORA NORTE DE MINAS LTDA

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
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0,000

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

15.150.000

30/06/2013

22.685.473/0001-02

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 295 de 377

50,500

Composição capital social

Versão : 1

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0,000

OUTROS

198.467

19,340

0

TOTAL

0,640

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

6.559

Não

25.329.301/0001-94

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

0

TOTAL

17,920

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

183.924

Não

22.685.473/0001-02

ECONORTE - EMPR. CONSTRUTORA NORTE DE MINAS LTDA

0

Participa de acordo de acionistas

0,000

Ações %

0.000

Ações %

163.025

388.798

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, CRÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

744
18,660

44,490

Não

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

361.492

395.357

30/06/2013

183.924

30/06/2013

0

01.971.614/0001-83

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 296 de 377

19,020

20,810

9,680

0,000

Composição capital social

Versão : 1

1.026.245

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

62,100

100,000

Classe ação

637.295

Não

25.329.319/0001-96

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

TOTAL

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

321.996

Não

873.819

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, CRÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

745
36,850

Não

100,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

959.291

30/06/2013

1.900.064

01.971.614/0001-83

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 297 de 377

50,490

100,000

Composição capital social

Versão : 1

Nacionalidade-UF

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

0,010

BRASILEIRA-MG

Classe ação

23

Não

003.260.976-00

LUIS DE PAULA FERREIRA

0

TOTAL

20,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

6.970.974

Não

692.239.806-82

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

João Gustavo Rebello de Paula

Qtde. de ações (Unidades)

0,010

BRASILEIRA-MG

Classe ação

23

Não

177.708.316-87

ISABEL REBELLO DE PAULA

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

746
0,000

Não

0,000

Não

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

23

26/07/2021

6.970.974

23

26/07/2021

0

23.879.182/0001-18

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 298 de 377

0,010

20,000

0,010

0,000

Composição capital social

Versão : 1

20,000

6.970.974

0

TOTAL

0

TOTAL

20,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

6.970.974

Não

850.151.136-68

MARIA ISABEL REBELLO DE PAULA

0

TOTAL

20,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

6.970.974

Não

850.160.986-20

MARIA CECILIA REBELLO DE PAULA
BRASILEIRA-MG

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

Não

BRASILEIRA-MG

Ações ordinárias %

554.177.286-91

LUIS DE PAULA FILHO

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

747
0,000

Não

0,000

Não

0,000

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

6.970.974

6.970.974

26/07/2021

6.970.974

26/07/2021

23.879.182/0001-18

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 299 de 377

20,000

20,000

20,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

34.854.916

0

100,000

0,000

0

TOTAL

0.000

0

0

0

Qtde. de ações (Unidades)

Não

6.970.974
Ações %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Não

19,980

Ações ordinárias %

Classe ação

OUTROS

Participa de acordo de acionistas

850.160.556-53

MARIA JULIANA REBELLO DE PAULA

Nacionalidade-UF

Nome do Representante Legal ou Mandatório

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.
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0,000

0,000

0,000

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

34.854.916

0

6.970.974

26/07/2021

23.879.182/0001-18

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 300 de 377

100,000

0,000

19,980

Composição capital social

Versão : 1

0,000

Ações ordinárias %

861.647

3,590

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

0,540

BRASILEIRA-MG

Classe ação

129.240

Não

493.795.776-72

Josué Christiano Gomes da Silva

0

TOTAL

95,870

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

23.009.113

Não

25.329.301/0001-94

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.
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0,000

0,000

Não

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

861.647

129.240

26/07/2021

23.009.113

30/06/2013

0

25.329.319/0001-96

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 301 de 377

3,590

0,540

95,870

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

24.000.000

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

100,000

Ações ordinárias %

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

750

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

24.000.000

25.329.319/0001-96

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 302 de 377

100,000

Composição capital social

Versão : 1

OUTROS

TOTAL

1

1

0

Participa de acordo de acionistas

100,000

100,000

0,000

Ações ordinárias %

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

BNDES Participações - BNDESPar

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

751
0,000

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

1

1

0

00.383.281/0001-09

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 303 de 377

100,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

OUTROS

TOTAL

1

1

100,000

100,000

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

GARANTIA GESTÃO DE RECURSO (CREDIT SUISSE)

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

752
0,000

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

1

1

0

68.328.632/0001-12

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 304 de 377

100,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

OUTROS

TOTAL

1

1

100,000

100,000

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

Venture Consultoria Financeira e Administrativa Ltda

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

753
0,000

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

1

1

0

07.634.378/0001-96

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 305 de 377

100,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Ações ordinárias %

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL

1

1

0

Participa de acordo de acionistas

100,000

100,000

0,000

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

VERDE ASSET MANAGEMENT/VERDE SERVIÇOS INTERNACIONAIS

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

754
0,000

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

1

1

0

19.749.539/0001-76

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 306 de 377

100,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL

30.000.000

900.000

100,000

3,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

46,500

0,000

Classe ação

13.950.000

Não

23.879.182/0001-18

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

ECONORTE - EMPR. CONSTRUTORA NORTE DE MINAS LTDA

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

755
0,000

0,000

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

30.000.000

900.000

13.950.000

30/06/2013

0

22.685.473/0001-02

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 307 de 377

100,000

3,000

46,500

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

0

Classe ação

TOTAL

0.000

0
Ações %

15.150.000

Não

Não

50,500

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

25.329.319/0001-96

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

ECONORTE - EMPR. CONSTRUTORA NORTE DE MINAS LTDA

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

756

0,000

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

15.150.000

30/06/2013

22.685.473/0001-02

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 308 de 377

50,500

Composição capital social

Versão : 1

Nacionalidade-UF

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

0,010

BRASILEIRA-MG

Classe ação

23

Não

003.260.976-00

LUIS DE PAULA FERREIRA

0

TOTAL

20,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

6.970.974

Não

692.239.806-82

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

João Gustavo Rebello de Paula

Qtde. de ações (Unidades)

0,010

BRASILEIRA-MG

Classe ação

23

Não

177.708.316-87

ISABEL REBELLO DE PAULA

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

757
0,000

Não

0,000

Não

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

23

26/07/2021

6.970.974

23

26/07/2021

0

23.879.182/0001-18

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 309 de 377

0,010

20,000

0,010

0,000

Composição capital social

Versão : 1

20,000

6.970.974

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

20,000

BRASILEIRA-MG

Classe ação

6.970.974

Não

850.151.136-68

MARIA ISABEL REBELLO DE PAULA

0

TOTAL

20,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

6.970.974

Não

850.160.986-20

MARIA CECILIA REBELLO DE PAULA
BRASILEIRA-MG

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

Não

BRASILEIRA-MG

Ações ordinárias %

554.177.286-91

LUIS DE PAULA FILHO

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

758
0,000

Não

0,000

Não

0,000

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

6.970.974

6.970.974

26/07/2021

6.970.974

26/07/2021

23.879.182/0001-18

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 310 de 377

20,000

20,000

20,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

34.854.916

0

100,000

0,000

0

TOTAL

0.000

0

0

0

Qtde. de ações (Unidades)

Não

6.970.974
Ações %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Não

19,980

Ações ordinárias %

Classe ação

OUTROS

Participa de acordo de acionistas

850.160.556-53

MARIA JULIANA REBELLO DE PAULA

Nacionalidade-UF

Nome do Representante Legal ou Mandatório

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

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
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759
0,000

0,000

0,000

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

34.854.916

0

6.970.974

26/07/2021

23.879.182/0001-18

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 311 de 377

100,000

0,000

19,980

Composição capital social

Versão : 1

Ações ordinárias %

0

TOTAL

0,010

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

40.001

Não

056.610.046-05

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

Mariza Campos Gomes da Silva

Qtde. de ações (Unidades)

0,005

BRASILEIRA-MG

Classe ação

13.333

Não

401.273.896-87

Maria da Graça Campos Gomes da Silva

0

TOTAL

0,010

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

33.333

Não

493.795.776-72

Josué Christiano Gomes da Silva

0,000

BRASILEIRA-MG

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0,000

Ações %

0,000

Ações %

0,000

Ações %

26.532

Não

139.963.608

Não

1.363

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

760
0,010

Não

49,980

Não

0,010

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

66.533

26/07/2021

139.976.941

26/07/2021

34.696

26/07/2021

0

25.329.301/0001-94

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 312 de 377

0,020

24,990

0,010

0,000

Composição capital social

Versão : 1

0

Ações ordinárias %

TOTAL

280.000.000

100,000

0

TOTAL

99,970

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

279.900.000

Não

05.514.717/0001-75

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. de ações (Unidades)

0,005

BRASILEIRA-MG

0,000

Classe ação

13.333

Não

958.037.426-00

Patrícia Campos Gomes da Silva

OUTROS

Participa de acordo de acionistas

0,000

Ações %

0.000

Ações %

280.000.000

44.889

Não

139.963.608

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

761
100,000

0,020

Não

49,980

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

560.000.000

279.944.889

30/06/2013

139.976.941

26/07/2021

0

25.329.301/0001-94

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 313 de 377

100,000

49,990

24,990

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Ações ordinárias %

0

TOTAL

0,010

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

40.001

Não

056.610.046-05

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

Mariza Campos Gomes da Silva

Qtde. de ações (Unidades)

0,005

BRASILEIRA-MG

Classe ação

13.333

Não

401.273.896-87

Maria da Graça Campos Gomes da Silva

0

TOTAL

0,010

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

33.333

Não

493.795.776-72

Josué Christiano Gomes da Silva

0,000

BRASILEIRA-MG

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0,000

Ações %

0,000

Ações %

0,000

Ações %

26.532

Não

139.963.608

Não

1.363

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

762
0,010

Não

49,980

Não

0,010

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

66.533

26/07/2021

139.976.941

26/07/2021

34.696

26/07/2021

0

25.329.301/0001-94

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 314 de 377

0,020

24,990

0,010

0,000

Composição capital social

Versão : 1

0

Ações ordinárias %

TOTAL

280.000.000

100,000

0

TOTAL

99,970

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

279.900.000

Não

05.514.717/0001-75

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. de ações (Unidades)

0,005

BRASILEIRA-MG

0,000

Classe ação

13.333

Não

958.037.426-00

Patrícia Campos Gomes da Silva

OUTROS

Participa de acordo de acionistas

0,000

Ações %

0,000

Ações %

280.000.000

44.889

Não

139.963.608

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

763
100,000

0,020

Não

49,980

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

560.000.000

279.944.889

30/06/2013

139.976.941

26/07/2021

0

25.329.301/0001-94

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 315 de 377

100,000

49,990

24,990

0,000

Composição capital social

Versão : 1

0,000

Ações ordinárias %

861.647

3,590

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

0,540

BRASILEIRA-MG

Classe ação

129.240

Não

493.795.776-72

Josué Christiano Gomes da Silva

0

TOTAL

95,870

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

23.009.113

Não

25.329.301/0001-94

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

764
0,000

0,000

Não

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

861.647

129.240

26/07/2021

23.009.113

30/06/2013

0

25.329.319/0001-96

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 316 de 377

3,590

0,540

95,870

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

24.000.000

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

100,000

Ações ordinárias %

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

765

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

24.000.000

25.329.319/0001-96

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 317 de 377

100,000

Composição capital social

Versão : 1

0,000

Ações ordinárias %

861.647

3,590

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

0,540

BRASILEIRA-MG

Classe ação

129.240

Não

493.795.776-72

Josué Christiano Gomes da Silva

0

TOTAL

95,870

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

23.009.113

Não

25.329.301/0001-94

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

766
0,000

0,000

Não

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

861.647

129.240

26/07/2021

23.009.113

30/06/2013

0

25.329.319/0001-96

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 318 de 377

3,590

0,540

95,870

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

24.000.000

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

100,000

Ações ordinárias %

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

767

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

24.000.000

25.329.319/0001-96

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 319 de 377

100,000

Composição capital social

Versão : 1

Nacionalidade-UF

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

0,010

BRASILEIRA-MG

Classe ação

23

Não

003.260.976-00

LUIS DE PAULA FERREIRA

0

TOTAL

20,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

6.970.974

Não

692.239.806-82

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

João Gustavo Rebello de Paula

Qtde. de ações (Unidades)

0,010

BRASILEIRA-MG

Classe ação

23

Não

177.708.316-87

ISABEL REBELLO DE PAULA

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

768
0,000

Não

0,000

Não

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

23

26/07/2021

6.970.974

23

26/07/2021

0

23.879.182/0001-18

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 320 de 377

0,010

20,000

0,010

0,000

Composição capital social

Versão : 1

20,000

6.970.974

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

20,000

BRASILEIRA-MG

Classe ação

6.970.974

Não

850.151.136-68

MARIA ISABEL REBELLO DE PAULA

0

TOTAL

20,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

6.970.974

Não

850.160.986-20

MARIA CECILIA REBELLO DE PAULA
BRASILEIRA-MG

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

Não

BRASILEIRA-MG

Ações ordinárias %

554.177.286-91

LUIS DE PAULA FILHO

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

769
0,000

Não

0,000

Não

0,000

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

6.970.974

6.970.974

26/07/2021

6.970.974

26/07/2021

23.879.182/0001-18

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 321 de 377

20,000

20,000

20,000

Composição capital social

Versão : 1

19,980

6.970.974

TOTAL

OUTROS

34.854.916

100,000

0,000

0

TOTAL

0

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

Não

BRASILEIRA-MG

Ações ordinárias %

850.160.556-53

MARIA JULIANA REBELLO DE PAULA

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

770
0,000

0,000

0,000

Não

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

34.854.916

0

6.970.974

26/07/2021

23.879.182/0001-18

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 322 de 377

100,000

0,000

19,980

Composição capital social

Versão : 1

Ações ordinárias %

0

TOTAL

0,010

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

40.001

Não

056.610.046-05

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

Mariza Campos Gomes da Silva

Qtde. de ações (Unidades)

0,005

BRASILEIRA-MG

Classe ação

13.333

Não

401.273.896-87

Maria da Graça Campos Gomes da Silva

0

TOTAL

0,010

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

33.333

Não

493.795.776-72

Josué Christiano Gomes da Silva

0,000

BRASILEIRA-MG

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0,000

Ações %

0,000

Ações %

0,000

Ações %

26.532

Não

139.963.608

Não

1.363

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

771
0,010

Não

49,980

Não

0,010

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

66.533

26/07/2021

139.976.941

26/07/2021

34.696

26/07/2021

0

25.329.301/0001-94

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 323 de 377

0,020

24,990

0,010

0,000

Composição capital social

Versão : 1

0

Ações ordinárias %

TOTAL

280.000.000

100,000

0

TOTAL

99,970

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

279.900.000

Não

05.514.717/0001-75

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. de ações (Unidades)

0,005

BRASILEIRA-MG

0,000

Classe ação

13.333

Não

958.037.426-00

Patrícia Campos Gomes da Silva

OUTROS

Participa de acordo de acionistas

0,000

Ações %

0,000

Ações %

280.000.000

44.889

Não

139.963.608

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

772
100,000

0,020

Não

49,980

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

560.000.000

279.944.889

30/06/2013

139.976.941

26/07/2021

0

25.329.301/0001-94

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 324 de 377

100,000

49,990

24,990

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Ações ordinárias %

0

TOTAL

0,010

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

40.001

Não

056.610.046-05

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

Mariza Campos Gomes da Silva

Qtde. de ações (Unidades)

0,005

BRASILEIRA-MG

Classe ação

13.333

Não

401.273.896-87

Maria da Graça Campos Gomes da Silva

0

TOTAL

0,010

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

33.333

Não

493.795.776-72

Josué Christiano Gomes da Silva

0,000

BRASILEIRA-MG

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0,000

Ações %

0,000

Ações %

0,000

Ações %

26.532

Não

139.963.608

Não

1.363

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

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 - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

773
0,010

Não

49,980

Não

0,010

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

66.533

26/07/2021

139.976.941

26/07/2021

34.696

26/07/2021

0

25.329.301/0001-94

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 325 de 377

0,020

24,990

0,010

0,000

Composição capital social

Versão : 1

0

Ações ordinárias %

TOTAL

280.000.000

100,000

0

TOTAL

99,970

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

279.900.000

Não

05.514.717/0001-75

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. de ações (Unidades)

0,005

BRASILEIRA-MG

0,000

Classe ação

13.333

Não

958.037.426-00

Patrícia Campos Gomes da Silva

OUTROS

Participa de acordo de acionistas

0,000

Ações %

0,000

Ações %

280.000.000

44.889

Não

139.963.608

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

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
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100,000

0,020

Não

49,980

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

560.000.000

279.944.889

30/06/2013

139.976.941

26/07/2021

0

25.329.301/0001-94

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 326 de 377

100,000

49,990

24,990

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

51.379.900

12.389.388

100,000

24,110

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

75,890

BRASILEIRA-MG

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

38.990.512

Não

493.795.776-72

Josué Christiano Gomes da Silva

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

0,000

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

51.379.900

12.389.388

38.990.512

26/07/2021

0

05.514.717/0001-75

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 327 de 377

100,000

24,110

75,890

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

51.379.900

12.389.388

100,000

24,110

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

75,890

BRASILEIRA-MG

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

38.990.512

Não

493.795.776-72

Josué Christiano Gomes da Silva

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

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
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0,000

0,000

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

51.379.900

12.389.388

38.990.512

26/07/2021

0

05.514.717/0001-75

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 328 de 377

100,000

24,110

75,890

0,000

Composição capital social

Versão : 1

0,000

Ações ordinárias %

OUTROS

861.647

3,590

0

TOTAL

0,540

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

129.240

Não

493.795.776-72

BRASILEIRA-MG

0

TOTAL

Josué Christiano Gomes da Silva

Qtde. de ações (Unidades)

95,870

BRASILEIRA-MG

Classe ação

23.009.113

Não

25.329.301/0001-94

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

0,000

Não

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

861.647

129.240

26/07/2021

23.009.113

30/06/2013

0

25.329.319/0001-96

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 329 de 377

3,590

0,540

95,870

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

24.000.000

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

100,000

Ações ordinárias %

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

24.000.000

25.329.319/0001-96

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 330 de 377

100,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

51.379.900

12.389.388

100,000

24,110

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

75,890

BRASILEIRA-MG

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

38.990.512

Não

493.795.776-72

Josué Christiano Gomes da Silva

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

0,000

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

51.379.900

12.389.388

38.990.512

26/07/2021

0

05.514.717/0001-75

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 331 de 377

100,000

24,110

75,890

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

51.379.900

12.389.388

100,000

24,110

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

75,890

BRASILEIRA-MG

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

38.990.512

Não

493.795.776-72

Josué Christiano Gomes da Silva

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

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
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0,000

0,000

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

51.379.900

12.389.388

38.990.512

26/07/2021

0

05.514.717/0001-75

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 332 de 377

100,000

24,110

75,890

0,000

Composição capital social

Versão : 1
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

27/07/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

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)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%
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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
1mRKiDFRUGRGHDFLRQLVWDVYLJHQWHQDGDWDGHDSUHVHQWDomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

783
PÁGINA: 335 de 377

Formulário de Referência - 2021 - AMMO VAREJO S.A.

Versão : 1

15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
 ± $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
1mR KRXYH DOWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH GD
&RPSDQKLDQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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15.7 - Principais Operações Societárias

±3ULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDV
D HYHQWR

$OLHQDomRGD&67HFQRORJLD/WGDSHOD6SULQJV*OREDOj$0029DUHMR

E SULQFLSDLV
FRQGLo}HVGRQHJyFLR

(PGHMXQKRGHD&RWHPLQDV6$YHQGHXDWRWDOLGDGHGRLQYHVWLPHQWR
QD&67HFQRORJLD/WGDSDUDD&RPSDQKLDSRUVHXYDORUSDWULPRQLDOFRQWiELO
QRYDORUGH5PLOK}HV

F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

$0029DUHMR&RWHPLQDV6$H&67HFQRORJLD/WGD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHV
&RP D LPSOHPHQWDomR GD 2SHUDomR D &6 7HFQRORJLD /WGD GHL[RX GH VHU
GDRSHUDomRQRTXDGUR
FROLJDGDGD&RPSDQKLDHSDVVRXDVHUVXDFRQWURODGD
DFLRQiULR
$QWHV



H TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR


'HSRLV



I PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU $ YHQGD IRL UHDOL]DGD D YDORU SDWULPRQLDO FRQWiELO UHIOHWLQGR RV LQYHVWLPHQWRV
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR UHDOL]DGRVSHOD&RWHPLQDV6$
HQWUHRVDFLRQLVWDV
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV±&RQWUROHH*UXSR(FRQ{PLFR
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
16.1 – Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações
com partes relacionadas
A Política de Transações com Partes Relacionadas (“Política de Partes Relacionadas”), aprovada na
reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 27 de julho de 2021, visa
assegurar que todas as decisões, especialmente aquelas relacionadas às transações com partes
relacionadas e outras situações com potencial conflito de interesses envolvendo a Companhia, sejam
tomadas tendo em vista os interesses da Companhia e de seus acionistas e, ainda, sejam conduzidas
dentro de condições de mercado, prezando as melhores práticas de governança corporativa, com a
devida transparência.
A Política de Partes Relacionadas está disponibilizada para consulta no site da Companhia
www.ammovarejo.com.br/ri
A Política de Partes Relacionadas abrange e regulamenta: (i) os procedimentos e os responsáveis
pela identificação das Partes Relacionadas e pela classificação de operações como uma Transação
com Partes Relacionadas; (ii) os critérios que devem ser observados para a realização de uma
Transação com Partes Relacionadas; (iii) os procedimentos para auxiliar a identificação de situações
individuais que possam envolver conflitos de interesses; e (iv) as instâncias de aprovação de uma
Transação com Partes Relacionadas, a depender do valor envolvido ou da transação a ser realizada
dentro ou fora do curso normal dos negócios.
Os Administradores e acionistas da Companhia serão instruídos e orientados a informar diretamente
ao Diretor de Governança da Companhia ou, alternativamente, por meio do Canal de Ética, qualquer
operação que possa ser qualificada como Transação com Partes Relacionadas de que tomem
conhecimento antes de sua assinatura e/ou implementação, devendo conter todas as informações
necessárias permitindo a análise e a avaliação necessárias.
Cada Transação com Partes Relacionadas em potencial informada deverá ser analisada pelo Diretor
de Governança para determinar se ela de fato constitui uma Transação com Partes Relacionadas
sujeita aos procedimentos da Política de Transações entre Partes Relacionadas.
O Diretor de Governança deverá obter todas as informações necessárias para a análise e
classificação das Transações com Partes Relacionadas considerando (i) o montante envolvido e (ii)
se elas dizem respeito a uma operação dentro do curso normal dos negócios ou não, para determinar
os órgãos competentes responsáveis por sua avaliação e análise e, se aplicável, sua aprovação de
acordo com a Política de Transações entre Partes Relacionadas.
O Diretor de Governança poderá consultar previamente o Coordenador do Comitê de Auditoria, com
relação à classificação das Transações com Partes Relacionadas nos termos da Política de
Transações entre Partes Relacionadas.
Antes de celebrar qualquer Transação com Partes Relacionadas, salvo se a Transação com Partes
Relacionadas for aprovada pelos acionistas em assembleia geral realizada de acordo com a lei, o
procedimento descrito na Política de Transações entre Partes Relacionadas deve ser seguido, sendo que:
(i) Todas as Transações com Partes Relacionadas no Curso Normal dos Negócios e
que não envolvam Valores Relevantes deverão ser formal e previamente aprovadas
pela Diretoria, de forma colegiada e mediante aprovação da maioria de seus
membros, e comunicadas ao Comitê de Auditoria após a assinatura da Transação
com Partes Relacionadas;
(ii) As Transações com Partes Relacionadas fora do Curso Normal dos Negócios, isto
é, as Transações com Partes Relacionadas que não se destinem diretamente à
realização das atividades que constituem o objeto social da Companhia, e desde
que não envolvam Valores Relevantes, ou seja, que não supere (a)
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) corrigido no dia 1º de janeiro de cada
ano conforme variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE); ou (b) 1%
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
(um por cento) do ativo total da Companhia, apurado com base nas últimas
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia aprovadas por sua
assembleia geral, deverão ser aprovadas formal e previamente pela Diretoria, de
forma colegiada e mediante aprovação da maioria de seus membros, com base em
parecer prévio elaborado pelo Comitê de Auditoria; e
(iii) As Transações com Partes Relacionadas, que envolvam Valores Relevantes, sejam
celebradas no curso normal dos negócios ou não, deverão ser formal e previamente
aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, com base em parecer
prévio elaborado pelo Comitê de Auditoria.
São vedadas as Transações entre Partes Relacionadas (i) realizadas em condições que não sejam
as Condições de Mercado; (ii) formas de remuneração de assessores, consultores e intermediários
que gerem conflito de interesses com a Companhia, os administradores, os acionistas ou classes de
acionistas; (iii) concessão de empréstimos em favor do controlador e dos administradores; (iv) com
Partes Relacionadas que não estejam exercendo atividades comumente exercidas por elas; e (v)
operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais da Companhia, tais como
fianças, avais, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros.
Além disso, a Lei das Sociedades por Ações proíbe conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer
ato gratuito com a utilização de ativos da companhia, em detrimento da Companhia; (ii) receber, em
razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem
autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida por meio de assembleia geral; e
(iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, ou
nas deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros.
Por fim, a Companhia adota um Código de Ética e Conduta, que tem como objetivo orientar as ações
e a tomada de decisões dos colaboradores da Companhia, nos diversos níveis de relacionamento
empresarial e operacional. A prática recomendada pela Companhia para possíveis conflitos de
interesse é baseada no princípio de que o colaborador deverá tomar decisões e agir sempre de
maneira idônea, sem se deixar influenciar por questões particulares, de familiares ou de amigos que
possam afetar seu julgamento em relação à atividade na qual ele esteja envolvido, ou seja, deve-se
recusar a promover qualquer forma de favorecimento ou a agir contra os interesses da Companhia.
A Companhia dispõe de canal de denúncia disponível 24 horas/dia, 365 dias por ano, com opção de
manifestação/denúncia anônima.
A Companhia entende que as práticas acima descritas para realização de transações com partes
relacionadas garantem a comutatividade de tais operações e preços e condições de mercado.
As transações contratadas são resumidas no item 16.2 deste Formulário de Referência, sendo que
as transações dentro do curso normal dos negócios são descritas a seguir.
Os saldos mantidos com partes relacionadas referem-se a mútuos contratados com a Companhia
em condições equitativas de acordo com as práticas de mercado. Os encargos são calculados de
acordo com o custo dos empréstimos da companhia cedente do crédito.
A Companhia adquire produtos intermediários e acabados da sua controlada Coteminas S.A., sendo
as transações efetuadas a preços de mercado.
A Companhia possui contrato de locação de imóvel onde se situa o seu centro de distribuição e o
seu escritório com a Companhia de Tecidos Norte de Minas – CTNM, sua controladora indireta.
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N.A.
transações de mútuo, visando gestão de caixa do grupo
Outra
Devedora (no final do período), porém montante envolvido no período foi como credora.
Os encargos são calculados de acordo com o custo médio dos empréstimos da Companhia cedente do crédito.
31/12/2020
controladora indireta do emissor
transações de mútuo
N.A.
N.A.
transações de mútuo, visando gestão de caixa do grupo
Outra
Devedora.
Os encargos são calculados de acordo com o custo médio dos empréstimos da Companhia cedente do crédito.
31/12/2020
Controladora direta do emissor
Fornecimento de produtos CAMEBA para revenda pela Companhia. As transações de compra de produtos CAMEBA são necessárias uma vez que a
Companhia atua na venda para o varejo de tais produtos. O fornecimento dos produtos CAMEBA é realizado a preço de mercado. O montante
envolvido informado para esta transação corresponde ao valor incorrido pela Companhia no período findo em 31 de dezembro de 2020.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Companhia de Tecidos Norte de Minas COTEMINAS

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

COTEMINAS S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

62.063,00

2.000,00

R$ -

R$ 92 mil

R$ 62.063 mil

R$ 2 mil

31/12/2025

31/12/2025

NÃO

SIM
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0,000000

11,200000

11,200000

Rescisão ou extinção

SIM

N.A.

31/12/2025

Garantia e seguros

R$ 1.502 mil

transações de mútuo

R$ 27.174 mil

Objeto contrato

1.502,00

controladora direta do emissor

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

31/12/2020

Montante (Reais)

COTEMINAS S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Comercial, compra e vendas de produtos
Outra
Compradora

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

Saldo existente
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Montante (Reais)

Duração
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 ± ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomRGRFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXGRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
a. identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesse
2V SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOD &RPSDQKLD SDUD LGHQWLILFDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH VmR DTXHOHV
SUHYLVWRVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHQD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDDGRWDSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHDTXHODVUHFRPHQGDGDV
HRX H[LJLGDV SHOD OHJLVODomR LQFOXLQGR DTXHODV SUHYLVWDV QR 5HJXODPHQWR GH /LVWDJHP GR 1RYR
0HUFDGR
'H DFRUGR FRP RV WHUPRV GD 3ROtWLFD SDUD 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV DV SHVVRDV
YLQFXODGDVj&RPSDQKLDTXHWHQKDPFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHPUHODomRDXPDSRWHQFLDOWUDQVDomR
LQFOXVLYHFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV GHYHUmRVHDEVWHUGHSDUWLFLSDUGHTXDLVTXHUDWRVUHODFLRQDGRV
j HPLVVmR GH RSLQLmR RX j DSURYDomR GD UHIHULGD WUDQVDomR GHYHQGR D UHIHULGD DEVWHQomR VHU
UHJLVWUDGDQDDWDGDUHVSHFWLYDUHXQLmR
'HDFRUGRFRP3ROtWLFDSDUD7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVRVDGPLQLVWUDGRUHVHRVGLUHWRUHV
QmR HVWDWXWiULRV GHYHUmR LQIRUPDU DR 'LUHWRU GH *RYHUQDQoD GD &RPSDQKLD TXDOTXHU RSHUDomR
SUHYLVWD GH TXH WRPH FRQKHFLPHQWR TXH SRVVD VHU TXDOLILFDGD FRPR XPD 7UDQVDomR FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDV FRQWHQGR WRGDV DV LQIRUPDo}HV QHFHVViULDV SHUPLWLQGR D DQiOLVH H D DYDOLDomR
QHFHVViULDV
2'LUHWRUGH*RYHUQDQoDGHYHUiFODVVLILFDUDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVFRQVLGHUDQGR
L RPRQWDQWHHQYROYLGRH LL VHHODVGL]HPUHVSHLWRDXPDRSHUDomRGHQWURGRFXUVRQRUPDOGRV
QHJyFLRVRXQmRSDUDGHWHUPLQDURVyUJmRVFRPSHWHQWHVUHVSRQViYHLVSRUVXDDYDOLDomRHDQiOLVH
HVHDSOLFiYHOVXDDSURYDomRGHDFRUGRFRPD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV2
'LUHWRUGH*RYHUQDQoDSRGHUiFRQVXOWDUSUHYLDPHQWHR&RRUGHQDGRUGR&RPLWrGH$XGLWRULDFRP
UHODomRjFODVVLILFDomRGDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
b. demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
1RVWHUPRVGD3ROtWLFDGH7UDQVDomRFRP3DUWH5HODFLRQDGDVDVWUDQVDo}HVFHOHEUDGDVFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDVVmRDPSDUDGDVSRUDQiOLVHVSUpYLDVHFULWHULRVDVGHVHXVWHUPRVGHIRUPDTXHVHMDP
UHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYDVREVHUYDQGRVHFRQGLo}HVGHPHUFDGR
3DUD JDUDQWLU D FRPXWDWLYLGDGH DV SRWHQFLDLV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GHYHP VHU
SUHYLDPHQWH FRPXQLFDGDV SRU HVFULWR DR 'LUHWRU GH *RYHUQDQoD TXH UHSRUWDUi DV PHVPDV DR
&RPLWrGH$XGLWRULD'LUHWRULDH&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGHILQLGRVQD
3ROtWLFDGH7UDQVDomRFRP3DUWH5HODFLRQDGDV
1DDQiOLVHGDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHQRIRUQHFLPHQWRGHLQIRUPDomRSDUDDVXD
GHFLVmR RX VHX SDUHFHU VREUH RV PpULWRV GD 7UDQVDomR FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV FRQIRUPH
DSOLFiYHOD'LUHWRULDR&RPLWrGH$XGLWRULDHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHSHUWLQHQWHGHYHUmR
FRQVLGHUDURVFULWpULRVTXHFRQVLGHUHPUHOHYDQWHVSDUDDDQiOLVHGDWUDQVDomRHPHVSHFLDO
D VHKiPRWLYRVFODURVTXHMXVWLILTXHPGRSRQWRGHYLVWDFRPHUFLDOGD&RPSDQKLDDUHDOL]DomR
GD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
E VHDWUDQVDomRIRLQHJRFLDGDHP&RQGLo}HVGH0HUFDGR
F  VH H[LVWHP DOWHUQDWLYDV GH PHUFDGR j 7UDQVDomR FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV HP TXHVWmR
DMXVWDGDVDRVIDWRUHVGHULVFRHQYROYLGRV
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G VHIRLUHDOL]DGRXPSURFHGLPHQWRGHWRPDGDGHSUHoRVSURFHVVRFRPSHWLWLYRRXWHQWDWLYD
GHTXDOTXHURXWUDIRUPDGHUHDOL]DUHVVDWUDQVDomRFRPWHUFHLURV
H DPHWRGRORJLDGHSUHFLILFDomRXWLOL]DGDHRXWUDVSRVVtYHLVIRUPDVDOWHUQDWLYDVGHSUHFLILFDomR
GDWUDQVDomR
I RVUHVXOWDGRVGHDYDOLDo}HVUHDOL]DGDVRXGHRSLQL}HVHPLWLGDVSRUHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDH
LQGHSHQGHQWHVHKRXYHU
J  SRVVtYHLV GLVSRVLo}HV RX OLPLWDo}HV LPSRVWDV j &RPSDQKLD UHVXOWDQWHV GD FHOHEUDomR GD
WUDQVDomRRXVHDWUDQVDomRLQFOXLUTXDOTXHUULVFRHPSRWHQFLDOj&RPSDQKLD LQFOXLQGRULVFR
UHSXWDFLRQDO H
K H[WHQVmRGDSDUWLFLSDomRGD3DUWH5HODFLRQDGDQDWUDQVDomROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRR
PRQWDQWHHQYROYLGRQDWUDQVDomRDVLWXDomRILQDQFHLUDJHUDOGD3DUWH5HODFLRQDGDDQDWXUH]D
GLUHWDRXLQGLUHWDGDSDUWLFLSDomRGD3DUWH5HODFLRQDGDQDWUDQVDomRHDQDWXUH]DFRQWtQXDRX
QmRGDWUDQVDomRGHQWUHRXWURVDVSHFWRVTXHFRQVLGHUDUUHOHYDQWHV
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

16.4 – Outras informações relevantes
As transações com partes relacionadas mencionadas no Item 16.2 foram todas realizadas em
condições comutativas.
As transações com partes relacionadas mencionadas no Item 16.2 acima estariam de acordo com a
Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, aprovada em 27 de julho de 2021,
caso esta estivesse em vigor na data de celebração de tais contratos.
Fornecimento de produtos
A Coteminas S.A. fornece à Companhia determinados produtos de fabricação própria ou de terceiros,
os quais são revendidos pela Companhia a seus clientes finais. Nos termos do contrato de
fornecimento, a Coteminas S.A. fornece os produtos mediante aceite de ordem de compra emitida
pela Companhia especificando os produtos e indicando respectivos prazos de entrega. Os produtos
são entregues pela Coteminas S.A. no centro de distribuição da Companhia. As faturas são enviadas
pela Coteminas S.A. à Companhia pelo menos 30 dias antes de seu vencimento e o contrato tem
prazo de 1 ano, automaticamente renovável salvo notificação prévia, com opção de renovação
automática por iguais períodos sucessivos, salvo em caso de notificação prévia de uma das partes
pelo menos 30 (trinta) dias antes do termo final.
Compartilhamento de atividades, custos e despesas administrativas
O contrato de compartilhamento de atividades, custos e despesas engloba certos serviços
corporativos utilizados pela Companhia que serão realizados por colaboradores da Coteminas S.A.
e cujos gastos, consequentemente, serão compartilhados entre a Companhia e a Coteminas S.A. A
Companhia esclarece que esses custos e despesas referem-se a serviços e atividades centralizados
na Coteminas S.A., tais como suporte adicional de tecnologia da informação, tesouraria e
faturamento, contabilidade fiscal, contabilidade societária, contabilidade gerencial, departamento
jurídico, compras e serviços administrativos (back office) em geral. Os gastos incorridos serão
reembolsados mensalmente em montante prefixado no contrato, o qual poderá ser ajustado com
base em relatório gerencial detalhando os custos e despesas incorridos pela Coteminas S.A. As
notas de débito para reembolso à Coteminas S.A. serão emitidas até o dia 15 de cada mês e deverão
ser quitadas em até 10 dias após seu recebimento. Em caso de inadimplência, a Companhia deverá
arcar com correção monetária com base na variação do IPCA entre a data prevista para o pagamento
até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o
valor corrigido. O contrato tem prazo de 2 anos contados de sua assinatura, podendo ser renovado
por igual período mediante notificação da Companhia à Coteminas S.A. pelo menos 30 dias antes
do término do prazo.
Locação
A Companhia possui contratos de locação de imóvel celebrados com Coteminas S.A., celebrados
em 1º de julho de 2021, para uso exclusivamente comercial, onde se localizam o centro de
distribuição e o seu escritório. Os contratos são fixados em valor mensal, corrigidos pela variação do
IGPM, ou de outro índice que por determinação dos órgãos governamentais venha a substituí-lo, ou,
ainda, índice que reflita a variação da inflação no período, com reajustes anuais. O prazo de locação
dos contratos é de 60 meses, com renovação automática.
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Contrato de Licenciamento da Marca ARTEX
A Coteminas S.A. concede à Companhia o direito de utilizar a marca ARTEX, pelo prazo de validade
de 5 (cinco) anos, prorrogável por igual período, sem caráter de exclusividade, para identificar
produtos comercializados no seu canal digital www.artex.com.br e em suas lojas próprias ou
franqueadas. A concessão é feita a título gratuito, não havendo qualquer valor a ser pago a título de
royalties pela Companhia. A exploração da marca ARTEX, no entanto, apenas pode ser explorada
no território da República Federativa do Brasil, e é vedado à Companhia, sublicenciar, transferir,
onerar, dar em garantia, ou de qualquer outra forma alienar, no todo ou em parte, seus direitos e
obrigações previstos no contrato sem prévia e expressa aprovação por escrito da Coteminas S.A.
Contrato de Licenciamento da Marca PERSONO
A Coteminas S.A. concede à Companhia o direito de utilizar a marca PERSONO, pelo prazo de
validade de 5 (cinco) anos, prorrogável por igual período, sem caráter de exclusividade, para
identificar produtos comercializados no seu canal digital www.artex.com.br e em suas lojas próprias
ou franqueadas. A concessão é feita a título gratuito, não havendo qualquer valor a ser pago a título
de royalties pela Companhia. A exploração da marca PERSONO, no entanto, apenas pode ser
explorada no território da República Federativa do Brasil, e é vedado à Companhia, sublicenciar,
transferir, onerar, dar em garantia, ou de qualquer outra forma alienar, no todo ou em parte, seus
direitos e obrigações previstos no contrato sem prévia e expressa aprovação por escrito da
Coteminas S.A.
Contrato de Autorização para Operação e Gerenciamento de Marketplace de Canal Digital
A Coteminas S.A. concede à Companhia autorização limitada, não exclusiva e revogável, durante o
prazo de 5 (cinco) anos, prorrogável por igual período, para operação e gestão do marketplace do
canal digital www.santistadecora.com.br, incluindo atividades de armazenamento, logística e
distribuição dos produtos que serão comercializados neste canal digital. A concessão é feita a título
gratuito, e é vedada à Companhia, a utilização, a qualquer título e sob qualquer forma, de qualquer
Propriedade Intelectual da Coteminas S.A., bem como a exploração comercial ou a realização de
referências ao contrato ou seu objeto sem a prévia e expressa autorização por escrito da Coteminas
S.A.
Todas as informações relevantes sobre as transações relacionadas entre partes relacionadas,
incluindo a verificação do caráter comutativo, já estão descritas nesta Seção 16.
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30/06/2021

Tipo de capital

30/06/2021

Tipo de capital

30/06/2021

Tipo de capital

30/06/2021

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

176.456.995,97

Capital Autorizado
0,00

176.456.995,97

Capital Integralizado

176.456.995,97

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)
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Prazo de integralização

700.000.000

143.460.972

143.460.972

143.460.972

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

PÁGINA: 347 de 377

700.000.000

143.460.972

143.460.972

143.460.972

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

30/11/2020

30/11/2020

Aporte de Capital

Crédito existente em Conta de Mútuo da Companhia

Critério para determinação do
preço de emissão

Forma de integralização

29.277.358,31

Crédito existente em Conta de Mútuo da Companhia

Forma de integralização

Reunião de Sócios

Aporte de Capital

Critério para determinação do
preço de emissão

24.586.227,28

31/12/2019

31/12/2019

Reunião de Sócios

Crédito existente em Conta de Mútuo da Companhia

87.165.961,05

Forma de integralização

02/01/2019

Valor total emissão
(Reais)

Aporte de Capital

Reunião de Sócios

02/01/2019

Data emissão

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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Subscrição
particular
430.382.917

358.974.726

299.008.318

Subscrição
particular

Subscrição
particular

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

0

0

0

Preferênciais
(Unidades)

430.382.917

358.974.726

299.008.318

0,19858289

0,20055097

2,60761628

0,41

0,41

0,41

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
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R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

Fator cotação

Versão : 1

27/07/2021

Desdobramento

Data
aprovação

430.382.917

Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferenciais
430.382.917

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

143.460.972

0

Quantidade ações
preferenciais

Versão : 1
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143.460.972

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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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve reduções de capital social nos últimos três exercícios sociais.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Nos termos da Lei das S.A., aos acionistas da Companhia é assegurado o direito ao recebimento de
um dividendo obrigatório anual não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do
exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de
reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de reservas, conforme estabelecido na Lei das
S.A. e no Estatuto Social. O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante
do lucro líquido realizado, nos termos da lei.
Nos termos do Novo Estatuto Social da Companhia, o saldo do lucro líquido apurado no exercício,
obtido após as deduções e/ou destinações previstas no Estatuto Social e na Lei das S.A., montante
equivalente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) será destinado para pagamento do
dividendo obrigatório a todos os acionistas.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

(i) Liquidação: não há disposição no Novo Estatuto Social que, de maneira especial, estabeleça
procedimento para a liquidação da Companhia, aplicando-se, portanto, as regras da Lei das S.A., a
qual prevê que os acionistas receberão os pagamentos na proporção de suas participações no
capital social;
(ii) Resgate: de acordo com a Lei das S.A., as ações de emissão da Companhia podem ser
resgatadas mediante determinação dos acionistas em assembleia geral extraordinária que
representem, no mínimo, 50% do capital social da Companhia.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os direitos que não sejam estabelecidos por lei, poderão ser alterados por deliberação da
assembleia geral de acionistas, de acordo com o respectivo quórum de instalação e deliberação
previsto na Lei das S.A.

Outras características
relevantes

A Companhia solicitou a admissão de suas ações à negociação no segmento do Novo Mercado da
B3.
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo Mercado somente
será deferida pela B3 caso seja precedida de oferta pública de aquisição de ações ("OPA")
realizada dentro do previsto na regulamentação editada pela CVM sobre OPAs para cancelamento
de registro de companhia aberta. A realização da OPA pode ser dispensada por meio de aprovação
em assembleia geral.
A OPA deve possuir preço justo, baseado em laudo de avaliação, na forma estabelecida pela
legislação societária. Além disso, os acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em
circulação deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do segmento sem
efetuar a venda das ações.
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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
18.2 – Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas
significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Limitação ao Direito de Voto
A Companhia não possui regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos.
Obrigação de Realização de Oferta Pública
Alienação de Controle
A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente
se obrigue a realizar OPA 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
tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Cancelamento de Registro de Companhia Aberta
Salvo na hipótese de dispensa prevista no Regulamento do Novo Mercado, caso, em Assembleia
Geral, seja aprovado o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, o Acionista
Controlador ou a Companhia deverá efetivar OPA pertencentes aos demais acionistas Companhia,
sendo que o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao preço justo apurado em laudo de
avaliação, elaborado de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Atingimento de Participação Relevante
Ademais, o artigo 38 do Estatuto Social da Companhia estabelece que o acionista ou grupo de
acionistas que atingir, de forma direta ou indireta a titularidade de ações de nossa emissão (ou
quaisquer direitos que assegurem, de forma permanente ou temporária, direitos políticos ou
patrimoniais de acionista sobre ações de nossa emissão), em quantidade igual ou superior a 25% do
capital social, seja por meio de uma única operação, como por meio de diversas operações, deverá
efetivar uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações e valores mobiliários conversíveis
por ações, de titularidade dos demais acionistas da Companhia (“OPA por Atingimento de
Participação Relevante”). O preço de aquisição por ação objeto da OPA por Atingimento de
Participação Relevante deverá ser o maior valor entre: (a) o preço justo, entendido como o valor de
avaliação da Companhia, apurado mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base
em outro critério que venha a ser definido pela Comissão de Valores Mobiliários, conforme laudo de
avaliação preparado por instituição de reputação internacional, experiência comprovada na avaliação
econômico-financeira de companhias abertas, assegurada a revisão do valor da oferta na forma do
§ 3º do Artigo; (b) 125% do preço de emissão das ações em qualquer aumento de capital realizado
mediante distribuição pública ocorrido no período de 12 meses que anteceder a data em que se
tornar obrigatória a realização da OPA de Proteção nos termos do Artigo, devidamente atualizado
pelo IGP-M ou por índice de base equivalente que o venha a substituir, até o momento do pagamento;
e (c) 125% da cotação unitária média ponderada das ações de emissão da Companhia durante o
período de 90 dias anterior à publicação do edital da OPA de Proteção.
Proteção da Dispersão da Base Acionária
Qualquer Acionista Comprador (conforme definição abaixo), que adquira ou se torne titular de ações
de emissão da Companhia, inclusive por força de usufruto que lhe assegure direitos políticos de
sócio, em quantidade igual ou superior a 25% do total de ações de emissão da Companhia, excluídas
para os fins deste cômputo as ações em tesouraria, deverá, no prazo de 60 dias a contar da data de
aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações nessa quantidade, realizar ou solicitar
o registro de uma oferta pública para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia
(“OPA de Proteção”), observando-se o disposto na regulamentação aplicável da Comissão de
Valores Mobiliários, os regulamentos da B3 e os termos do Capítulo IX do Estatuto Social.
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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
O preço a ser ofertado pelas ações de emissão da Companhia objeto da OPA de Proteção (“Preço
da Oferta”) deverá ser o maior valor entre:
(a) o preço justo, entendido como o valor de avaliação da Companhia, apurado mediante a utilização
de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela
Comissão de Valores Mobiliários, conforme laudo de avaliação preparado por instituição de
reputação internacional, experiência comprovada na avaliação econômico-financeira de
companhias abertas, assegurada a revisão do valor da oferta na forma do § 3º do Artigo;
(b) 125% do preço de emissão das ações em qualquer aumento de capital realizado mediante
distribuição pública ocorrido no período de 12 meses que anteceder a data em que se tornar
obrigatória a realização da OPA de Proteção nos termos deste Artigo, devidamente atualizado
pelo IGP-M ou por índice de base equivalente que o venha a substituir, até o momento do
pagamento; e
(c) 125% da cotação unitária média ponderada das ações de emissão da Companhia durante o
período de 90 dias anterior à publicação do edital da OPA de Proteção.
A OPA de Proteção deverá observar obrigatoriamente os seguintes princípios e procedimentos, além
de, no que couber, outros expressamente previstos no artigo 4º da Instrução CVM nº 361/02 ou
norma que venha a substituí-la:
(a) ser dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia;
(b) ser efetivada em leilão a ser realizado na B3;
(c) ser realizada de maneira a assegurar tratamento equitativo aos destinatários, permitir-lhes a
adequada informação quanto à Companhia e ao ofertante, e dotá-los dos elementos necessários
à tomada de uma decisão refletida e independente quanto à aceitação da oferta pública;
(d) ser imutável e irrevogável após a publicação no edital de oferta, nos termos da Instrução CVM
nº 361/02, ressalvado o disposto no § 5º do Artigo;
(e) ser lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no Artigo e paga à vista, em moeda
corrente nacional; e
(f) ser instruída com laudo de avaliação da Companhia, elaborado mediante a utilização de
metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM,
preparado por instituição de reputação internacional, experiência comprovada na avaliação
econômico-financeira de companhias abertas, e que não tenha conflito de interesses que lhe
diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções.
Os acionistas titulares de, no mínimo, 10% das ações da Companhia, excetuadas neste cômputo as
ações de titularidade do Acionista Comprador, poderão requerer aos administradores da Companhia
que convoquem Assembleia especial dos acionistas titulares das ações para deliberar sobre a
realização de nova avaliação da Companhia para fins de revisão do Preço da Oferta, cujo laudo
deverá ser preparado nos mesmos moldes do laudo de avaliação referido na alínea (f) do § 2º do
Artigo 38 do Estatuto Social, de acordo com os procedimentos previstos no artigo 4º-A da Lei nº
6.404/76 e com observância ao disposto na regulamentação aplicável da CVM, nos regulamentos da
B3 e nos termos do Capítulo IX do Estatuto Social.
Na Assembleia especial referida no § 3º do Artigo 38 do Estatuto Social, somente poderão votar
todos os titulares de ações da Companhia, com exceção do Acionista Comprador.
Caso a Assembleia especial referida no § 3º do Artigo 38 do Estatuto Social, delibere pela realização
de nova avaliação e o laudo de avaliação venha a apurar valor superior ao valor inicial da OPA de
Proteção, poderá o Acionista Comprador dela desistir, obrigando-se neste caso, a observar, no que
couber, o procedimento previsto nos Arts. 24 e 28 da Instrução CVM nº 361/02, e a alienar o excesso
de participação no prazo de três meses contados da data da mesma Assembleia especial.
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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
A exigência de OPA de Proteção prevista no caput do Artigo 38 do Estatuto Social, não excluirá a
possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, de a própria Companhia, formular
outra oferta pública concorrente ou isolada, nos termos da regulamentação aplicável.
As obrigações constantes do Art. 254-A da Lei nº 6.404/76, e nos Artigos 36 e 37 do Estatuto não
excluem o cumprimento pelo Acionista Comprador das obrigações constantes do Artigo 38 do
Estatuto Social.
O disposto neste Artigo não se aplica na hipótese de uma pessoa se tornar titular de ações de
emissão da Companhia em quantidade superior a 25% do total das ações de sua emissão, em
decorrência:
(a) da incorporação de uma outra sociedade pela Companhia ou da Companhia por uma outra
sociedade;
(b) da incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia ou da incorporação de ações
da Companhia por uma outra sociedade;
(c) da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha
sido aprovada em Assembleia Geral, convocada pelo Conselho de Administração, e cuja
proposta de aumento de capital tenha determinado a fixação do preço de emissão das ações
com base em Valor Econômico obtido a partir de um laudo de avaliação da Companhia realizada
por instituição especializada que atenda aos requisitos do estatuto; ou
(d) de OPA de Proteção que atenda ao disposto no Artigo 38 do Estatuto Social.
O disposto no Artigo 38 do Estatuto Social não se aplica, ainda, aos acionistas da Companhia que
forem titulares de 25% ou mais do total de ações de emissão da Companhia na data do seu registro
como companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários e respectivos sucessores, inclusive e
em especial os acionistas controladores da Companhia, bem como aos sócios/acionistas dos
referidos acionistas controladores que vierem a sucedê-los na participação direta na Companhia por
força de reorganizações societárias, aplicando-se, portanto, exclusivamente àqueles investidores
que adquirirem ações e se tornarem acionistas da Companhia após a obtenção do seu registro de
companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários e o início da negociação das ações de
emissão da Companhia na B3.
Publicado qualquer edital de OPA de Proteção, formulado nos termos deste Artigo, incluindo a
determinação do Preço da Oferta, ou formulado nos termos da regulamentação vigente, o Conselho
de Administração deverá reunir-se, no prazo de 10 dias, a fim de apreciar os termos e condições da
OPA de Proteção, obedecendo aos seguintes princípios:
(a) o Conselho de Administração poderá contratar assessoria externa especializada, que atenda ao
disposto na alínea (e) do § 2º, com o objetivo de analisar a conveniência e oportunidade da
oferta, no interesse geral dos acionistas e do segmento econômico em que atuam as controladas
da Companhia; e
(b) caberá ao Conselho de Administração divulgar, justificadamente, aos acionistas o seu
entendimento acerca da conveniência e oportunidade da OPA de Proteção.
Para fins do cálculo do percentual de 25% do total de ações de emissão da Companhia descrito no
caput do Artigo 38 do Estatuto Social, não serão computados os acréscimos involuntários de
participação acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria, resgate de ações ou de
redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações.
As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias,
nas hipóteses de prejuízo dos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas no Estatuto
Social.
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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
Na hipótese de o Acionista Comprador não cumprir as obrigações impostas pelo Artigo 38 do Estatuto
Social, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos (i) para a realização ou solicitação do
registro da OPA de Proteção; ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações ou exigências da
CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na
qual o Acionista Comprador não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos
direitos do Acionista Comprador, conforme disposto no Art. 120 da Lei n.º 6.404/76.
Para fins do Estatuto Social, os seguintes termos com iniciais maiúsculas terão os seguintes
significados:
(a) “Acionista Comprador” significa qualquer pessoa (incluindo, exemplificativamente, qualquer
pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade
de direitos, ou outra forma de organização, residente, com domicílio ou com sede no Brasil ou
no exterior), ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto com o Acionista Comprador
e/ou que atue representando o mesmo interesse do Acionista Comprador, que venha a
subscrever e/ou adquirir ações da Companhia. Incluem-se, dentre os exemplos de uma pessoa
que atue representando o mesmo interesse do Acionista Comprador, qualquer pessoa (i) que
seja, direta ou indiretamente, controlada ou administrada por tal Acionista Comprador; (ii) que
controle ou administre, sob qualquer forma, o Acionista Comprador; (iii) que seja, direta ou
indiretamente, controlada ou administrada por qualquer pessoa que controle ou administre, direta
ou indiretamente, tal Acionista Comprador; (iv) na qual o controlador de tal Acionista Comprador
tenha, direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 30% do capital
social; (v) na qual tal Acionista Comprador tenha, direta ou indiretamente, uma participação
societária igual ou superior a 30% do capital social; ou (vi) que tenha, direta ou indiretamente,
uma participação societária igual ou superior a 30% do capital social do Acionista Comprador.
(b) “Acionista Controlador” significa o acionista ou o Grupo de Acionistas que exerça o Poder de
Controle da Companhia.
(c) “Poder de Controle” ou “Controle” significa o poder efetivamente utilizado para dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou
indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida. Há presunção
relativa de titularidade do Controle em relação à pessoa ou ao Grupo de Acionistas que seja
titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas
presentes nas três últimas Assembleias Gerais da Companhia, ainda que não seja titular das
ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante.
(d) “Grupo de Acionistas” o grupo de duas ou mais pessoas (i) vinculadas por contratos ou acordos
de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou escritos, seja diretamente ou por
meio de sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (ii) entre as quais
haja relação de Controle, seja direta ou indiretamente; ou (iii) sob Controle Comum; ou (iv) que
atuem representando um interesse comum. Incluem-se dentre os exemplos de pessoas
representando um interesse comum (a) uma pessoa titular, direta ou indiretamente, de
participação societária igual ou superior a 15% do capital social da outra pessoa; e (b) duas
pessoas que tenham um terceiro investidor em comum que seja titular, direta ou indiretamente,
de participação societária igual ou superior a 15% do capital de cada uma das duas pessoas.
Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes de investimento, fundações, associações, trusts,
condomínios, cooperativas, carteiras de títulos, universalidades de direitos, ou quaisquer outras
formas de organização ou empreendimento, constituídos no Brasil ou no exterior, serão
considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas, sempre que duas ou mais entre tais
entidades forem (x) administradas ou geridas pela mesma pessoa jurídica ou por partes
relacionadas a uma mesma pessoa jurídica; ou (y) tenham em comum a maioria de seus
administradores.
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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
2 (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD QmR HVWDEHOHFH H[FHo}HV DR H[HUFtFLR GH GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX
SROtWLFRVGRVDFLRQLVWDV7RGDYLDRVDFLRQLVWDVWHUmRVHXVGLUHLWRVVXVSHQVRVQDIRUPDGRDUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVFDVRQmRFXPSUDPREULJDomRLPSRVWDSHODOHLRXSHORHVWDWXWR
FHVVDQGRDVXVSHQVmRORJRTXHFXPSULGDDREULJDomR
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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:
Não aplicável, uma vez que 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
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois a Companhia não possui outros valores mobiliários emitidos no Brasil.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois a Companhia não possui outros valores mobiliários emitidos no Brasil.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

±0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXtD
YDORUHV PRELOLiULRV DGPLWLGRV j QHJRFLDomR $ RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV GD &RPSDQKLD HVWi
VHQGRUHTXHULGDMXQWRj&90Hj%
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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

±2IHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomR
1mRKRXYHRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRUHODWLYDDYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDHIHWXDGDV
QRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

±'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDV
1mRKRXYHRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

±2IHUWDV3~EOLFDVGH$TXLVLomR
1mRKRXYHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRIHLWDSHOD&RPSDQKLDDDo}HVGHHPLVVmRGHWHUFHLUR
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV±9DO0RELOLiULRV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomR
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possuía planos de recompra nos últimos 3 (três) exercícios sociais, bem como no exercício social
corrente.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, visto que não existem valores mobiliários mantidos em tesouraria no período corrente e nos últimos três
exercícios.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

±2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV±UHFRPSUDWHVRXUDULD
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomR
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

27/07/2021

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

A Companhia, seus Controladores, Administradores, Conselheiros Fiscais, membros de quaisquer
Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas criados por disposição estatutária, as Controladas
e Coligadas da Companhia, e, conforme identificação realizada pelo Diretor de Relações com
Investidores, quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição no Controlador, nas
Controladas ou nas Coligadas, tenha ou possa vir a ter acesso a Ato ou Fato Relevante, incluindo
empregados, colaboradores ou outros acionistas da Companhia, bem como terceiros que, em
razão de relação comercial, profissional ou de confiança com a Companhia, tais como auditores
independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema
de distribuição.

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação de Valores Mobiliários visa estabelecer as regras, procedimentos e diretrizes a serem observadas pela
Companhia, pelas Pessoas Vinculadas e demais indivíduos que compõem o quadro profissional da Companhia no que tange à
negociação de Valores Mobiliários.
A Política de Negociação de Valores Mobiliários está disponibilizada para consulta eletronicamente pelos sites: (i) da Comissão de
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e (ii) da Companhia (ri.ammovarejo.com.br); bem como fisicamente na sede social da Companhia,
localizada na Avenida Paulista 1754, 2ª sobreloja, Ala B, Cerqueira César, CEP 01310-920, cidade de São Paulo, estado de São Paulo.
Períodos de vedação e descrição
As Pessoas Vinculadas deverão abster-se de realizar quaisquer negociações, direta ou
dos procedimentos de fiscalização indiretamente, com valores mobiliários nos casos previstos abaixo, nos termos da Instrução CVM
nº. 358/02:
(i) antes da divulgação ao mercado de Informação Relevante, de que tenham conhecimento,
relacionado aos negócios da Companhia;
(ii) tratando-se de Administradores, quando se afastarem de cargos na administração da
Companhia anteriormente à divulgação de fatos relevantes originados durante seu período de
gestão, e até: (i) o encerramento do prazo de 6 (seis) meses contado da data de seu afastamento;
ou (ii) a divulgação ao público do respectivo fato relevante, o que ocorrer primeiro;
(iii) quando tomarem conhecimento de intenção da Companhia de promover incorporação, cisão
total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária;
(iv) em relação aos controladores e Administradores, sempre que estiver em curso a aquisição ou
a alienação de valores mobiliários pela própria Companhia, suas controladas, coligadas ou outra
sociedade sob controle comum, ou se tiver sido outorgada opção ou mandato para esta
finalidade;
(v) no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação ITR e DFP, e no próprio dia da
divulgação antes que se torne pública, conforme exigido pela CVM; e
(vi) nos Períodos de Bloqueio fixados pelo Diretor de Relação com Investidores.
Além dos períodos de restrição à negociação determinados pelas leis e regulamentações
aplicáveis, o Diretor de Relações com Investidores poderá fixar Períodos de Bloqueio aplicáveis a
todas ou determinadas Pessoas Vinculadas, mediante comunicação enviada às Pessoas
Vinculadas que indique expressamente os termos inicial e final do Período de Bloqueio.
Sem prejuízo do disposto acima, os destinatários das determinações de proibição de negociação
emitidas pelo Diretor de Relação com Investidores devem abster-se de negociar os valores
mobiliários durante todo o Período de Bloqueio fixado, mantendo absoluta confidencialidade sobre
tais determinações e avisos.
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21.1 – Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
A Companhia possui Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (vide item 21.2), aprovada em
reunião do Conselho de Administração de 27 de julho de 2021, que visa estabelecer as regras a
serem observadas no que tange à divulgação de informações relevantes e à manutenção de sigilo
de informações ainda não divulgadas pela Companhia ao público e ao mercado em geral.
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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
A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política de Divulgação”), aprovada pelo
Conselho de Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 27 de
julho de 2021, tem como objetivo estabelecer as regras a serem observadas no que tange à
divulgação de informações relevantes e à manutenção de sigilo de informações ainda não divulgadas
pela Companhia ao público e ao mercado em geral.
A divulgação e comunicação à CVM e às entidades do mercado de ato ou fato relevante, pelos canais
institucionais de comunicação da Companhia, assim como a adoção dos demais procedimentos
previstos na Política de Divulgação, é obrigação do Diretor de Relações com Investidores, conforme
definido na Política de Divulgação.
A comunicação de Informações Relevantes à CVM e às Bolsas de Valores deve ser feita, pelo Diretor
de Relações com Investidores, de modo claro e preciso, em linguagem acessível ao público
investidor, imediatamente por meio de documento escrito, descrevendo detalhadamente os atos e/ou
fatos ocorridos, indicando, sempre que possível, os valores envolvidos e outros esclarecimentos.
Controladores, Administradores, e membros do Conselho Fiscal e de quaisquer outros membros de
órgãos com funções técnicas ou consultivas, que tenham conhecimento de atos ou fatos que possam
configurar Informação Relevante deverão proceder à comunicação imediata ao Diretor de Relações
com Investidores, de forma a garantir a imediata divulgação da Informação Relevante. Caso, diante
da comunicação realizada (e não se configurando a decisão de manter sigilo, tomada na forma do
artigo 6° da Instrução CVM n° 358/02), as Pessoas Vinculadas constatem a omissão do Diretor de
Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, estas
somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o Ato ou Fato Relevante
à CVM.
O ato ou fato relevante deve ser divulgado ao público por meio (i) da página na rede mundial de
computadores do Jornal Valor Econômico, (https://valor.globo.com/valor-ri/fatos-relevantes); (ii) da
página na rede mundial de computadores da Companhia (www.ammovarejo.com.br/ri); (iii) do
sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais da CVM (Sistema IPE); e (iv) da página na
rede mundial de computadores das Bolsas de Valores onde os valores mobiliários da Companhia
sejam admitidos à negociação.
Não obstante a divulgação de Informação Relevante pelos canais de comunicação acima
mencionados, qualquer ato ou fato relevante poderá ser também publicado nos jornais de grande
circulação utilizados habitualmente pela Companhia, podendo o anúncio conter a descrição resumida
do ato ou fato relevante, desde que indique endereço na Internet onde esteja disponível a descrição
completa do ato ou fato relevante, em teor no mínimo idêntico ao texto enviado à CVM, às Bolsas de
Valores e a outras entidades, conforme aplicável.
Sempre que for veiculada Informação Relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive
informação à imprensa ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com
público selecionado, no país ou no exterior, a Informação Relevante será divulgada simultaneamente
à CVM, às Bolsas de Valores e ao público investidor em geral.
A Informação Relevante deverá ser, sempre que possível, divulgada previamente ou após o
encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores. Caso seja necessária a divulgação antes da
abertura da sessão de negociação, tal divulgação deverá ser realizada, conforme previsto no Manual
do Emissor.
Caso as Bolsas de Valores não estejam operando simultaneamente, a divulgação será feita
observando: (i) no caso de incompatibilidade entre horários de diferentes países, o horário de
funcionamento do mercado brasileiro, e (ii) na hipótese de incompatibilidade entre diferentes Bolsas
de Valores no Brasil, o horário de funcionamento da Bolsa de Valores onde a Companhia esteja
primariamente listada.
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Caso seja imperativo que a divulgação de Ato ou Fato Relevante ocorra durante o horário de
negociação, o Diretor de Relações com Investidores poderá solicitar, sempre simultaneamente às
Bolsas de Valores, a suspensão da negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia,
ou a eles referenciados, pelo tempo necessário à adequada disseminação da Informação Relevante.
Exceção à imediata divulgação de informação relevante
Os atos ou fatos que constituam Informação Relevante poderão deixar de ser divulgados se a sua
revelação puder colocar em risco o interesse legítimo da Companhia. A Companhia poderá optar por
submeter à apreciação da CVM a questão acerca da divulgação de Informação Relevante que possa
colocar em risco interesse legítimo da Companhia.
Sempre que uma Informação Relevante ainda não divulgada ao público escape ao controle da
Companhia ou, na situação em que uma Informação Relevante ainda não tenha sido divulgada, caso
se verifique que ocorreu oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores
mobiliários, o Diretor de Relações com Investidores deverá providenciar para que a Informação
Relevante seja imediatamente divulgada à CVM, às Bolsas de Valores e ao mercado em geral.
Na hipótese de não divulgação de Ato ou Fato Relevante por decisão dos Controladores ou
Administradores, estes, em caso de a informação escapar ao controle ou ocorrer oscilação atípica,
ficam obrigados a realizar a divulgação pertinente diretamente ou por meio do Diretor de Relação
com Investidores.
Dever de guardar sigilo
As Pessoas Vinculadas devem guardar sigilo acerca de Informações Relevantes que ainda não
tenham sido divulgadas, às quais tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam, até
que tais Informações Relevantes sejam divulgadas ao público, bem como zelar para que
subordinados e terceiros de sua confiança também o façam.
As Pessoas Vinculadas não devem discutir Informações Relevantes em lugares públicos. Da mesma
forma, as Pessoas Vinculadas somente deverão tratar de assuntos relacionados à Informação
Relevante com aqueles que tenham necessidade de conhecer a Informação Relevante.
Caso qualquer Pessoa Vinculada verifique que uma Informação Relevante ainda não divulgada ao
público escapou ao controle da Companhia ou, ainda, na situação em que um Ato ou Fato Relevante
ainda não tenha sido divulgado, tenha ocorrido oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade
negociada dos Valores Mobiliários, tais fatos deverão ser imediatamente comunicados à Companhia,
na pessoa do Diretor de Relações com Investidores.
É vedado às Pessoas Vinculadas fornecer ou comentar na mídia, por qualquer meio de comunicação,
inclusive pela internet ou redes sociais, qualquer Informação Privilegiada a qual tenham tido acesso
em razão do cargo ou posição que ocupam até sua divulgação ao público bem como realizar qualquer
manifestação pública a respeito de notícias publicadas pela imprensa sobre questões tratadas em
reuniões dos órgãos da Administração ou de qualquer unidade administrativa da Companhia que
não tenham sido objeto de prévio pronunciamento oficial por intermédio do Diretor de Relações com
Investidores.
O dever de sigilo previsto nesta Política se aplica também aos ex-Administradores e ex-membros do
Conselho Fiscal e de quaisquer Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas da Companhia, que
tenham se afastado antes da divulgação pública de negócio ou fato iniciado durante seu período de
gestão, e se estenderá até a divulgação, pela Companhia, do Ato ou Fato Relevante ao mercado em
geral.
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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
GH GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV GD &RPSDQKLD p R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV 1mR
REVWDQWHFDVRRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGLUHWRUHVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGR
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