COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ/MF nº 22.677.520/0001‐76
NIRE 3130003731‐2
Companhia Aberta
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA 20 DE FEVEREIRO DE 2013

Senhores Acionistas,
A administração da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS
(“Companhia”) vem, por meio da presente, apresentar aos senhores sua proposta
acerca das matérias a serem submetidas à deliberação de V.Sas. na Assembleia Geral
Extraordinária convocada para o dia 20 de fevereiro de 2013, às 10hs, na sede da
Companhia (“AGE”):
(i) Incorporação da Encorpar Investimentos Ltda. pela Companhia.
Propomos que seja aprovada a incorporação da Encorpar Investimentos Ltda.,
sociedade limitada com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na
R. Aimorés, 981, 12º andar, Bairro Funcionários, NIRE 3120634128‐3, inscrita no CNPJ
sob o n° 21.021.597/0001‐20 (“Encorpar Investimentos”) pela Companhia, nos termos
abaixo detalhados.
A incorporação da Encorpar Investimentos é um dos passos do processo de
reorganização societária do grupo ao qual pertencem a Companhia e a Encorpar
Investimentos, que se pretende implementar, divulgado por meio dos Fatos Relevantes
de 02 e 25 de abril de 2012 e de 05 de novembro de 2012 e dos Avisos aos Acionistas de
05 de junho de 2012 e de 04 de dezembro de 2012. Esse processo visa à simplificação e
modernização da estrutura societária do grupo, bem como à centralização do controle
de sociedades que atuam no segmento têxtil de denim e brim sob a Companhia, além de
fortalecer os projetos imobiliários das sociedades envolvidas, será submetida aos
acionistas da Companhia, diminuindo‐se assim eventuais custos de transação e
operação.
Como resultado da incorporação, a Companhia sucederá a Encorpar Investimentos em
seus bens, direitos e obrigações. A Encorpar Investimentos é hoje titular de ações
preferenciais e ordinárias representativas de 29,02% do capital total e 18,61% do capital
votante da Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, (CNPJ/MF nº
17.245.234/0001‐00) (“Cedro”), companhia atuante no segmento têxtil de denim e brim.
A Companhia também é titular direta e indiretamente, na presente data, de 1,8% do
capital total e 1,46% do capital votante da Cedro.
A Encorpar Investimentos também é proprietária terreno de área de 335.200 m2
localizado na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, contiguo a terreno de
propriedade de sociedade controlada pela Companhia, local onde está planejado
projeto imobiliário.

A Encorpar Investimentos é controlada pela Empresa Nacional de Comércio, Rédito e
Participações S.A. – ENCORPAR, sua única sócia, que, por sua vez, é, tal como a
Companhia, controlada pela Wembley S.A. (CNPJ/MF nº 25.329.319/0001-96). Em razão
disto, a aprovação das matérias abaixo listadas caberá aos acionistas minoritários
titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, abstendo-se os acionistas da
Companhia integrantes de seu bloco de controle de votar nas respectivas deliberações
relativas à incorporação:
(a) Aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação.
Propomos que seja aprovado o Protocolo e Justificação da Incorporação da Encorpar
Investimentos pela Companhia (“Protocolo e Justificação”), celebrado entre os
administradores da Companhia e a única sócia da Encorpar Investimentos em 28 de
janeiro de 2013. O Protocolo e Justificação estabelece as bases gerais para a
incorporação da Encorpar Investimentos pela Companhia e constitui o Anexo I à
presente proposta.
Nos termos do Protocolo e Justificação, a relação de substituição das quotas da
Encorpar Investimentos por ações Companhia proposta pelas administrações da
Companhia e da Encorpar Investimentos foi estabelecida com base em múltiplos de
mercado, e é apoiada por relatório preparado pelo BES Investimento do Brasil S/A –
Banco de Investimento (“Relatório da Relação de Substituição”). O Relatório da
Relação de Substituição constitui o Anexo II à presente proposta.
(b) Ratificação da contratação, pela administração da Companhia, da empresa especializada
CSM Consultores Associados Ltda., para preparar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da
Encorpar Investimentos a valor contábil.
Propomos que seja ratificada a contratação, pela administração da Companhia, da
empresa especializada CSM Consultores Associados Ltda., sociedade limitada, com
sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Álvares Cabral, 344,
sala 1707, inscrita no CPF/MF sob o nº 04.789.675/0001-12, para a preparação do laudo
de avaliação do patrimônio líquido da Encorpar Investimentos, a valor contábil, para
fins da incorporação.
As informações exigidas pelo art. 21 da Instrução CVM 481/09 constituem o Anexo III
à presente proposta.
(c) Aprovação do Laudo de Avaliação Contábil.
Propomos que seja aprovado laudo de avaliação do patrimônio líquido da Encorpar
Investimentos preparado pela CSM Consultores Associados Ltda., com base nos
elementos constantes das demonstrações financeiras auditadas da Encorpar
Investimentos em 31 de dezembro de 2011 (“Data-Base”), considerando-se, no entanto,
os eventos subsequentes descritos no referido laudo, segundo o qual a Encorpar
Investimentos vale, pelo menos, na Data-Base e levando-se em conta os eventos
subsequentes, R$ 87.235.698,00.
O laudo de avaliação contábil constitui o Anexo IV à presente proposta.

(d) Ratificação da contratação, pela administração da Companhia, da APSIS Consultoria e
Avaliações Ltda., para avaliação dos patrimônios líquidos da Encorpar Investimentos e da
Companhia, a preços de mercados, para fins do art. 264 da Lei nº 6.404/76.
Propomos que seja ratificada a contratação, pela administração da Companhia, da
empresa especializada APSIS Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade limitada com
sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, 35, 12º andar, inscrita
no CNPJ/MF sob o n.º 08.681.365/0001-30 e no sob o n.º CRC/RJ-005112/O-9, para
avaliação dos patrimônios líquidos da Encorpar Investimentos e da Companhia,
segundos os mesmos critérios, a preços de mercado, na Data-Base, para fins do art. 264
da Lei nº 6.404/76.
As informações exigidas pelo art. 21 da Instrução CVM 481/09 constituem o Anexo V à
presente proposta.
Referido laudo de avaliação constitui o Anexo VI à presente proposta e indica a
seguinte relação teórica de substituição: 9,741177 quotas da Encorpar Investimentos
por 1 ação de emissão da Companhia.
(e) Aumento do capital social da Companhia e consequente alteração do caput do art. 5º do
Estatuto Social.
Como resultado da incorporação, o patrimônio líquido da Companhia será aumentado
em R$ 87.235.698,00, propondo-se que, deste valor, R$12.235.698,00 sejam destinados
ao capital social e R$ 75.000.000,00 à formação de reserva de capital, nos termos do art.
182, §1º, “a”, da Lei n.º 6.404/76, com a emissão de 24.488.517 novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, e a consequente alteração do artigo 5ª do Estatuto
Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação indicada no Anexo VII a
esta proposta.
(ii) Criação de nova classe de ações preferenciais
Propomos que seja aprovada a criação das ações preferenciais classe “B”, sem direito
de voto, menos favorecidas dos que as hoje existentes, e resgatáveis automaticamente
em data certa, contra a entrega de ações ordinárias de emissão da Springs Global
Participações S/A, companhia aberta controlada pela Companhia.
A criação das ações preferenciais classe “B” está inserida no âmbito da reestruturação
societária da Companhia, divulgada nos Fatos Relevantes de 02 e 25 de abril de 2012 e
de 05 de novembro de 2012 e dos Avisos aos Acionistas de 05 de junho de 2012 e de 04
de dezembro de 2012.
As informações exigidas pelo art. 17 da Instrução CVM 481/09 constituem o Anexo
VIII à presente proposta. Por serem menos favorecidas do que as atuais ações
preferenciais de emissão da Companhia, e em vista da autorização contida no atual §
3º, do art. 5º, do estatuto social da Companhia, a criação das ações preferenciais classe
“B” não ensejará direito de retirada por parte dos acionistas dissidentes.
Conforme divulgado no Fato Relevante de 05 de novembro de 2012, propõe-se que
estendido a todos os acionistas da Companhia o direito de, durante determinado prazo
a ser fixado na Assembleia Geral, converter ações de emissão da Companhia

(ordinárias e preferenciais) de sua propriedade em ações preferenciais classe “B”, à
razão de 1 ação, independente da espécie, em 1 ação preferencial classe “B”. Em data
certa, posterior ao termo final do prazo para conversão, a ser informada pela
administração da Companhia, a totalidade das ações preferenciais classe “B” serão
automaticamente resgatadas contra a entrega de ações ordinárias de emissão da
Springs Global Participações S/A. A administração da Companhia informará, por meio
de Aviso aos Acionistas a ser divulgado após a realização da Assembleia Geral a que se
refere a presente proposta, os procedimentos, prazos e condições para a conversão das
ações de emissão da Companhia em ações preferenciais classe “B”. Os acionistas
integrantes do bloco de controle já informaram à Companhia que não irão converter
suas ações de emissão da Companhia em ações preferenciais classe “B”, cabendo o
direito, portanto, exclusivamente aos acionistas minoritários da Companhia.
Conforme informado no Fato Relevante de 05 de novembro de 2012, serão emitidas
20.833.325 ações da classe B, podendo, portanto, haver rateio entre os acionistas que
exercerem a faculdade de conversão.
A criação das ações preferenciais classe “B” resultará em nova alteração do artigo 5ª do
Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação indicada no Anexo
VII a esta proposta.
(iii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia
Propomos que, em decorrência das alterações do estatuto social indicadas
anteriormente, seja aprovada a consolidação do estatuto social da Companhia na forma
do Anexo IX.

A Administração
Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS
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PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO
Pelo presente instrumento particular,
Os administradores da Companhia de Tecidos Norte de Minas ‐ COTEMINAS,
companhia aberta com sede na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na Av.
Magalhães Pinto, 4.000, Bairro Planalto, NIRE 31.3.003.731.2, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
22.677.520/0001‐76 (doravante denominada simplesmente “Companhia”), na forma
especial prevista no artigo 224 da Lei nº 6.404/76; e
A sócia da Encorpar Investimentos Ltda., sociedade limitada com sede na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na R. Aimorés, 981, 12º andar, Bairro Funcionários,
NIRE 3120634128‐3, inscrita no CNPJ sob o n° 21.021.597/0001‐20 (doravante denominada
simplesmente “Encorpar Investimentos”), na forma especial prevista no artigo 224 da Lei
nº 6.404/76;
RESOLVEM firmar, nos termos dos artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404/76, o presente
Protocolo e Justificação de Incorporação da Encorpar Investimentos pela Companhia
(“Incorporação”), o qual será submetido à aprovação de seus respectivos acionistas e
sócia, conforme o caso, em Assembleia Geral Extraordinária e Reunião de Sócios,
respectivamente, nos seguintes termos e condições (“Protocolo e Justificação”):
1. Motivos ou fins da operação e interesse das sociedades na sua realização.
1.1. A Encorpar Investimentos é controlada pela Empresa Nacional de Comércio, Rédito e
Participações S.A. – ENCORPAR, sua sócia, que, por sua vez, é, tal como a Companhia,
controlada pela Wembley S.A. (CNPJ/MF nº 25.329.319/0001‐96).
1.2. A Incorporação está inserida em um processo de reorganização societária do grupo ao
qual pertencem a Encorpar Investimentos e a Companhia, que visa à simplificação e
modernização da estrutura societária, bem como à centralização do controle de sociedades
que atuam no mesmo segmento, diminuindo‐se assim eventuais custos de transação e
operação.
1.3. A Encorpar Investimentos é titular de ações preferenciais e ordinárias representativas
de 29,02% do capital total e 18,61% do capital votante da Companhia de Fiação e Tecidos
Cedro e Cachoeira, (CNPJ/MF nº 17.245.234/0001‐00) (“Cedro”), companhia atuante no
segmento têxtil de denim e brim. A Companhia também é titular direta e indiretamente, na
presente data, de 1,8% do capital total e 1,46% do capital votante da Cedro.
1.4. A Incorporação da Encorpar Investimentos resultará na titularidade, pela Companhia,
de ações representativas de 30,82% do capital total e 20,07% do capital votante da Cedro,
reunindo‐se, assim, sob a Companhia, os investimentos do grupo em empresas que
operam no segmento têxtil de denim e brim, incluindo a atual participação indireta da
Companhia na Companhia Tecidos Santanense (CNPJ nº 21.255.567/0001‐89).
1.5. Adicionalmente às ações de emissão da Cedro mencionadas anteriormente, a
Encorpar Investimentos é proprietária de terreno de área de 335.200 m2 localizado na
cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, contiguo a terreno de propriedade de
sociedade controlada pela Companhia, local onde está planejado projeto imobiliário.
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2. Bases da Incorporação.
2.1. A incorporação da Encorpar Investimentos pela Companhia resultará em aumento do
patrimônio líquido da Companhia, com a conseqüente emissão de novas ações ordinárias
de emissão da Companhia a serem entregues à sócia da Encorpar Investimentos, em
substituição ao seu atual investimento na Encorpar Investimentos (“Incorporação”).
2.2. Todas as avaliações da Companhia e da Encorpar Investimentos preparadas para os
fins da Incorporação basearam‐se em demonstrações financeiras da Companhia e da
Encorpar Investimentos levantadas na Data‐Base (definida no Item 3.3 deste Protocolo e
Justificação), e consideraram os eventos subsequentes descritos nas respectivas avaliações
(“Demonstrações Financeiras”). As Demonstrações Financeiras foram auditadas por
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.
2.3. Os bens, direitos e obrigações da Encorpar Investimentos a serem vertidos para a
Companhia em decorrência da Incorporação são aqueles detalhadamente descritos no
Laudo de Avaliação Contábil (conforme definido no Item 3.1 deste Protocolo e
Justificação).
3. Avaliação da Encorpar Investimentos.
3.1. A administração da Companhia contratou a CSM Consultores Associados Ltda.,
sociedade limitada, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na
Av. Álvares Cabral, 344, sala 1707, inscrita no CPF/MF sob o nº 04.789.675/0001‐12
(“CSM”), para elaborar o laudo de avaliação, a valor contábil, da Encorpar (“Laudo de
Avaliação Contábil”), cuja indicação será submetida à ratificação da Assembleia Geral de
Acionistas da Companhia, nos termos do art. 227, § 1º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro
de 1976.
3.2. O Laudo de Avaliação Contábil constitui o Anexo A ao presente Protocolo e
Justificação, ficando os valores nele especificados subordinados à análise e à aprovação
dos acionistas da Companhia, nos termos da lei.
3.3. O Laudo de Avaliação Contábil foi preparado com base nos elementos constantes das
Demonstrações Financeiras da Encorpar Investimentos de 31 de dezembro de 2011
(“Data‐Base”), considerando‐se, no entanto, os eventos subsequentes descritos no referido
Laudo de Avaliação Contábil. Segundo o Laudo de Avaliação Contábil, a Encorpar
Investimentos vale, pelo menos, na Data‐Base e levando‐se em conta os eventos
subsequentes, R$ 87.235.698,00.
3.4. As variações patrimoniais apuradas a partir da Data‐Base serão apropriadas pela
Companhia, passando‐se para seus livros contábeis e efetuando‐se as necessárias
alterações.
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4. Relação de substituição, número e espécie de ações a serem atribuídas à única sócia da Encorpar
Investimentos.
4.1. Como resultado da Incorporação, a sócia da Encorpar Investimentos receberá, em
substituição à sua participação na Encorpar Investimentos, 24.488.517 ações ordinárias de
emissão da Companhia.
4.2. As ações ordinárias da Companhia a serem atribuídas à sócia da Encorpar
Investimentos em decorrência da Incorporação terão os mesmos direitos atribuídos às
ações ordinárias da Companhia então em circulação, e participarão integralmente de
todos os benefícios, inclusive dividendos e remunerações de capital que vierem a ser
declarados pela Companhia a partir da data da Incorporação.
4.3. A relação de substituição das ações da Encorpar Investimentos por ações da
Companhia foi estabelecida pelas administrações da Companhia e da Encorpar
Investimentos com base em múltiplos de mercado, e é apoiada por relatório preparado
pelo BES Investimento do Brasil S/A – Banco de Investimento (“Relatório da Relação de
Substituição”). O Relatório da Relação de Substituição constitui o Anexo B ao presente
Protocolo e Justificação.
4.4. O Relatório da Relação de Substituição avaliou a Companhia em R$ 280.600.000,00, no
mínimo, e R$ 575.100.000,00, no máximo, e, a Encorpar Investimentos em R$ 76.300.000,00,
no mínimo, e R$ 105.600.000,00, no máximo, de onde se infere uma emissão de, no
mínimo, 21.400.000 e, no máximo, 31.700.000 novas ações da Companhia em decorrência
da Incorporação.
5. Relação teórica de substituição de ações para os fins do art. 264 da Lei n.º 6.404/76.
5.1. Em atendimento ao art. 264 da Lei n.º 6.404/76, a administração da Companhia
contratou empresa especializada APSIS Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade
limitada com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, 35, 12º
andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.681.365/0001‐30 e no sob o n.º CRC/RJ‐005112/O‐9,
para elaborar laudo de avaliação dos patrimônios líquidos da Companhia e da Encorpar
Investimentos, segundos os mesmos critérios e na Data‐Base, a preços de mercado
(“Laudo de Avaliação a Preços de Mercado”), nos termos do art. 264 e respectivos §§, da
Lei nº 6.404/76.
5.2. O Laudo de Avaliação a Preços de Mercado constitui o Anexo C do presente
Protocolo e Justificação e indica a seguinte relação teórica de substituição: 9,741177 quotas
da Encorpar Investimentos por 1 ação de emissão da Companhia.
6. Aumento do capital social, efeitos patrimoniais na Companhia após a Incorporação e alterações
estatutárias.
6.1. Como resultado da Incorporação (i) o patrimônio líquido da Companhia será
aumentado em R$ 87.235.698,00, sendo R$ 12.235.698,00 destinados ao capital social e R$
75.000.000,00 destinados a reserva de capital, nos termos do art. 182, §1º, “a”, da Lei n.º
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6.404/76; e (ii) serão emitidas 24.488.517 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, passando o artigo 5ª do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte e
nova redação:
“Artigo 5º ‐ O capital social subscrito e realizado é de R$ 882.235.698,00,
representado por 141.163.808 ações nominativas e sem valor nominal, sendo
68.020.475 ações ordinárias, com direito a voto, e 73.143.333 ações preferenciais, sem
direito a voto.”
6.2. As novas ações da Companhia emitidas em decorrência da Incorporação serão
totalmente subscritas pelos administradores da Encorpar Investimentos, por conta de sua
sócia, nos termos do artigo 252, §2º, da Lei nº 6.404/76, e integralizadas mediante a versão
dos bens, direitos e obrigações da Encorpar Investimentos ao patrimônio da Companhia.
7. Extinção da Encorpar Investimentos.
7.1. A aprovação da Incorporação pelos acionistas da Companhia acarretará a extinção da
Encorpar Investimentos, que será sucedida pela Companhia em todos os seus bens,
direitos e obrigações.
7.2. Competirá à administração da Companhia praticar todos os atos subsequentes à
Incorporação, incluindo a baixa da inscrição da Encorpar Investimentos nas repartições
federais, estaduais e municipais competentes, bem como a manutenção de seus livros
societários e contábeis pelo prazo legal. Os custos e despesas daí decorrentes serão
integralmente suportados pela Companhia.
8. Disposições finais.
8.1. A efetivação da Incorporação dependerá da realização dos seguintes atos:
(a)

Reunião de Sócios da Encorpar Investimentos; e

(b)

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

8.1.1. Todos os documentos mencionados neste Protocolo e Justificação e as
Demonstrações Financeiras auditadas estarão à disposição dos acionistas da Companhia
em sua sede social a partir desta data, bem como nos websites da Comissão de Valores
Mobiliários e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
8.2. A aprovação das matérias relativas à Incorporação caberá aos acionistas minoritários
titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, abstendo‐se os acionistas da
Companhia integrantes de seu bloco de controle de votar nas respectivas deliberações
relativas à Incorporação.
8.3. Não se aplicam as disposições relativas ao direito de recesso, uma vez que a
Incorporação será aprovada pela sócia da Incorporada.
8.4. Este Protocolo e Justificação somente poderá ser alterado por meio de instrumento
escrito assinado por todos os seus subscritores.
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8.5. Fica eleito o foro da comarca da Capital de Minas Gerais para dirimir as dúvidas
oriundas deste Protocolo e Justificação.
E, por estarem justos e contratados, assinam os administradores da Companhia e a sócia
da Encorpar este Protocolo e Justificação em 8 vias de igual teor e forma, juntamente com
as testemunhas abaixo.
São Paulo‐SP, 28 de janeiro de 2013.

Administradores da Companhia de Tecidos Norte de Minas ‐ COTEMINAS:

Sócia da Encorpar Investimentos Ltda.:

Testemunhas:
1.

____________________
Nome:
RG:
CPF:

2. ____________________
Nome:
RG:
CPF:
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Companhia Aberta
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ANEXO II – RELATÓRIO DA RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO

Relatório de Avaliação
Companhia de Tecidos Norte de Minas S.A.
Encorpar Investimentos Ltda

FIT FOR
A NEW ERA

22 de Janeiro de 2013

Nota Importante
1.

O BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento (“BESI”) foi contratado pela Companhia de Tecidos Norte de Minas S.A
(“Coteminas” ou “Companhia”) e pela Wembley S.A. (“Wembley” e em conjunto com a Coteminas o “Cliente”) para efetuar a avaliação
econômico-financeira pela metodologia de múltiplos de mercado (“Relatório de Avaliação”) da Coteminas e da Encorpar Investimentos
Ltda (“Encorpar Investimentos”), no âmbito da proposta de reorganização societária envolvendo a Coteminas, Springs Global
Participações, S.A. (“Springs Global”) e Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações, S.A. (“Encorpar”) (a “Reorganização
Societária”) comunicada ao mercado no dia 2 de Abril de 2012 e complementada pelos fatos relevantes de 25 de abril de 2012 e 5 de
novembro de 2012, além do comunicado aos acionistas de 05 de junho de 2012.

2.

Este Relatório de Avaliação é de propriedade intelectual do BESI, e somente poderá ser divulgado pelo Cliente para os propósitos
específicos da Reorganização Societária, desde que seja apresentado na íntegra.

3.

Este Relatório de Avaliação não poderá ser utilizado para quaisquer outros propósitos não relacionados à Reorganização Societária.

4.

O BESI não fez e não faz qualquer recomendação, assim como não expressa qualquer opinião, explícita ou implícita, aos acionistas da
Coteminas e da Wembley, sendo a decisão de aprovar ou não a Reorganização Societária, e nomeadamente a incorporação da Encorpar
Investimentos na Coteminas (a “Incorporação”), de responsabilidade única e exclusiva da incorporadora e da incorporada, na forma da lei.

5.

O conteúdo deste Relatório de Avaliação não constitui um julgamento, opinião ou recomendação à administração da Coteminas e aos
seus acionistas ou a qualquer terceiro quanto à conveniência e oportunidade da efetivação da Reorganização Societária, nem quanto às
relações de substituição entre as ações da Coteminas e as quotas da Encorpar Investimentos, matérias essas de competência exclusiva
da administração da Coteminas, como também não se destina a embasar qualquer decisão de investimento. Todos os acionistas da
Coteminas devem conduzir suas próprias análises sobre os efeitos da Reorganização Societária.

6.

O BESI não expressa qualquer opinião sobre os efeitos que eventualmente possam ser gerados para o Cliente, para seus acionistas, ou
qualquer terceiro a partir da consumação da Reorganização Societária, tampouco em relação ao eventual sucesso ou insucesso da
mesma. O BESI não se responsabiliza por perdas diretas ou indiretas ou lucros cessantes eventualmente decorrentes do uso deste
Relatório de Avaliação.
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Nota Importante
7.

Ao elaborar o presente Relatório de Avaliação, o BESI considerou apenas informações públicas relativas à Coteminas, Springs Global,
Encorpar, Companhia de Tecidos Santanense, S.A. ("Santanense") e Cantagalo General Grains, S.A. ("Cantagalo“ em conjunto com
Coteminas, Springs Global, Encorpar Investimentos e Santanense, as “Avaliadas”) disponíveis até a data de conclusão do Relatório de
Avaliação.

8.

O presente Relatório de Avaliação não levou em consideração avaliações prévias das Avaliadas e dos valores mobiliários, de emissão de
qualquer uma destas empresas, tornadas públicas até a presente data, no contexto de operações, ofertas e negociações passadas
envolvendo as Avaliadas.

9.

O Relatório de Avaliação reflete o intervalo de valor econômico-financeiro do total de ações da Coteminas incluindo o valor das suas
participações em controladas, e não expressa qualquer opinião em relação à distribuição de valor entre as diversas espécies e/ou classes
de ações da Coteminas.

10. A elaboração de avaliações econômico-financeiras é um processo complexo que envolve julgamentos subjetivos e não é suscetível a uma
análise parcial ou descrição resumida. O BESI não atribuiu importância específica a nenhum dos fatores considerados individualmente no
Relatório de Avaliação. Desse modo, o Relatório de Avaliação deve ser analisado como um todo e a análise de partes selecionadas,
sumários, ou aspectos específicos, sem o conhecimento e análise em sua totalidade, pode resultar em um entendimento incompleto e
incorreto da análise realizada pelo BESI e das conclusões contidas no Relatório de Avaliação.
11. O BESI presumiu e confiou, com a expressa anuência do Cliente e sem qualquer verificação independente, no conteúdo, exatidão,
veracidade, integralidade, consistência, suficiência, completude e precisão das informações financeiras, contábeis, legais, tributárias e
outras informações analisadas pelo BESI e disponíveis publicamente no mercado. O BESI não realizou (i) qualquer avaliação dos ativos e
passivos (contingentes ou não) das Avaliadas; (ii) revisão ou auditoria das demonstrações financeiras das Avaliadas; (iii) auditoria técnica
das operações das Avaliadas; (iv) avaliação da solvência das Avaliadas, de acordo com qualquer legislação relacionada à falência,
insolvência ou questões similares; ou (v) qualquer inspeção física das propriedades, instalações ou ativos das Avaliadas. O BESI não
assume qualquer responsabilidade relacionada à verificação do conteúdo, exatidão, veracidade, integralidade, consistência, suficiência,
completude e precisão de tais informações.
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Nota Importante
12. Exceto quando outra data for expressamente indicada, o Relatório de Avaliação reflete as condições econômico-financeiras e contábeis
das Avaliadas em 30 de Setembro de 2012, de modo que qualquer alteração nessas condições e informações posteriores a essa data
poderá alterar os resultados ora apresentados. O BESI não está obrigado a atualizar, revisar, corrigir ou reafirmar qualquer informação
contida no Relatório de Avaliação ou a fornecer qualquer informação adicional relacionada ao Relatório de Avaliação. Na elaboração do
Relatório de Avaliação, o BESI não foi autorizado pelo Cliente ou por seu Conselho de Administração a solicitar, tampouco solicitou,
indicações de interesse de terceiros a respeito de uma aquisição total ou parcial das ações e/ou quotas das Avaliadas.
Conseqüentemente, os resultados determinados no Relatório de Avaliação não correspondem necessariamente, nem devem ser
interpretados, como representativos de valores efetivos de venda de qualquer uma das Avaliadas para terceiros pelos quais essas
empresas poderiam ser negociadas na presente data ou em momento futuro.
13. A data base do Relatório de Avaliação é 30 de Setembro de 2012.

14. Outras avaliações de empresas e setores elaboradas pelo BESI poderão tratar premissas de mercado de modo diferente da abordagem
feita no Relatório de Avaliação, de forma que os departamentos de pesquisa e outros departamentos do BESI e empresas relacionadas
podem utilizar em suas análises, relatórios e publicações, estimativas, projeções e metodologias diferentes daquelas utilizadas no
Relatório de Avaliação, podendo tais análises, relatórios e publicações conter conclusões diversas das descritas no Relatório de
Avaliação.
15. O BESI foi contratado pelo Cliente para realizar o presente Relatório de Avaliação e, independentemente da realização da Reorganização
Societária irá receber remuneração pelos serviços prestados.
16. O BESI é um banco de investimento que se dedica, diretamente e por meio de suas controladas, à prestação de serviços de assessoria
financeira, administração de investimentos, administração de riscos, operações de hedge, corretagem para pessoas físicas e jurídicas,
bem como outras atividades financeiras. No curso normal de suas atividades, o BESI e suas controladas podem prestar tais serviços para
as Avaliadas, bem como pode se tornar credor em determinadas operações financeiras, ou aumentar ou reduzir o volume de suas
operações financeiras com qualquer uma das Avaliadas.
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Nota Importante
17. No curso normal de suas atividades, o BESI pode vir a negociar, diretamente ou através de empresas relacionadas, títulos e valores
mobiliários de emissão das Avaliadas, assim como de suas respectivas controladas, em nome próprio ou em nome de seus clientes e,
conseqüentemente, pode, a qualquer tempo, deter posições compradas ou vendidas com relação aos referidos títulos e valores
mobiliários.

18. O BESI declara não ter conflito de interesses que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções em relação à
elaboração do Relatório de Avaliação.
19. O Relatório de Avaliação foi preparado exclusivamente em Português, e, caso venha a ser traduzido para outro idioma, a versão em
Português deverá sempre prevalecer.
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Introdução
O BESI, na qualidade de avaliador contratado pelo Cliente, apresenta a seguir o Relatório de Avaliação no âmbito da Reorganização
Societária proposta pela Coteminas, Springs Global e Encorpar, todas controladas por Wembley S.A. (“Wembley”), anunciada ao mercado
através de fato relevante publicado no dia 2 de Abril de 2012 e complementada pelos fatos relevantes de 25 de abril de 2012 e 5 de
novembro de 2012, além do comunicado aos acionistas de 05 de junho de 2012.
A Reorganização Societária será objeto de apreciação dos respectivos acionistas nos moldes da legislação e regulamentação aplicáveis e
dar-se-á mediante a implementação dos seguintes passos interdependentes, que serão realizados sucessiva e/ou, quando possível,
concomitantemente.
1) Aumento de capital social da Springs Global em 56 milhões de ações ao preço de R$ 3,00 por ação
• Coteminas subscreve todos os seus direitos de modo a assegurar a maioria do capital total e votante da Springs
Global pós o aumento de capital
Objeto do
Relatório de
Avaliação¹

2) Incorporação, pela Coteminas, da Encorpar Investimentos (“Encorpar Investimentos”), que detém participação
em ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira
• Emissão de 24,5 milhões de ações de nova emissão da Coteminas para a Encorpar
3) Realização de uma oferta pública voluntária de aquisição de 4.000.000 ações preferenciais da Coteminas pelos
atuais acionistas controladores da Coteminas ao preço de R$ 3,60 por ação e realização de uma oferta pública
voluntária pela Coteminas visando à aquisição de 5.000.000 ações ordinárias de emissão da Springs Global ao
preço de R$ 3,00 por ação
4) Migração da Coteminas para o Novo Mercado da BM&FBOVESPA, com a conversão das suas ações
preferenciais em ações ordinárias, na proporção de 1 ação ordinária por 1 ação preferencial

5) Implementação das medidas referentes (i) ao encerramento de algumas operações norte-americanas da
Springs Global e (ii) ao fechamento de algumas fábricas no Brasil e/ou venda dos respectivos ativos imobiliários

Nota: (1) Este Relatório de Avaliação visa essencialmente apoiar os acionistas da Coteminas na análise do passo 2 da Reorganização Societária
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Estrutura Acionária Atual das Avaliadas (1)
Wembley

Econorte

JAGS

Ecopar

Farpal

Outros

54,5% I 2,7% I 22,0%

8,6% I 2,4% I 4,7%

0,0% I 0,3% I 0,2%

0,8% I 0,2% I 0,5%

4,0% I 1,1% I 2,2%

32,1% I 93,3% I 70,4%

Outros

Outros
30,0%

Encorpar

58,9%
41,1%

100,0%

Outros

Outros

61,5%
70,0%

Oxford

38,5

1,8%

Encorpar
Investimentos

2,1%

Cantagalo
General Grains

29,0%

69,2%

86,1%

Outros

11,8%

ON% I PN% I Total%
Total %

Nota: (1) Baseado nos dados publicados no site da BM&FBOVESPA, acessados em 14 de janeiro de 2013
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Estrutura Acionária das Avaliadas após a Incorporação (1)
Encorpar

Wembley

Econorte

JAGS

Ecopar

Farpal

Outros

36,0% I 0,0% I 17,3%

34,9% I 2,7% I 18,2%

5,5% I 2,4% I 3,9%

0,0% I 0,3% I 0,1%

0,5% I 0,2% I 0,4%

2,5% I 1,1% I 1,8%

20,5% I 93,3% I 58,2%

Outros
30,0%

58,9%
41,1%

Outros

Outros

Outros
61,5%
70,0%

Oxford

38,5%

30,8%
69,2%

2,1%

Cantagalo
General Grains

86,1%

Outros

11,8%

ON% I PN% I Total%
Total %

Nota: (1) Por motivos de simplificação, foram excluídas diversas sociedades holding que intermediam a Coteminas e suas
respectivas participações nas empresas.
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Resumo da Avaliação da Coteminas
No gráfico a seguir, apresentamos a avaliação econômico-financeira da Coteminas calculada pela metodologia da soma das partes. No
entanto para efeito da apuração do valor de cada uma das empresas por esta controlada foi utilizada a metodologia de avaliação dos
múltiplos de mercado de empresas comparáveis, nomeadamente o múltiplo EV/EBITDA 2013E
(R$ milhões, exceto valores por ação)

COTEMINAS
Opex Holding (1)

24,3

Múltiplo EV/EBITDA 2013E

6,0 x

]
6,4 x

6,7 x

7,0 x

7,4 x

7,7 x

8,0 x

( + ) Participação em Springs Global (2)

247,9

287,0

326,2

365,3

404,4

443,6

482,7

( + ) Participação em Santanense (2)

160,6

170,7

180,7

190,7

200,7

210,7

220,7

( + ) Participação em Cedro Cachoeira (2)

3,0

3,3

3,6

3,9

4,3

4,6

4,9

( + ) Participação em Cantagalo (3)

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

( - ) Valor presente das despesas operacionais da holding (5)

243,0

243,0

243,0

243,0

243,0

243,0

243,0

( - ) Dívida Líquida da controladora (4)

(74,4)

(74,4)

(74,4)

(74,4)

(74,4)

(74,4)

(74,4)

( = ) Valor das ações

285,7

335,1

384,6

434,0

483,5

532,9

582,4

( ÷ ) Número de ações Coteminas (milhões)

116,7

116,7

116,7

116,7

116,7

116,7

116,7

2,45

2,87

3,30

3,72

4,14

4,57

4,99

( = ) Preço por ação Coteminas

Com base no critério de avaliação por soma das partes, o valor das ações das ações da Coteminas está entre
R$ 285,7 milhões e R$ 582,4 milhões
Fonte: Bloomberg e Companhia
Nota: (1) Despesas da holding (Coteminas controladora) (2) Na dívida líquida das companhias avaliadas foi considerado o valor líquido das provisões
registradas nos respectivos balanços (3) Participação na Cantagalo a valor contábil uma vez que esta empresa tem uma atividade totalmente diferente
da Coteminas, Springs Global e Cedro Cachoeira atuando no setor agrícola (4) Dívida líquida da controladora calculada com base na informação
apresentada no informe anual da Coteminas. Foi também levada em conta uma dívida em dólares ao banco JP Morgan no valor de aproximadamente
27,2 milhões de reais (5) Valor presente das despesas operacionais calculadas com base em uma taxa de desconto real de 10%
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Resumo da Avaliação da Encorpar Investimentos
Na tabela a seguir, apresentamos a avaliação econômico-financeira da Encorpar Investimentos calculada pela metodologia de avaliação dos
múltiplos de mercado de empresas comparáveis, nomeadamente o múltiplo EV/EBITDA 2013E
(R$ milhões, exceto valores por ação)

ENCORPAR INVESTIMENTOS
Múltiplo EV/EBITDA 2013E

6,0 x

6,4 x

6,7 x

7,0 x

7,4 x

7,7 x

8,0 x

( x ) EBITDA Cedro Cachoeira (2013E)
( = ) Valor da Empresa (Cedro Cachoeira)

54,6
329,2

54,6
347,4

54,6
365,6

54,6
383,8

54,6
402,0

54,6
420,2

54,6
438,4

( - ) Dívida Líquida (Set 2012) (1)

146,6

146,6

146,6

146,6

146,6

146,6

146,6

13,7

15,1

16,5

17,8

19,2

20,6

21,9

( = ) Valor das ações (Cedro Cachoeira)

168,9

185,7

202,5

219,4

236,2

253,0

269,8

( x ) Participação da Encorpar Inv. (%)

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

( = ) Valor da participação da Encorpar Inv.

49,0

53,9

58,8

63,7

68,5

73,4

78,3

( - ) Dívida Líquida Encorpar Inv. (1)

(2,9)

(2,9)

(2,9)

(2,9)

(2,9)

(2,9)

(2,9)

( + )Valor de Mercado do Terreno (3)
( = ) Valor da Encorpar Investimentos

24,6
76,4

24,6
81,3

24,6
86,2

24,6
91,1

24,6
96,0

24,6
100,9

24,6
105,7

( ÷ ) Número de quotas (milhões)

87,3

87,3

87,3

87,3

87,3

87,3

87,3

( = ) Preço por quota da Encorpar Investimentos

0,88

0,93

0,99

1,04

1,10

1,16

1,21

( - ) Minoritários (Set 2012)

(2)

Com base no critério de avaliação por soma das partes, o valor das ações das quotas da Encorpar Investimentos
está entre R$ 76,4 milhões e R$ 105,7 milhões
Fonte: Bloomberg e Companhia
Nota: (1) Na dívida líquida foi considerado o valor líquido das provisões registradas no balanço patrimonial de setembro de 2012 (2) Participação dos
acionistas não-controladores a valor de mercado foi calculada multiplicando-se o percentual da Participação dos acionistas não-controladores sobre o
Patrimônio Líquido pelo valor da Empresa excluída a dívida líquida. (3) Terreno de 335.200 m² localizado no bairro Planalto em Montes Claros/MG
avaliado pela Cushman & Wakefield
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Sumário da Análise de Relação de Substituição
No gráfico a seguir, apresentamos as principais conclusões relativas à relação de substituição entre Encorpar Investimentos e Coteminas
Relação de substituição entre Encorpar Investimentos e Coteminas

Relação de Substituição
(Ações da Coteminas por
quota da Encorpar Investimentos )

2,797

4,122

Intervalo de ações emitidas

Ações Emitidas pela
Coteminas (milhões)

21,2

31,2

Com base no critério de avaliação por múltiplos de mercado, o número de ações emitidas pela Coteminas, em
razão da incorporação da Encorpar Investimentos, está entre 21,2 e 31,2 milhões de ações

Fonte: Bloomberg e Companhia
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2.1 Descrição da Companhia: Coteminas
Fundada em 1967 na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, por José de Alencar Gomes da Silva e Luiz de Paula
Ferreira, a Coteminas é uma empresa têxtil verticalmente integrada, produzindo fios, tecidos, produtos têxteis de cama, mesa
e banho, uniformes profissionais, brins e jeans.
A Companhia é responsável por cerca de 20% do consumo nacional de algodão, possui 15 fábricas no Brasil, 5 nos EUA,
uma na Argentina e uma no México e emprega mais de 15 mil colaboradores.
A companhia opera por meio de suas controladas Springs Global e Santanense:
A Springs Global foca em produtos têxteis de cama e banho para o lar.
A Santanense é uma fabricante de tecidos com foco nos segmentos de brim e denim, em duas principais linhas de
produto: vestuário (sportswear) e roupas profissionais (workwear).
Em maio de 2011, a companhia contribuiu em aumento de capital da Cantagalo General Grains S.A. (“CGG”), determinados
imóveis rurais de titularidade da Coteminas, com uma área total de aproximadamente 11 mil hectares. Em decorrência desta
transação a Coteminas passou a deter uma participação acionária equivalente a 30% do capital total da CGG.

Fonte: Website da Companhia e Relatório de Demonstrações Financeira de 2011 e setembro de 2012
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2.1 Informações Financeiras: Coteminas
Controladora
2010
2011

Demonstrações do Resultado (R$ Mil)
Receita Operacional Líquida
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Operacionais
De vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Equivalência patrimonial
Outras, líquidas
Resultado Operacional (EBIT)
Despesas financeiras – juros e encargos
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros
Receitas financeiras
Variações cambiais líquidas
Resultado antes dos Impostos
Provisão para imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido das Operações Continuadas
Equivalência patrimonial proveniente das operações descontinuadas de controladas
Resultado proveniente das operações descontinuadas de controladas
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Atribuído a:
Participação dos acionistas controladores
Nas operações continuadas
Nas operações descontinuadas
Participação dos acionistas não-controladores
Nas operações continuadas
Nas operações descontinuadas

15.545
(10.995)
(1.776)
28.120
196
15.545
(2.232)
(835)
20.554
563
33.595
4.026
(1.429)
5.455
37.621
(35.452)
2.169

(94.476)
(18.833)
(2.139)
(73.463)
(41)
(94.476)
(2.294)
(1.230)
14.541
8.252
(75.207)
(2)
(2)
(75.209)
(184.546)
(259.755)

9M2012
(21.259)
(16.361)
(1.089)
(3.904)
95
(21.259)
(4.620)
(1.175)
13.365
4.560
(9.129)
(31)
(31)
(9.160)
(67.639)
(76.799)

Consolidado
2010
2011

9M2012

2.024.770
(1.574.594)
450.176
(342.658)
(203.374)
(131.053)
(8.509)
278
107.518
(53.752)
(42.283)
24.832
29.943
66.258
(4.913)
(32.458)
27.545
61.345
(51.800)
9.545

1.739.039
(1.309.275)
429.764
(354.286)
(209.516)
(135.219)
(11.021)
102
1.368
75.478
(74.582)
(42.914)
37.820
(6.711)
(10.909)
(94.180)
(26.926)
(67.254)
(105.089)
(269.643)
(374.732)

1.504.641
(1.139.080)
365.561
(258.278)
(198.533)
(111.333)
(6.770)
(28.743)
87.101
107.283
(66.081)
(39.097)
21.032
4.071
27.208
(16.124)
(15.732)
(392)
11.084
(100.827)
(89.743)

2.169
37.621
(35.452)
7.376
23.724
(16.348)

(259.755)
(75.209)
(184.546)
(114.977)
(29.880)
(85.097)

(76.799)
(9.160)
(67.639)
(12.944)
20.244
(33.188)

Fonte: CVM e Companhia
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2.1 Informações Financeiras: Coteminas (continuação)
Controladora
2010
2011

Balanço Patrimonial - Ativo (R$ Mil)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Duplicatas a receber
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Debêntures emitidas por controlada
Instrumentos derivativos
Imóveis destinados à venda
Outros créditos a receber
Não-Circulante
Realizável a longo prazo:
Títulos e valores mobiliários
Créditos e valores a receber
Adiantamentos a fornecedores
Partes relacionadas
Debêntures emitidas por controlada
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imobilizado disponível para venda
Depósitos judiciais
Permanente:
Investimentos em controladas
Investimentos em coligadas
Outros investimentos
Imobilizado
Intangível
Total dos Ativos

75.585
29.726
10.845
105
13.922
12.022
8.965
1.485.988
192.575
71.457
14.033
20.991
8.629
77.465
1.293.413
1.231.034
62.323
54
2
1.561.573

69.459
2.364
9.928
104
11.152
25.388
20.523
1.240.792
211.975
2.056
96.924
5.266
20.991
8.629
78.109
1.028.817
952.689
71.400
4.710
16
2
1.310.251

30/09/2012
27.790
1.879
139
8.295
11.621
5.856
1.175.148
194.175
2.056
92.738
13.552
8.629
77.200
980.973
930.550
42.657
4.710
3.054
2
1.202.938

Consolidado
2010
2011
1.559.197
206.829
16.003
584.019
612.216
59.426
42.021
7.087
6.472
25.124
1.765.476
414.099
21.826
7.329
9.003
24.047
79.127
140.610
25.946
106.211
1.351.377
62.877
1.211.753
76.747
3.324.673

1.720.896
185.878
44.148
540.499
772.540
68.577
45.944
11.225
11.790
40.295
1.650.534
343.188
4.416
3.642
35.499
75.947
71.246
50.427
102.011
1.307.346
71.400
5.257
1.116.801
113.888
3.371.430

30/09/2012
1.599.469
155.785
36.895
562.524
694.852
68.358
46.483
2.921
31.651
1.600.022
334.223
11.060
3.234
48.389
43.377
70.757
56.589
100.817
1.265.799
42.657
7.851
1.101.225
114.066
3.199.491

Fonte: CVM e Companhia
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2.1 Informações Financeiras: Coteminas (continuação)
Controladora
Balanço Patrimonial - Passivo (R$ Mil)

2010

Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Impostos e taxas
Provisão para imposto de renda e contribuição social
Dividendos a pagar
Instrumentos derivativos
Partes relacionadas - minoritários
Outras contas a pagar
Não-Circulante
Exigível a longo prazo:
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Concessões governamentais
Planos de aposentadoria e benefícios
Provisões diversas
Instrumentos derivativos
Provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos
Outras obrigações
Patrimônio Líquido
Total da participação dos acionistas da controladora
Capital realizado
Reservas de capital
Reservas de lucros
Ajuste acumulado de conversão
Ajuste de avaliação patrimonial
Ações em tesouraria
Prejuízos acumulados
Participação dos acionistas não-controladores
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido

4.708
78
494
186
1.429
754
1.767
65.898
1.734
63.737
427
1.490.967
1.490.967
870.000
286.308
431.660
(92.584)
(3.579)
(838)
1.561.573

2011
28.061
25.438
138
556
6
34
1.889
64.807
64.380
427
1.217.383
1.217.383
870.000
286.308
431.698
(97.361)
(838)
(272.424)
1.310.251

Consolidado
30/09/2012
46.880
45.138
96
664
338
34
610
66.966
66.966
2.590
63.471
427
478
1.089.092
1.089.092
870.000
286.308
431.698
(107.487)
(838)
(390.589)
1.202.938

2010

2011

716.871
357.323
218.545
58.516
15.275
2.008
1.774
12.030
51.400
489.422

859.847
445.647
233.202
54.351
15.903
158
1.387
17.967
20.000
71.232
803.290

216.705
1.197
63.992
69.309
94.314
33
5.051
38.821
2.118.380
1.490.967
870.000
286.308
431.660
(92.584)
(3.579)
(838)
627.413
3.324.673

529.479
68.847
77.507
95.464
5.051
26.942
1.708.293
1.217.383
870.000
286.308
431.698
(97.361)
(838)
(272.424)
490.910
3.371.430

30/09/2012
858.060
451.265
216.445
74.079
33.359
1.369
895
80.648
640.399
640.399
363.450
155
70.446
78.172
94.351
5.049
28.776
1.701.032
1.089.092
870.000
286.308
431.698
(107.487)
(838)
(390.589)
611.940
3.199.491

Fonte: CVM e Companhia
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2.1 Informações Financeiras: Coteminas (continuação)
Controladora
30/09/2012

Dívida Líquida (R$ Mil)
( + ) Empréstimos e financiamentos CP (1)
( = ) Dívida Bruta
( - ) Caixa e equivalentes de caixa
( - ) Debêntures emitidas por controlada CP
( - ) Partes relacionadas
( = ) Dívida Líquida
( + ) Provisões diversas
( - ) Depósitos judiciais
( = ) Dívida Líquida Ajustada

72.338
72.338
73.104
11.621
48.234
(60.621)
63.471
77.200
(74.350)

Opex (R$ Mil)

2010

Gerais e Administrativas
Honorários da Administração
Outras, líquidas
Opex Holding

(10.995)
(1.776)
196
(12.575)

Controladora
2011
9M 2012
(18.833)
(2.139)
(41)
(21.013)

(16.361)
(1.089)
95
(17.355)

2012E

2013E

(21.815)
(1.452)
127
(23.140)

(22.905)
(1.525)
133
(24.297)

Premissas para o cálculo das Despesas Operacionais (Opex)
Para o ano de 2012 as despesas operacionais foram calculadas como 4 vezes a média dos valores apresentados nos 3 primeiros trimestres
do ano de 2012.
Para o ano de 2013 foi considerado um aumento de 5% das despesas operacionais.

Fonte: CVM, Companhia e BESI
(1) Dívida líquida da controladora calculada com base na informação apresentada no informe anual da Coteminas. Foi também levada em
conta uma dívida junto ao banco JP Morgan no valor de aproximadamente R$ 27,2 milhões.
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2.1.1 Descrição da Companhia: Springs Global
A Springs Global, empresa domiciliada na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, foi constituída em novembro de 2005 e
atua no mercado de produtos têxteis de cama, mesa e banho.
A companhia concentra suas atividades industriais na área de confecção e comercialização de artigos de cama e banho.
Em abril de 2009 a Springs Global passou a controlar a Springs e Rossini Participações S.A. (“SRPSA”) com 64,7% de seu
capital. A SRPSA é uma holding que possui as quotas da MMartan, empresa voltada para o varejo de artigos de cama, mesa
e banho. Em agosto de 2012 a companhia completou a compra de 100% do capital social da SRPSA.
Em agosto de 2011 a Springs Global adquiriu o controle da American Sportswear Ltda. (“ASW”), empresa voltada para o
varejo de artigos de cama, mesa e banho, cujos produtos são comercializados sob a marca Artex.
Recentemente, no dia 12 de julho de 2012, foi homologado um aumento de capital da Springs Global, no montante de
R$169.057.728, que resultou na emissão de 56.352.576 novas ações ordinárias.

Fonte: Website da Springs Global e Relatório de Demonstrações Financeira de 2011 e setembro de 2012
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2.1.1 Informações Financeiras: Springs Global
Demonstrações do Resultado - (R$ Mil)

2010

2011

9M 2012

Receita Operacional Líquida
1.724.796
1.407.841
Custo dos Produtos Vendidos
(1.356.080)
(1.062.981)
Lucro Bruto
368.716
344.860
Receitas (Despesas) Operacionais
(284.957)
(282.559)
De vendas
(176.806)
(179.935)
Gerais e administrativas
(103.266)
(95.531)
Honorários da administração
(5.238)
(6.923)
Equivalência patrimonial
Outras, líquidas
353
(170)
Resultado Operacional (EBIT)
83.759
62.301
Despesas financeiras – juros e encargos
(53.011)
(72.599)
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros
(45.841)
(45.006)
Receitas financeiras
18.267
26.694
Variações cambiais líquidas
31.681
(16.437)
Resultado antes dos Impostos
34.855
(45.047)
Provisão para imposto de renda e contribuição social
(1.487)
(92.476)
Corrente
(25.473)
(23.747)
Diferido
23.986
(68.729)
Lucro (Prejuízo) Líquido das Operações Continuadas 33.368
(137.523)
Equivalência patrimonial proveniente das operações descontinuadas
de controladas
Resultado proveniente das operações descontinuadas de controladas
(51.800)
(269.643)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(18.432)
(407.166)
Atribuído a:
Participação dos acionistas controladores
(22.005)
(409.919)
Nas operações continuadas
29.795
(140.276)
Nas operações descontinuadas
(51.800)
(269.643)
Participação dos acionistas não-controladores
3.573
2.753

1.223.562
(933.276)
290.286
(178.386)
(175.446)
(77.226)
(4.187)
78.473
111.900
(62.995)
(40.003)
12.165
(1.332)
19.735
(4.650)
(4.884)
234
15.085
(100.827)
(85.742)
(86.007)
14.820
(100.827)
265

Fonte: CVM e Springs Global
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2.1.1 Informações Financeiras: Springs Global (continuação)
Balanço Patrimonial - Ativo (R$ Mil)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Duplicatas a receber
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Instrumentos derivativos
Outros créditos a receber
Não-Circulante
Realizável a longo prazo:
Duplicatas a receber
Adiantamentos a fornecedores
Partes relacionadas
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imobilizado disponível para venda
Depósitos judiciais
Outros
Permanente:
Investimentos em controladas
Outros Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total dos ativos

2010

2011

30/09/2012

1.293.760
141.274
78
501.160
544.042
57.579
24.933
7.079
17.615
1.390.271
231.285
4.938
9.003
9
42.583
126.231
25.946
20.198
2.377
1.158.986
1.082.263
76.723
2.684.031

1.421.778
146.616
88
448.268
698.501
67.657
32.773
11.225
16.650
1.257.646
163.786
1.505
3.642
34.083
55.534
50.427
15.683
2.912
1.093.860
979.996
113.864
2.679.424

1.334.392
113.361
452.383
640.063
67.539
36.258
24.788
1.229.552
149.731
3.234
252
7.466
55.672
56.589
15.471
11.047
1.079.821
2.590
963.189
114.042
2.563.944

Fonte: CVM e Companhia
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2.1.1 Informações Financeiras: Springs Global (continuação)
Balanço Patrimonial - Passivo (R$ Mil)
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures subscritas pela controladora
Fornecedores
Impostos e taxas
Obrigações sociais e trabalhistas
Instrumentos derivativos
Partes relacionadas - minoritários
Outras contas a pagar
Não-Circulante
Exigível a longo prazo:
Empréstimos e financiamentos
Debêntures subscritas pela controladora
Partes relacionadas
Concessões governamentais
Planos de aposentadoria e benefícios
Provisões diversas
Obrigações de controladas
Outras obrigações
Patrimônio Líquido
Total da participação dos acionistas da controladora
Capital realizado
Reserva de capital
Ajuste acumulado de conversão
Ajustes de avaliação patrimonial
Reservas de lucros
Prejuízo acumulado
Participação dos acionistas não-controladores
Total dos passivos e do patrimônio líquido

2010

2011

30/09/2012

658.981
328.862
12.022
192.360
13.629
50.574
11.880
49.654
377.424
377.424
172.802
14.033
63.992
69.309
21.235
36.053
1.647.626
1.629.331
1.691.208
79.381
(140.892)
(5.095)
25.170
(20.441)
18.295
2.684.031

739.589
337.708
25.388
213.034
14.329
45.630
17.967
20.000
65.533
733.338
733.338
519.883
5.266
17.650
68.847
77.507
16.316
27.869
1.206.497
1.197.722
1.691.208
79.381
(149.166)
25.170
(448.871)
8.775
2.679.424

750.471
366.838
11.621
204.848
28.129
66.732
72.303
536.073
536.073
338.095
3.348
70.446
78.172
16.185
29.827
1.277.400
1.269.406
1.860.265
79.381
(166.924)
25.170
(528.486)
7.994
2.563.944

Fonte: CVM e Companhia
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2.1.1 Informações Financeiras: Springs Global (continuação)
Dívida Líquida (R$ Mil)

30/09/2012

( + ) Empréstimos e financiamentos CP
( + ) Debêntures subscritas pela controladora CP
( + ) Empréstimos e financiamentos LP
( + ) Concessões governamentais
( + ) Planos de aposentadoria e benefícios
( = ) Dívida Bruta
( - ) Caixa e equivalentes de caixa
( = ) Dívida Líquida
( + ) Provisões diversas
( - ) Depósitos judiciais
( = ) Dívida Líquida Ajustada
EBITDA (R$ Mil)
(+
(+
(=
(+
(=

) Resultado Operacional (EBIT)
) Outras, líquidas
) EBIT Ajustado
) Depreciação e Amortização
) EBITDA

366.838
11.621
338.095
70.446
78.172
865.172
113.361
751.811
16.185
15.471
752.525
2010
83.759
353
83.406
109.606
193.012

2011
62.301
(170)
62.471
100.467
162.938

3T 2012

9M 2012

24.366
12.009
12.357
23.175
35.532

111.900
78.473
33.427
70.426
103.853

Fonte: CVM, Companhia e BESI
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2.1.1 Informações Financeiras: Springs Global (continuação)
EBITDA (R$ Mil)
Receita Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta
EBITDA
Margem EBITDA

2010

2011

3T 2012

9M 2012

2012E

2013E

1.724.796

1.407.841

462.315

1.223.562

1.631.416

1.849.260

368.716

344.860

101.318

290.286

387.048

453.069

21,4%
193.012
11,2%

24,5%
162.938
11,6%

21,9%
35.532
7,7%

23,7%
103.853
8,5%

23,7%
138.471
8,5%

24,5%
192.063
10,4%

Premissas para o cálculo do EBITDA 2013E da Springs Global
Para o ano de 2012 a receita líquida, o lucro bruto e o EBITDA da Springs Global foram calculados como 4 vezes a média dos valores
apresentados nos 3 primeiros trimestres do ano de 2012, de forma a manter as margens realizadas durante os 9 primeiros meses do ano
de 2012.
A receita líquida de 2013 foi projetada como 4 vezes a receita líquida do 3T 2012.
A margem bruta de 2013 foi projetada em aproximadamente 24,5% da receita líquida, valores condizentes com a margem histórica de
2011.
O EBITDA foi projetado considerando um aumento de 5% nas despesas operacionais de 2012E.

Fonte: CVM, Companhia e BESI
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2.1.2 Descrição da Companhia: Santanense
A Santanense é uma fabricante de tecidos que teve seu controle adquirido pela Coteminas em 2004.
Sediada em Belo Horizonte e com unidades industriais em Montes Claros, Pará de Minas e Itaúna, todas em Minas Gerais a
companhia possui capacidade instalada para produzir 60 milhões de metros lineares/ano, e destaca-se como uma das
líderes do mercado.
A Santanense produz e comercializa duas linhas principais de produtos, uma voltada para o segmento de vestuário
(sportswear) com coloridos e denim e outra linha para o segmento de roupas profissionais (workwear).

Fonte: CVM e Companhia
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2.1.2 Informações Financeiras: Santanense
Demonstrações do Resultado (R$ Mil)
Receita Operacional Líquida
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Operacionais
De vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Equivalência patrimonial
Outras, líquidas
Resultado Operacional (EBIT)
Despesas financeiras – juros e encargos
Despesas bancárias, impostos, descontos e outros
Receitas financeiras
Variações cambiais, líquidas
Resultado antes dos Impostos
Provisão para imposto de renda e contribuição social:
Corrente
Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício

2010

2011

9M2012

316.344
(234.883)
81.461
(44.938)
(26.568)
(16.663)
(1.471)
(236)
36.523
(5.954)
(1.675)
1.452
(177)
30.169
(7.445)
(5.548)
(1.897)
22.724

370.375
(285.470)
84.905
(50.310)
(29.581)
(17.801)
(1.959)
(969)
34.595
(7.702)
(2.061)
1.811
1.474
28.117
(3.745)
(5.213)
1.468
24.372

287.870
(212.595)
75.275
(31.986)
(23.087)
(14.424)
(1.494)
7.019
43.289
(4.104)
(2.572)
738
843
38.194
(11.444)
(10.818)
(626)
26.750

Fonte: CVM e Companhia

26

2.1.2 Informações Financeiras: Santanense (continuação)
Balanço Patrimonial - Ativo (R$ Mil)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Duplicatas a receber
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Imóveis destinados à venda
Outros créditos a receber
Não-Circulante
Realizável a longo prazo:
Créditos e valores a receber
Depósitos judiciais
Partes relacionadas
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Permanente:
Investimentos em controlada
Outros investimentos
Imobilizado
Intangível
Total dos ativos

2010

2011

30/09/2012

168.678
4.482
83.550
68.175
1.742
3.014
6.478
1.237
140.315
29.798
1.138
8.467
28
14.424
5.741
110.517
551
109.943
23
308.993

188.973
5.718
93.062
74.039
817
1.855
11.790
1.692
154.020
36.170
42
8.218
12
20.831
7.067
117.850
551
117.276
23
342.993

179.046
6.215
110.493
54.789
680
1.774
2.921
2.174
156.626
39.549
13
8.145
2.590
22.360
6.441
117.077
551
116.503
23
335.672

Fonte: CVM e Companhia
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2.1.2 Informações Financeiras: Santanense (continuação)
Balanço Patrimonial - Passivo (R$ Mil)
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Obrigações fiscais e sociais
Impostos e taxas
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar
Dividendos a pagar
Instrumentos derivativos
Outras contas a pagar
Não-Circulante
Exigível a longo prazo
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Impostos e contribuições parcelados
Provisões diversas
Instrumentos derivativos
Outras obrigações
Patrimônio Líquido
Capital realizado
Reservas de lucros
Ajuste acumulado de conversão
Ajuste de avaliação patrimonial
Lucro (prejuízo) acumulado
Total dos passivos e patrimônio líquido

2010

2011

30/09/2012

73.034
28.461
26.789
7.449
1.453
3.743
149
4.990
33.987
33.987
22.077
9
2.519
9.260
33
89
201.972
101.921
100.173
60
(182)
308.993

96.444
57.374
20.843
8.164
1.560
4.008
4.495
25.347
25.347
9.596
34
851
14.766
100
221.202
101.921
119.208
73
342.993

47.343
12.089
11.845
11.331
4.891
1.268
340
5.579
41.476
41.476
25.355
1.096
14.694
331
246.853
125.000
95.032
71
26.750
335.672

Fonte: CVM e Companhia
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2.1.2 Informações Financeiras: Santanense (continuação)
Dívida Líquida (R$ Mil)

30/09/2012

( + ) Empréstimos e financiamentos CP
( + ) Empréstimos e financiamentos LP
( + ) Partes relacionadas
( = ) Dívida Bruta
( - ) Caixa e equivalentes de caixa
( = ) Dívida Líquida
( + ) Provisões diversas
( - ) Depósitos judiciais
( = ) Dívida Líquida Ajustada

12.089
25.355
1.096
38.540
6.215
32.325
14.694
8.145
38.874

EBITDA (R$ Mil)
( + ) Resultado Operacional (EBIT)
( - ) Outras, líquidas
( = ) EBIT Ajustado
( + ) Depreciação e Amortização
( = ) EBITDA

2010

2011

36.523
(236)
36.759
8.812
45.571

34.595
(969)
35.564
9.710
45.274

9M 2012
43.289
7.019
36.270
8.072
44.342

Fonte: CVM, Companhia e BESI
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2.1.2 Informações Financeiras: Santanense (continuação)
EBITDA (R$ Mil)
Receita Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta
EBITDA
Margem EBITDA

2010

2011

9M 2012

2012E

2013E

316.344
81.461
25,8%
45.571
14,4%

370.375
84.905
22,9%
45.274
12,2%

287.870
75.275
26,1%
44.342
15,4%

383.827
100.367
26,1%
59.123
15,4%

403.018
100.351
24,9%
57.045
14,2%

Premissas para o cálculo do EBITDA 2013E
Para o ano de 2012 a receita líquida, o lucro bruto e o EBITDA da Santanense foram calculados como 4 vezes a média dos valores
apresentados nos 3 primeiros trimestres do ano de 2012, de forma a manter as margens realizadas durante os 9 primeiros meses do ano
de 2012.
A receita líquida de 2013 foi projetada 5% superior à receita líquida de 2012.
A margem bruta de 2013 foi projetada em aproximadamente 24,9% da receita líquida, valores condizentes com a margem histórica da
Santanense.
O EBITDA foi projetado considerando um aumento de 5% nas despesas operacionais de 2012E.

Fonte: CVM, Companhia e BESI
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2.2 Descrição da Companhia: Encorpar Investimentos e Cedro Cachoeira
A Encorpar Investimentos é uma holding 100% controlada pela Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A.
(“Encorpar”). A Encorpar Investimentos detém 1.062.095 ações ordinárias e 1.839.837 ações preferenciais, representantes
de 18,6% do capital votante e 42,9% do capital não votante, totalizando 29,0% do capital total da Cia de Fiação e Tecidos
Cedro e Cachoeira (“Cedro Cachoeira”). A seguir, será descrita a Cedro Cachoeira.
A Cedro Cachoeira foi fundada em 1872 na cidade de Taboleiro Grande, interior de Minas Gerais
Atualmente, com sede localizada em Belo Horizonte, a companhia possui um parque fabril composto por quatro fábricas,
localizadas nas cidades de Sete Lagoas, Caetanópolis e Pirapora, além de duas Centrais de Distribuição, localizadas em
Contagem e em Pirapora
A companhia produz aproximadamente 168 milhões de metros quadrados de tecidos por ano e seus principais produtos são
denims, brins e telas, que compõem o mix tanto na linha Moda quanto na linha Profissional e nos Tecidos Técnicos.
Adicionalmente, a Encorpar Investimentos possui um terreno de 335.200 m² localizado no bairro Planalto em Montes Claros,
Minas Gerais.

Fonte: CVM e Companhia
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2.2 Informações Financeiras: Cedro Cachoeira
Demonstrações do Resultado (R$ Mil)
Receita Operacional Líquida
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Operacionais
Comerciais
Gerais e administrativas
Remuneração dos administradores
Outras receitas (despesas), líquidas
Equivalência patrimonial
Resultado Operacional (EBIT)
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Variações cambiais, líquidas
Resultado antes dos Impostos
Provisão para imposto de renda e contribuição social:
Corrente
Diferido
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Atribuído a:
Acionistas da controladora
Participação dos não controladores

2010

2011

9M2012

494.341
(391.552)
102.789
(74.195)
(38.496)
(21.094)
(4.510)
(10.095)
28.594
(17.531)
5.215
(424)
15.854
(1.201)
(3.578)
2.377
14.653

527.276
(409.508)
117.768
(75.175)
(39.986)
(22.178)
(4.703)
(8.308)
42.593
(28.652)
8.774
(4.165)
18.550
(2.621)
(1.691)
(930)
15.929

381.213
(313.023)
68.190
(55.506)
(29.255)
(21.903)
(4.348)
12.684
(15.390)
4.172
1.035
2.501
(1.264)
(163)
(1.101)
1.237

14.356
297

12.780
3.149

(626)
1.863

Fonte: CVM e Companhia
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2.2 Informações Financeiras: Cedro Cachoeira (continuação)
Balanço Patrimonial - Ativo (R$ Mil)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Dividendos a receber
Estoques
Impostos e contribuições a recuperar
Imposto de renda e contribuição social antecipados
Despesas do exercício seguinte
Outros ativos
Não-Circulante
Realizável a longo prazo:
Impostos e contribuições a recuperar
Tributos diferidos
Depósitos judiciais
Outros ativos
Permanente:
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total dos ativos

2010

2011

30/09/2012

234.349
18.791
121.308
80.278
3.398
1.873
358
8.343
369.042
32.773
30.983
1.556
234
336.269
330.088
6.181
603.391

237.502
29.470
104.129
86.514
4.454
7.318
57
5.560
402.643
40.291
34.442
5.442
407
362.352
357.419
4.933
640.145

242.259
17.869
127.743
79.317
3.397
4.167
483
9.283
409.714
44.618
38.694
5.540
384
2.364.754
2.780
2.357.916
4.058
651.973

Fonte: CVM e Companhia
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2.2 Informações Financeiras: Cedro Cachoeira (continuação)
Balanço Patrimonial - Passivo (R$ Mil)
Circulante
Fornecedores
Mútuo com controlada
Empréstimos e financiamentos
Salários e obrigações sociais
Participação dos administradores
Impostos e contribuições
Dividendos propostos
Outras contas a pagar
Não-Circulante
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outras contas
Patrimônio Líquido
Total da participação dos acionistas da controladora
Capital social
Reserva de capital
Ajuste de avaliação patrimonial
Reservas de lucros
Lucros (prejuízos) acumulados
Participação dos não controladores
Total dos passivos e patrimônio líquido

2010

2011

30/09/2012

209.109
20.417
158.745
11.037
1.127
1.909
651
15.223
91.192
61.891
522
28.076
703
303.090
284.074
102.600
2.297
84.664
94.513
19.016
603.391

206.913
18.067
166.804
10.330
1.065
2.583
801
7.263
122.214
91.692
1.021
28.799
702
311.018
289.520
150.000
2.297
82.495
54.728
21.498
640.145

194.659
24.406
145.856
13.505
0
6.733
0
4.159
146.722
114.943
884
30.191
704
310.592
287.231
150.000
2.297
80.951
53.065
918
23.361
651.973

Fonte: CVM e Companhia
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2.2 Informações Financeiras: Cedro Cachoeira (continuação)
Dívida Líquida (R$ Mil)
( + ) Empréstimos e financiamentos CP
( + ) Empréstimos e financiamentos LP
( = ) Dívida Bruta
( - ) Caixa e equivalentes de caixa
( = ) Dívida Líquida
( + ) Provisão para contingências
( - ) Depósitos judiciais
( = ) Dívida Líquida Ajustada

30/09/2012
(1)

EBITDA (R$ Mil)
( + ) Resultado Operacional (EBIT)
( - ) Outras Receitas (Despesas), líquidas
( = ) EBIT Ajustado
( + ) Depreciação e Amortização
( = ) EBITDA

(2)

54.197
114.943
169.140
17.869
151.271
884
5.540
146.615

2010

2011

9M2012

28.594
(10.095)
38.689
14.372
53.061

42.593
(8.308)
50.901
13.457
64.358

12.684
(6.332)
19.016
10.733
29.749

Fonte: CVM, Companhia e BESI
(1) Desconta o valor da dívida do tipo Vendor (2) subtraído o valor do imóvel recebido conforme notas explicativas, considerado como
uma receita não recorrente.
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2.2 Informações Financeiras: Cedro Cachoeira (continuação)
EBITDA (R$ Mil)
Receita Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta
EBITDA
Margem EBITDA

2010

2011

9M 2012

2012E

2013E

494.341
102.789
21%
53.061
10,7%

527.276
117.768
22%
64.358
12,2%

381.213
68.190
18%
29.749
7,8%

508.284
90.920
17,9%
39.665
7,8%

533.698
108.414
20,3%
54.597
10,2%

Premissas para o cálculo do EBITDA 2013E
Para o ano de 2012 a receita líquida, o lucro bruto e o EBITDA da Cedro Cachoeira foram calculados como 4 vezes a média dos valores
apresentados nos 3 primeiros trimestres do ano de 2012, de forma a manter as margens realizadas durante os 9 primeiros meses do ano
de 2012.
A receita líquida de 2013 foi projetada 5% superior à receita líquida de 2012.
A margem bruta de 2013 foi projetada em aproximadamente 20,3% da receita líquida, valores condizentes com a margem histórica da
Cedro Cachoeira.
O EBITDA foi projetado considerando um aumento de 5% nas despesas operacionais de 2012E.

Fonte: CVM, Companhia e BESI
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3.1 Considerações sobre a Metodologia de Avaliação
Para efeitos deste Relatório de Avaliação considerou-se que a metodologia de avaliação através de múltiplos de
mercado de empresas comparáveis seria a mais indicada para apurar o valor de cada uma das Avaliadas.
O valor da Coteminas foi então obtido através da soma do valor da sua participação em cada uma das Avaliadas
(metodologia da “Soma das Partes”)
A metodologia dos múltiplos de mercado de empresas comparáveis permite obter de forma aproximada o valor do negócio de uma
empresa através da aplicação da média do múltiplo de mercado das empresas comparáveis selecionadas à empresa alvo.
Uma outra razão para ter sido utilizada esta metodologia prende-se com o fato de todas as Avaliadas estarem envolvidas no mesmo
ramo de atividade¹, tendo aproximadamente o mesmo perfil de crescimento e risco já que são afetadas pelos mesmos fatores
socioeconômicos como câmbio, custos de produção, crescimento do consumo, entre outros.
Dentre os possíveis múltiplos de mercado passíveis de utilização foi decidido adotar o múltiplo EV/EBITDA uma vez que esta é a
métrica mais empregada para a avaliação de empresas.
Embora, para efeito da avaliação de todas as Avaliadas se tenha utilizado um intervalo de valor entre 6,0x EBITDA 2013E e 8,0x
EBITDA 2013E, para efeitos de estimativa da potencial relação de substituição foi utilizado apenas o múltiplo de 7,0x EBITDA o qual
está em linha com o múltiplo médio de empresas comparáveis obtido (ver tabela na página 40).
Após ter sido inferido o valor de mercado para cada uma das Avaliadas através da metodologia acima referida todos esses valores
foram levados em conta para obter o valor da participação da Coteminas em cada uma delas. Por último, o valor de todas essas
participações foram somadas e ajustadas pelo montante da dívida² para obter o valor consolidado da Coteminas (Soma das Partes).

1) As Avaliadas dedicam-se essencialmente à produção e varejo de artigos têxteis para a casa e banho
2) Dívida líquida da controladora calculada com base na informação apresentada no informe anual da Coteminas. Foi também levada em conta uma
dívida junto ao banco JP Morgan no valor de aproximadamente R$ 27,2 milhões.
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3.2 Metodologia de Avaliação
A Coteminas foi avaliada através do método de soma das partes:
Valor da participação da Coteminas na Springs Global, avaliada através do múltiplo de EV/EBITDA 2013E
Valor da participação da Coteminas na Santanense, avaliada através do múltiplo de EV/EBITDA 2013E
Valor da participação da Coteminas na Cedro Cachoeira, avaliada através do múltiplo de EV/EBITDA 2013E
Valor da participação da Coteminas na Cantagalo General Grains S.A. (“Cantagalo”), avaliada pelo valor contábil com base nos
demonstrativos financeiros da Coteminas
Valor presente das despesas operacionais da Coteminas controladora, avaliadas através do múltiplo EV/EBITDA 2013E
Dívida Líquida da Coteminas controladora, incluindo provisões para contingências
A Encorpar Investimentos foi avaliada através do método de múltiplos de empresas comparáveis:
Participação da Encorpar Investimentos em Cedro Cachoeira, avaliada através do múltiplo EV/EBITDA 2013E
Subtração da Dívida Líquida da Encorpar Investimentos, incluindo provisões para contingências
Adicionalmente, considerou-se um terreno urbano situado na Avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Planalto, município
de Montes Claros em Minas Gerais, no valor de R$ 24.570.000,00.conforme avaliação da Cushman & Wakefield em novembro
de 2012.
Moeda
Valores em Reais (R$) nominais
Informações financeiras

Data base: 30 de setembro de 2012
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3.3 Múltiplos de Negociação
A amostra de empresas comparáveis foi compilada levando em conta empresas que desenvolvem a sua atividade em segmentos similares
aos da Coteminas, Santanense, Springs e Cedro, ou seja, fabricação e comercialização de tecidos e artigos têxteis. Tentou-se obter uma
amostra de empresas de geografias e mercados emergentes cujo potencial se assemelha ao Brasil.
Valores em milhões da moeda local, exceto quando mencionado
Dívida Líquida

EBITDA
FY2012E (3)

EBITDA
FY2013E (4)

353

328

46

56

7,7x

6,3x

3.726

6.689

2.963

944

937

7,1x

7,1x

10,75

8.882

162.542

153.660

25.380

29.279

6,4x

5,6x

HKD

7,14

9.734

10.940

1.206

1.688

912

6,5x

12,0x

Índia

INR

89,95

23.211

44.870

21.659

7.043

6.880

6,4x

6,5x

1382-HK

Hong Kong

HKD

6,44

9.263

7.634

(1.629)

1.237

1.334

6,2x

5,7x

KTML-PK

Paquistão

PKR

16,12

3.957

20.405

16.447

3.292

3.271

6,2x

6,2x

LTH-AV

Austria

EUR

485,00

146

146

1

28

28

5,2x

5,3x

China

CNY

7,35

953

1.400

447

165

164

8,5x

8,5x

Média

6,7x

7,0x

Mediana

6,4x

6,3x

Empresa

Ticker

País

Moeda (1)

Tavex

TVX- ES

Espanha

EUR

0,22

26

002083-CN

China

CNY

3,97

Alok Industries

521070-IN

Índia

INR

Texwinca Holdings

321-HK

Hong Kong

Arvind

500101-IN

Pacif Textiles Holdings

Sunvim Group

(5)

Kohinoor Industries
Linz Textil (5)

(5)

China Resource Jinhua (5) 000810-CN

Preço (2) Equity Value

EV

EV/ EBITDA EV/ EBITDA
2012E
2013E

Fonte: Bloomberg (11/12/2012)
Nota: (1) EUR- Euro, CNY - Iuan, PKR - Rúpias Paquistanesas, HKD - Dólares de Hong Kong, INR - Rúpias Indianas. (2) Preço por ação, em unidades
da moeda local.(3) FY2012E, projeção para o ano fiscal de 2012. (4) FY2013E, projeção para o ano fiscal de 2013. (5) EBITDA estimado conforme a
média do crescimentos das empresas Tavex, Alok Industries, Texwinca Holdings, Arvind e Pacific Textiles Holdings de 2011 para 2012 (10%) e de 2012
para 2013 (-0.6%). Essa medias foram então aplicadas ao EBITDA das companhias de 2011 e 2012E respectivamente para estimar o EBITDA de
2013E. Para todas as outras foram consideradas as projeções da Bloomberg que resultam das estimativas de analistas de mercado que cobrem a ação.

40

3.4 Avaliação da Springs Global
No gráfico a seguir, apresentamos a avaliação econômico-financeira da Springs Global calculada pela metodologia de avaliação dos múltiplos
de mercado de empresas comparáveis, nomeadamente do múltiplo EV/EBITDA 2013E
(R$ milhões, exceto valores por ação)

SPRINGS GLOBAL
Múltiplo EV/EBITDA 2013E

6,0 x

6,4 x

6,7 x

7,0 x

7,4 x

7,7 x

8,0 x

192,1
1.158,1

192,1
1.222,1

192,1
1.286,2

192,1
1.350,2

192,1
1.414,2

192,1
1.478,2

192,1
1.542,2

752,5

752,5

752,5

752,5

752,5

752,5

752,5

2,5

2,9

3,3

3,7

4,1

4,5

4,9

( = ) Valor das ações

403,0

466,7

530,3

593,9

657,5

721,1

784,8

( ÷ ) Número de ações (milhões)

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

( = ) Preço por ação

2,02

2,33

2,65

2,97

3,29

3,61

3,92

Participação da Coteminas (%)

61,5%

61,5%

61,5%

61,5%

61,5%

61,5%

61,5%

Participação da Coteminas

247,9

287,0

326,2

365,3

404,4

443,6

482,7

( x ) EBITDA (2013E)
( = ) Valor da Empresa
( - ) Dívida Líquida (Set 2012) (1)
( - ) Minoritários (Set 2012)

(2)

Com base no critério de avaliação múltiplos, o valor da participação da Coteminas na Springs Global está entre
R$ 247,9 milhões e R$ 482,7 milhões

Fonte: Bloomberg e Companhia
Nota: (1) Na dívida líquida foi considerado o valor líquido das provisões registradas no balanço patrimonial de setembro de 2012 (2) Participação dos
acionistas não-controladores a valor de mercado foi calculada multiplicando-se o percentual da Participação dos acionistas não-controladores sobre o
Patrimônio Líquido pelo valor da Empresa excluída a dívida líquida.
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3.5 Avaliação da Santanense
No gráfico a seguir, apresentamos a avaliação econômico-financeira da Santanense calculada pela metodologia de avaliação dos múltiplos de
mercado de empresas comparáveis, nomeadamente do múltiplo EV/EBITDA 2013E
(R$ milhões, exceto valores por ação)

SANTANENSE
Múltiplo EV/EBITDA 2013E

6,0 x

6,4 x

6,7 x

7,0 x

7,4 x

7,7 x

8,0 x

( x ) EBITDA (2013E)
( = ) Valor da Empresa

57,0
344,0

57,0
363,0

57,0
382,0

57,0
401,0

57,0
420,0

57,0
439,1

57,0
458,1

( - ) Dívida Líquida (Set 2012) (1)

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

( - ) Minoritários (Set 2012)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

( = ) Valor das ações

305,1

324,1

343,1

362,1

381,2

400,2

419,2

( ÷ ) Número de ações (milhões)

39,3

39,3

39,3

39,3

39,3

39,3

39,3

( = ) Preço por ação

7,76

8,25

8,73

9,22

9,70

10,18

10,67

Participação da Coteminas (%) (2)

52,7%

52,7%

52,7%

52,7%

52,7%

52,7%

52,7%

Participação da Coteminas

160,6

170,7

180,7

190,7

200,7

210,7

220,7

Com base no critério de avaliação múltiplos, o valor da participação da Coteminas na Santanense está entre
R$ 160,6 milhões e R$ 220,7 milhões

Fonte: Bloomberg e Companhia
Nota: (1) Na dívida líquida foi considerado o valor líquido das provisões registradas no balanço patrimonial de setembro de 2012
(2) Participação Direta e Indireta da Coteminas na Santanense. Participação indireta fruto da participação direta da Coteminas na holding Oxford
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3.6 Avaliação da Coteminas
No gráfico a seguir, apresentamos a avaliação econômico-financeira da Coteminas calculada pela metodologia da soma das partes. No
entanto para efeito da apuração do valor de cada uma das empresas por esta controlada foi utilizada a metodologia de avaliação dos
múltiplos de mercado de empresas comparáveis, nomeadamente o múltiplo EV/EBITDA 2013E
(R$ milhões, exceto valores por ação)

COTEMINAS
Opex Holding (1)

24,3

Múltiplo EV/EBITDA 2013E

6,0 x

]
6,4 x

6,7 x

7,0 x

7,4 x

7,7 x

8,0 x

( + ) Participação em Springs Global (2)

247,9

287,0

326,2

365,3

404,4

443,6

482,7

( + ) Participação em Santanense (2)

160,6

170,7

180,7

190,7

200,7

210,7

220,7

( + ) Participação em Cedro Cachoeira (2)

3,0

3,3

3,6

3,9

4,3

4,6

4,9

( + ) Participação em Cantagalo (3)

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

( - ) Valor presente das despesas operacionais da holding (5)

243,0

243,0

243,0

243,0

243,0

243,0

243,0

( - ) Dívida Líquida da controladora (4)

(74,4)

(74,4)

(74,4)

(74,4)

(74,4)

(74,4)

(74,4)

( = ) Valor das ações

285,7

335,1

384,6

434,0

483,5

532,9

582,4

( ÷ ) Número de ações Coteminas (milhões)

116,7

116,7

116,7

116,7

116,7

116,7

116,7

2,45

2,87

3,30

3,72

4,14

4,57

4,99

( = ) Preço por ação Coteminas

Com base no critério de avaliação por soma das partes, o valor das ações das ações da Coteminas está entre
R$ 285,7 milhões e R$ 582,4 milhões
Fonte: Bloomberg e Companhia
Nota: (1) Despesas da holding (Coteminas controladora) (2) Na dívida líquida das companhias avaliadas foi considerado o valor líquido das provisões
registradas nos respectivos balanços (3) Participação na Cantagalo a valor contábil uma vez que esta empresa tem uma atividade totalmente diferente
da Coteminas, Springs Global e Cedro Cachoeira atuando no setor agrícola (4) Dívida líquida da controladora calculada com base na informação
apresentada no informe anual da Coteminas. Foi também levada em conta uma dívida em dólares ao banco JP Morgan no valor de aproximadamente
27,2 milhões de reais (5) Valor presente das despesas operacionais calculadas com base em uma taxa de desconto 10%
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3.7 Avaliação da Encorpar Investimentos
No gráfico a seguir, apresentamos a avaliação econômico-financeira da Encorpar Investimentos calculada pela metodologia de avaliação dos
múltiplos de mercado de empresas comparáveis, nomeadamente do múltiplo EV/EBITDA 2013E
(R$ milhões, exceto valores por ação)

ENCORPAR INVESTIMENTOS
Múltiplo EV/EBITDA 2013E

6,0 x

6,4 x

6,7 x

7,0 x

7,4 x

7,7 x

8,0 x

( x ) EBITDA Cedro Cachoeira (2013E)
( = ) Valor da Empresa (Cedro Cachoeira)

54,6
329,2

54,6
347,4

54,6
365,6

54,6
383,8

54,6
402,0

54,6
420,2

54,6
438,4

( - ) Dívida Líquida (Set 2012) (1)

146,6

146,6

146,6

146,6

146,6

146,6

146,6

13,7

15,1

16,5

17,8

19,2

20,6

21,9

( = ) Valor das ações (Cedro Cachoeira)

168,9

185,7

202,5

219,4

236,2

253,0

269,8

( x ) Participação da Encorpar Inv. (%)

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

29,0%

( = ) Valor da participação da Encorpar Inv.

49,0

53,9

58,8

63,7

68,5

73,4

78,3

( - ) Dívida Líquida Encorpar Inv. (1)

(2,9)

(2,9)

(2,9)

(2,9)

(2,9)

(2,9)

(2,9)

( + )Valor de Mercado do Terreno (3)
( = ) Valor da Encorpar Investimentos

24,6
76,4

24,6
81,3

24,6
86,2

24,6
91,1

24,6
96,0

24,6
100,9

24,6
105,7

( ÷ ) Número de quotas (milhões)

87,3

87,3

87,3

87,3

87,3

87,3

87,3

( = ) Preço por quota da Encorpar Investimentos

0,88

0,93

0,99

1,04

1,10

1,16

1,21

( - ) Minoritários (Set 2012)

(2)

Com base no critério de avaliação por soma das partes, o valor das ações das quotas da Encorpar Investimentos
está entre R$ 76,4 milhões e R$ 105,7 milhões

Fonte: Bloomberg e Companhia
Nota: (1) Na dívida líquida foi considerado o valor líquido das provisões registradas no balanço patrimonial de setembro de 2012 (2) Participação dos
acionistas não-controladores a valor de mercado foi calculada multiplicando-se o percentual da Participação dos acionistas não-controladores sobre o
Patrimônio Líquido pelo valor da Empresa excluída a dívida líquida.(3) Conforme avaliação da Cushman & Wakefield
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3.8 Análise da Relação de Substituição
Com base nos critérios de avaliação econômica, a relação de substituição entre as ações da Coteminas e da Encorpar Investimentos está
entre 2,797 e 4,122 ações da Coteminas por quota da Encorpar Investimentos.
RELAÇÃO DE TROCA
Múltiplo EV/EBITDA 2013E

6,0 x

6,4 x

6,7 x

7,0 x

7,4 x

7,7 x

8,0 x

Preço por quota da Encorpar Investimentos

0,88

0,93

0,99

1,04

1,10

1,16

1,21

Preço por ação Coteminas

2,45

2,87

3,30

3,72

4,14

4,57

4,99

Relação de Substituição

2,797

3,084

3,339

3,566

3,770

3,954

4,122

Número de ações emitidas pela Coteminas (mm)

31,2

28,3

26,2

24,5

23,2

22,1

21,2

Relação de Substituição
(Ações da Coteminas por
quota da Encorpar Investimentos )

Ações Emitidas pela
Coteminas (milhões)

2,797

4,122

21,2

31,2

Fonte: Bloomberg e Companhia
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Participações Acionárias
Quadro acionário com participações acionárias utilizadas para elaboração das avaliações
Acionistas da Cedro Cachoeira
Encorpar Investimentos
Coteminas

Acionistas da Santanense
Oxford Comércio e Participações S.A.
Coteminas

Acionistas da Oxford

% Capital Total
29,01%
1,80%

% Capital Total
85,91%
2,07%

% Capital Total

Coteminas

58,88%

Wembley

4,50%

Acionistas da Springs Global
Coteminas

% Capital Total
61,51%

Fonte: Companhia e CVM
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Termos e Definições Utilizados no Relatório de Avaliação
EBITDA

do inglês, Earnings Before Interest , Taxes, Depreciation and Amortization significa, com relação a um período, o Lucro
Operacional Antes das Despesas Financeiras, Impostos, Depreciação e Amortização

EV

do inglês, Enterprise Value, significa o Valor da Empresa.

OPEX

do inglês, Operational Expenses, significa o valor das despesas operacionais.

9M 2012

Período correspondente aos 9 primeiros meses do ano de 2012.
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Qualificações do BESI
Transações recentes selecionadas envolvendo avaliação de empresas
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COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ/MF nº 22.677.520/0001-76
NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA 20 DE FEVEREIRO DE 2013
ANEXO III – AVALIADORES – CSM CONSULTADORES ASSOCIADOS LTDA.
1) Listar os avaliadores recomendados pela administração
CSM Consultores Associados Ltda.
2) Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados
A CSM Consultores Associados Ltda. possui em corpo técnico profissionais com vasta
experiência nas áreas contábeis e de avaliação, com mais de 20 anos de experiência no
setor. A CSM Consultores Associados Ltda. possui diversas companhias abertas em
sua carteira de clientes, além de diversas empresas atuantes no ramo têxtil, tais como:
(i)

Arcelor Mital (Acesita);

(ii)

Cia. Industrial Cataguases;

(iii)

Cia de Tecidos Cedro Chacoeira;

(iv)

Companhia de Tecidos Santanense;

(v)

Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais;

(vi)

Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem no Estado de Minas Gerais;

(vii)

Coteminas S/A;

(viii) S/A Tubonal;
(ix)

Manchester S/A;

(x)

Horizonte Têxtil Ltda.; e

(xi)

Sindimalhas;

3) Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores
recomendados
Vide anexo

4) Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre
os avaliadores recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como
definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto
(i)

A CSM Consultores Associados Ltda. foi contratada para elaboração do laudo
de avaliação da Springs Rossini Participações S/A para fins de sua
incorporação pela Springs Global Participações S/A, sociedade controlada pela
Companhia;

(ii) A CSM Consultores Associados Ltda. presta serviços de consultoria contábil
para a Companhia de Tecidos Santanense, sociedade controlada pela
Companhia.

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ/MF nº 22.677.520/0001-76
NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA 20 DE FEVEREIRO DE 2013
ANEXO IV – LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ/MF nº 22.677.520/0001-76
NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA 20 DE FEVEREIRO DE 2013
ANEXO V – AVALIADORES – APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA.
1) Listar os avaliadores recomendados pela administração
Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.
2) Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados
A Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. presta consultoria às maiores companhias do
Brasil, América Latina e Europa em avaliação de empresas, avaliação de marcas e
outros intangíveis, além de realizar avaliação patrimonial de ativos, consultoria e
negócios imobiliários, gestão e outsourcing de ativo imobilizado, suporte a conversão
para as IFRS e sustentabilidade corporativa.
A Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. segue o padrão internacional da ASA –
American Society of Appraisers (Washington, DC), através das normas do USPAP –
Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, bem como os padrões da ética. A
Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. é membro do IBA - Institute of Business Appraisers,
do IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, o órgão de
classe formado por engenheiros, arquitetos e empresas habilitadas que atuam na área
das avaliações e perícias, cujas normas foram desenvolvidas de acordo com os
princípios básicos das normas internacionais do IVSC - International Valuation Standards
Committee e do UPAV - União Pan-Americana de Associações de Avaliação, o comitê
internacional de normas de avaliação do IVSC, integrada por entidades nacionais do
continente americano que se dedicam à área de avaliação aos procedimentos
rotineiramente adotados no Brasil.
3) Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores
recomendados
Vide anexo.
4) Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre
os avaliadores recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como
definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto
Não há.

Proposta Comercial
RJ – 0145/12
Cliente: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE
DE MINAS – COTEMINAS
A/C: Sr. Roberto Cristofanilli
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www.apsis.com.br
Proposta RJ–0145/12
Rio de Janeiro, 09 de abril de 2012.
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

A/C.: Sr. Roberto Cristofanilli
Prezado Sr. Roberto,
Conforme solicitado, temos a satisfação de apresentar nossa proposta para prestação de
serviços de consultoria patrimonial.

A APSIS
Há mais de 30 anos a Apsis presta consultoria às maiores e melhores companhias do Brasil,
América Latina e Europa em avaliação de empresas, marcas e outros intangíveis, além de
realizar avaliação patrimonial de ativos, consultoria e negócios imobiliários, gestão de ativo
imobilizado e sustentabilidade corporativa. Nossa experiente equipe é altamente qualificada
e atualizada com as mudanças do mercado.
Seguimos o padrão internacional da ASA – American Society of Appraisers (Washington, DC),
através das normas do USPAP – Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, bem
como os padrões da ética. Somos membros do IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e
Perícias de Engenharia, o órgão de classe formado por engenheiros, arquitetos e empresas
habilitadas que atuam na área das avaliações e perícias, cujas normas foram desenvolvidas de
acordo com os princípios básicos das normas internacionais do IVSC - International Valuation
Standards Committee e UPAV - União Pan-Americana de Associações de Avaliação, o comitê
internacional de normas de avaliação do IVSC, integrada por entidades nacionais do
continente americano que se dedicam à área de avaliação aos procedimentos rotineiramente
adotados no Brasil.
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Adoção das Normas Internacionais IFRS e Lei 11.638/07
Com experiência e intercâmbio internacional no mercado de consultoria, a APSIS assessora
empresas brasileiras, por meio da prestação de serviços especializados em projetos
relacionados ao processo de convergência da contabilidade internacional normatizado pela
LEI 11.638, pronunciamentos do CPC, Normas Internacionais IFRS - International Financial
Reporting Standards, Normas Internacionais IAS, Interpretações Técnicas SIC e Interpretações
Técnicas IFRIC. Realizamos serviços para as seguintes finalidades:


Teste de Impairment - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01, IAS 36)



Avaliações de Ativos Intangíveis (CPC 04, IAS 38)



Leasing - Operações de Arrendamento Mercantil (CPC 06, IAS 17)



Avaliação para Alocação de Preço de Aquisição (PPA - Purchase Price Alocation)



Combinação de Negócios - Ativos Intangíveis e Goodwill (CPC 15, IFRS 3)



Ativo Imobilizado: Cálculo de Vida Útil Econômica e Valor Residual (CPC 27, IAS 16)



Propriedade para Investimento (CPC 28, IAS 40)



Avaliação de Ativos Biológicos (IAS 41)



Avaliação de Jazidas Minerais (IFRS 6)

Avaliação de Empresas


Adoção das Normas Internacionais de Contabilidade (Lei 11.638/07, IFRS, SFAS)



Avaliação para Alocação de Preço de Aquisição (PPA – Purchase Price Alocation)



Fundamentação de Ágio (Regulamento da Receita Federal, Lei 11.638/07 e CPC 15)



Fusões e Aquisições (M&A)



Reestruturação Societária (Lei das S/A)



Alocação de Valores de Ativos Intangíveis (FASB n°. 141 e n°. 142)



Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira



Levantamento e avaliação de passivos para Due Dilligence

Avaliação de Marcas e outros Intangíveis


Adoção das normas internacionais de contabilidade financeira (Lei 11.638/07, IFRS, SFAS)



Avaliação para Alocação de Preço de Aquisição (PPA – Purchase Price Alocation)



Fundamentação de ágio (Regulamento da Receita Federal, Lei 11.638/07 e CPC)



Avaliações de Ativos Intangíveis (CPC 04, IAS 38)



Combinação de Negócios - Ativos Intangíveis e Goodwill (CPC 15, IFRS 3)



Alocação de Valores de Ativos Intangíveis (FASB n° 141 e n° 142)
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Negócios Imobiliários


Avaliação imobiliária e pesquisa de mercado



Renegociação de aluguéis



Prospecção de produtos imobiliários (Tenant Representation)



Imóveis sob medida (Built-to-suit)



Desmobilização e locação de imóveis (Sale e Leaseback)



Estudos de vocação e viabilidade de empreendimentos



Avaliações internacionais com SOFTWARE ARGUS VALUATION



Avaliação e Propriedade para Investimento (CPC 28, IAS 40)



Avaliação de Jazidas Minerais (IFRS 6)

Gestão de Ativo Imobilizado


Base Contábil



Inventário Patrimonial e Emplaquetamento



Conciliação de Dados Físico x Contábil



Sistematização



Auditoria Patrimonial



Outsourcing Patrimonial (terceirização da gestão)



Teste de Impairment - Redução ao valor recuperável de ativos (CPC 01, IAS 36)



Cálculo de Vida Útil Econômica e Valor Residual (CPC 27)



Sistema de Gestão do Ativo Imobilizado

Sustentabilidade Corporativa
O mundo empresarial está cada vez mais consciente de seus direitos, compreendendo que o
sucesso está no equilíbrio entre lucratividade, a eficiência ambiental e a justiça social. O
resultado é a era do DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Este tripé fundamental – PATRIMONIAL
– AMBIENTAL – SOCIAL – acentua a percepção sobre a empresa, sua imagem e reputação
perante a comunidade e “stakeholders”. O objetivo da Apsis é atuar de forma estratégica
nestes três níveis, agregando aos serviços patrimoniais e financeiros, novos serviços nas áreas
de GESTÃO AMBIENTAL e GESTÃO SOCIAL.
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Principais Clientes
A!BODYTECH
AÇÚCAR GUARANI (TEREOS FRANÇA)
ADVENT INTERNATIONAL
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA
ALIANSCE SHOPPING CENTERS
ANDRADE GUTIERREZ
ANGRA PARTNERS
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES
AMBEV
ARCELOR MITTAL
AXXON GROUP
AYESA PROJETOS BRASIL (ESPANHA)
B2W - AMERICANAS.COM, SUBMARINO, SHOPTIME
BANCO BRADESCO
BANCO DO BRASIL
BANCO ITAÚ
BANCO PROSPER
BANCO SANTANDER
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
BHG – BRAZIL HOSPITALITY GROUP
BHP BILLITON METAIS
BIAM GESTÃO DE CAPITAIS
BMA - BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO ADVOGADOS
BMF BOVESPA
BNDES
BORIS LERNER, FRAZÃO, GARCIA, MALVAR E CONSULTORES
BRASFELS
BRASIL FOODS (SADIA, PERDIGÃO)
BRASKEM
BR MALLS
BR PROPERTIES
BROOKFIELD INCOPORAÇÕES (BRASCAN)
BTG PACTUAL
BUNGE FERTILIZANTES
CAMIL ALIMENTOS
CARLYLE BRASIL
CASA & VIDEO
CASTRO BARROS SOBRAL GOMES ADVOGADOS
CAMARGO CORREA
CARREFOUR
CEG
CIELO
CLARO
COCA-COLA
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO - COB
CONTAX
CORSAN
COSAN
CREDICARD
CSM – CITTADINO SOARES MOTTA
CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
CYRELA BRASIL REALTY
EBX - LLX LOGÍSTICA
EDP – ENERGIAS DO BRASIL
ELETROBRÁS
EMBRATEL
ENERGISA
ENDURANCE PARTNERS
ERNEST & YOUNG
ESSO - EXXON MOBIL
ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES
ESTALEIRO ALIANÇA
ETERNIT
FEMSA BRASIL

FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
FRESH START BAKERIES (EUA)
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS
GAFISA
GENERAL ELETRIC DO BRASIL (GE)
GERDAU
GETNET
GOUVÊA VIEIRA ADVOGADOS
GP INVESTIMENTOS
HSBC BANK BRASIL
HYPERMARCAS
IBMEC EDUCACIONAL
IMC DO BRASIL
INTELIG TELECOM
IOCHPE MAXION
JBS
KRAFT FOODS
LAEP BRASIL CONSULTORIA
LAFARGE
LIGHT
LIQUIGÁS
LOBO & IBEAS ADVOGADOS
LOJAS RENNER
LORINVEST (LORENTZEN)
MAGNESITA
MARFRIG
MATTOS FILHO ADVOGADOS
MG A.A DE INVESTIMENTOS LTDA
MICHELIN
MITSUBISHI
MPX ENERGIA
MULTIPLAN
NESTLÉ
OI TELEMAR
OWENS ILINOIS AMERICA LATINA
PÁTRIA INVESTIMENTOS
PETROBRÁS
PINHEIRO NETO ADVOGADOS
PONTO FRIO (GLOBEX)
PREVI
PROCTER & GAMBLE
PSA PEUGEOT CITROEN
QUATTOR
REDE RECORD
REPSOL YPF
REXAM
RICHARDS (CIA DAS MARCAS)
RIO BRAVO
ROTSCHILD & SONS
SHV GÁS BRASIL
SOUZA, CESCON ADVOGADOS
TAURUS
TIM BRASIL
TOTVS
T4F
TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS
ULHÔA CANTO, REZENDE E GUERRA ADVOGADOS
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES
VALE
VEIRANO ADVOGADOS
VIVO
VOTORANTIM
WHEATON DO BRASIL
WHITE MARTINS
XAVIER, BERNARDES, BRAGANÇA ADVOGADOS
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1.

Escopo do projeto

Nos termos e para os fins do artigo 264 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, determinar o
Patrimônio Líquido a preço de mercado das companhias: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE
MINAS – COTEMINAS e EMPRESA HOLDING, em fase de constituição. O laudo de avaliação tem
como finalidade realizar o cálculo da relação de troca de ações das empresas, resultado de
operação de incorporação.

Etapas
Serão realizadas as seguintes principais etapas:
Planejamento;
Exame das demonstrações contábeis;
Definição de critérios gerais de avaliação por grupo de contas dos ativos e passivos;
Identificação dos ativos e passivos a serem avaliados a mercado;
Identificação dos ativos e passivos não contabilizados que devem ser reconhecidos;
Determinação do valor de mercado dos ativos e passivos;
Cálculo dos ajustes entre os saldos contábeis e os valores de mercado dos ativos e
passivos relevantes analisados;
Determinação do valor justo de mercado do patrimônio líquido pela conciliação dos
ajustes encontrados; e
Conclusão de valores e da relação de troca de ações.
EQUIPE:
Para coordenar e realizar o trabalho de consultoria proposto, a APSIS alocará uma equipe
multidisciplinar de 05 consultores especializados, integrantes dos seus quadros ou
credenciados e equipe interna auxiliar.
Documentação iniciais para realização do trabalho:


Demonstrações contábeis da empresa COTEMINAS e HOLDING, e suas controladas, na
data base (30/09/2011);



Demonstração contábil de COTEMINAS em Excel no formato de consolidação com a
abertura de colunas de suas controladas;



Receita Bruta e líquida histórica (últimos quatro anos), de forma individualizada, das
marcas relevantes de CONTEMINAS: ARTEX, SANTISTA, MMARTAN e CASA MOYSÉS.
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2.

Metodologias

Apesar das consideráveis diferenças entre as metodologias de avaliação, todas elas derivam
de um mesmo princípio: o da substituição, que prevê que nenhum investidor pagará, por um
bem, valor superior ao que pagaria por um outro bem substituto e correspondente. . De
acordo com o escopo do trabalho ora proposto, uma ou mais metodologias adiante resumidas
poderão ser aplicadas no desenvolvimento do trabalho.
Abordagem de mercado - Visa comparar a empresa em análise com outras recentemente
vendidas ou em oferta no mercado (múltiplos).
Abordagem dos ativos - Também conhecida como patrimônio líquido a valor de mercado. O
valor de mercado da empresa, calculado por essa metodologia, será o valor do patrimônio
líquido, considerados os ajustes efetuados para os ativos e passivos avaliados (diferença entre
os saldos líquidos contábeis e os valores de mercado).
Abordagem da renda - Também conhecida como fluxo de caixa descontado. O valor de
mercado da empresa nesta metodologia é igual ao somatório de todos os benefícios
monetários futuros que ela pode oferecer a seu detentor (valores futuros convertidos a valor
presente, através de uma taxa apropriada).

3.

Cronograma

Para execução dos serviços estimamos um prazo de até 10 (dez) dias úteis após o aceite
desta proposta, do pagamento do sinal e do fornecimento da documentação necessária.

4.

Honorários

Os honorários profissionais para a execução dos serviços abrangendo todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) correspondem a
R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), e deverão ser pagos da seguinte forma:


50% (cinquenta por cento) do valor total, no aceite da presente proposta;



30% (trinta por cento) do valor total, após a entrega da minuta do trabalho; e,



20% (vinte por cento) do valor total, na entrega da(s) vias definitivas do trabalho.

§ 1º Vencimento Das Faturas
O vencimento da fatura ocorrerá em 05 dias úteis contados do recebimento da mesma. Após o
vencimento, serão cobrados juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor líquido da nota fiscal mais
2% de multa sobre o valor da fatura pelo inadimplemento.
§ 2º Início Dos Trabalhos
O início dos serviços só se dará com o pagamento do sinal e com o recebimento da documentação
necessária ao seu desenvolvimento.
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5.

Da Validade da Proposta

A presente proposta é válida pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua
apresentação.

6.

Apresentação do Serviço

A cliente receberá uma minuta do laudo e poderá, em até 20 (vinte) dias, contados da data
de recebimento, solicitar eventuais alterações. Terminado o referido prazo, o trabalho será
concluído.
O laudo final será apresentado sob a forma de Laudo Digital (documento eletrônico em PDF –
Portable Document Format), com certificação digital e ficará disponível em ambiente
exclusivo do cliente em nosso site pelo prazo de 90 (noventa) dias.
Caso o cliente solicite, a APSIS disponibilizará, sem custo, em até 05 (cinco) dias úteis, o
documento impresso em uma via original.
Certificado Digital: Documento eletrônico que possibilita comprovar a identidade de uma pessoa, uma empresa ou
um site, para assegurar as transações online e a troca eletrônica de documentos, mensagens e dados, com validade
jurídica. Diversos segmentos da economia já utilizam a certificação em suas atividades. Essas áreas utilizam a
tecnologia que certifica a autenticidade dos emissores e destinatários dos documentos eletrônicos, garantindo sua
privacidade e inviolabilidade.
Documento eletrônico seguro, permite ao usuário se comunicar e assinar documentos de forma mais rápida, sigilosa e
com validade jurídica.

7.


Condições Gerais
A APSIS responsabiliza-se pela manutenção do mais absoluto sigilo com relação às

informações confidenciais que venha a conhecer por ocasião da execução dos serviços. Para
efeitos desta proposta, serão consideradas informações confidenciais toda e qualquer
informação a que a APSIS venha a ter acesso em função dos serviços a serem prestados,
direta ou indiretamente. As informações confidenciais incluem todo o tipo de divulgação
oral, escrita, gravada e computadorizada ou divulgada por meio de qualquer outra forma
pelo cliente ou obtida em observações, entrevistas ou análises, incluindo, apropriadamente e
sem limitações, todas as composições, maquinários, equipamentos, registros, relatórios,
esboços, uso de patentes e documentos, assim como todos os dados, compilações,
especificações, estratégias, projeções, processos, procedimentos, técnicas, modelos e todas
incorporações tangíveis e intangíveis de qualquer natureza.


Ao receber a minuta do laudo, o cliente terá o prazo de 20 dias para solicitar

esclarecimentos e aprovar a minuta para emissão do laudo final. Decorrido o referido prazo
sem que o cliente se manifeste, a Apsis poderá considerar o trabalho como encerrado,
ficando, desde já, autorizada a emitir o laudo final bem como fatura do saldo de honorários a
receber.
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A APSIS considera como conclusão dos seus trabalhos para fins de faturamento a entrega

do Laudo Digital.


Os parâmetros básicos pertinentes ao escopo do serviço serão definidos imediatamente

após o aceite desta proposta para permitir o planejamento dos trabalhos a serem
executados.


Os serviços executados pela APSIS têm garantia por tempo indeterminado. A empresa se

compromete a realizar, sem custos adicionais, quaisquer alterações pertinentes aos serviços
executados, desde que solicitadas no prazo de 30 dias corridos após a entrega dos
relatórios/laudos finais.


O escopo deste trabalho não incluiu auditoria das demonstrações financeiras ou revisão

dos trabalhos realizados por seus auditores.


Se o cliente decidir pela rescisão desta Proposta, todo e qualquer pagamento já realizado

não será objeto de devolução pela APSIS, salvo se ficar comprovado dolo da APSIS em
qualquer procedimento profissional pertinente aos serviços objeto desta Proposta.


As despesas com viagem e hospedagem fora do Grande Rio e São Paulo, caso necessárias

para

a

realização

dos

serviços,

não

estão

inclusas

no

valor

da

presente

PROPOSTA/CONTRATO, e serão cobradas adicionalmente, estando, todavia, sujeitas à
aprovação prévia do cliente. Caso estas providências sejam de responsabilidade da APSIS,
estas despesas serão cobradas por meio de nota de débito, com apresentação dos
comprovantes, as quais serão isentas da incidência de quaisquer tributos por não
constituírem o objeto da presente contratação.

8.

Da Aceitação da Presente e da Contratação

Aceita a proposta, deverá a mesma ser subscrita pelo Representante legal da empresa
solicitante e restituída à empresa contratada, com as respectivas firmas reconhecidas
acompanhada de toda documentação necessária para o início da realização dos trabalhos.
O prazo previsto na CLAUSULA TERCEIRA passará a fluir da data de entrega à APSIS da
presente proposta assinada, acompanhada de toda documentação necessária e recebimento
do sinal acordado.
Restituída a apresente proposta à contratada adquire a mesma forma de contrato, nos moldes
da legislação civil material em vigor.
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9.

Do Foro de Eleição

Fica eleito o foro da Capital da Cidade do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação da
presente proposta/contrato, bem como todos os casos não previstos no presente instrumento.
E por estarem justos e acertados, assinam a presente proposta que será automaticamente
convertida em contrato de prestação de serviços com 10 folhas em 02 vias os representantes
legais das empresas.

Aguardando um pronunciamento de V.S.as, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Aceite:
Rio de Janeiro,

de

de 2012.

Representante legal
Cargo:
CNPJ:

Testemunha 1:
CPF:

RIO DE JANEIRO – RJ
Rua da Assembleia, 35/12º andar
Centro, CEP: 20011-001
Tel.: + 55 21 2212-6850 Fax: + 55 21 2212-6851

Testemunha 2:
CPF:

SÃO PAULO - SP
Av. Angélica 2503 - Conj. 42
Consolação, CEP: 01227-200
Tel.: + 55 11 3666-8448 Fax: + 55 11 3662-5722
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COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ/MF nº 22.677.520/0001-76
NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA 20 DE FEVEREIRO DE 2013
ANEXO VI – LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS LÍQUIDOS, A
PREÇOS DE MERCADO

Laudo de Avaliação
SP-0010/13-01

COMPANHIA DE TECIDOS
NORTE DE MINAS –
COTEMINAS E ENCORPAR
INVESTIMENTOS LTDA.

LAUDO:

SP-0010/13-01

DATA BASE:

31 de dezembro de 2011.
Considerando os seguintes eventos subsequentes: 1) aumento do capital social da ENCORPAR INVESTIMENTOS LTDA.
(“ENCORPAR”) no montante de R$ 84.012.408,00, realizado em 16 de abril de 2012, mediante a conferência ao capital
social da ENCORPAR de 1.062.095 ações ordinárias e 1.839.837 ações preferenciais de emissão da CIA. DE FIAÇÃO E
TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA, CNPJ nº 17.245.234/0001-00, doravante denominada CEDRO; 2) aumento de capital da
ENCORPAR no montante de R$ 309.505,00, realizado em 18 de dezembro de 2012, mediante a conferência de um
imóvel, conforme descrito no Capítulo 8.

SOLICITANTES:

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, sociedade anônima aberta, com sede à Av. Magalhães Pinto,
nº 4000, Planalto, na Cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.677.520/000176, doravante denominada COTEMINAS; e
ENCORPAR INVESTIMENTOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede à Rua Aimorés, nº 981, 11º Andar (parte),
Funcionários, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.021.597/0001-20,
doravante denominada ENCORPAR.

OBJETOS:

COTEMINAS e ENCORPAR, anteriormente qualificadas.

OBJETIVO:

Cálculo dos Patrimônios Líquidos de COTEMINAS e ENCORPAR, avaliando os patrimônios de ambas as sociedades,
segundo os mesmos critérios e na mesma data a preços de mercado, para os fins do art. 264 da Lei nº 6.404/76 (Lei das
S.A.).

Laudo SP-0010/13-01

1

SUMÁRIO EXECUTIVO
A APSIS foi contratada pelas empresas COTEMINAS e ENCORPAR para calcular
seus Patrimônios Líquidos, avaliando os patrimônios de ambas as sociedades,
segundo os mesmos critérios e na mesma data a preços de mercado, para os
fins do art. 264 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.).
Os procedimentos técnicos empregados no presente laudo estão de acordo
com os critérios estabelecidos pelas normas de avaliação, e os cálculos
avaliatórios para determinação dos valores dos ativos foram elaborados com
base nas abordagens da renda, ativos e de mercado.
O presente laudo apresenta os valores de mercado dos ativos e passivos das
empresas, utilizados para ajustar o Patrimônio Líquido contábil das empresas
COTEMINAS e ENCORPAR pela abordagem dos ativos.
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RESUMO DOS RESULTADOS
A figura abaixo apresenta uma visão geral dos Patrimônios Líquidos a preços de mercado das empresas envolvidas na operação, na data base deste laudo, para
os fins do art. 264 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A):
Avaliação da Posição de Troca
VALOR (REAIS MIL)
CONTAS RELEV ANTES
ATIV O

CONTÁBIL
COTEMINAS

PL MERCADO

ENCORPAR

COTEMINAS

ENCORPAR

3.371.430

87.265

3.678.119

112.055

CIRCULANTE

1.720.896

41

1.742.285

41

NÃO CIRCULANTE

1.650.534

87.225

1.935.834

112.014

343.188
1.307.346

2.897
84.328

343.188
1.592.646

2.897
109.118
112.055

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PERMANENTE
PASSIV O

3.371.430

87.265

3.678.119

CIRCULANTE

859.847

4

859.847

4

NÃO CIRCULANTE

803.290

26

907.564

8.275

PARTICIPAÇÃO DOS NÃO CONTROLADORES
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
QUANTIDADE TOTAL DE AÇÕES
R$ POR AÇÃO
RELAÇÃO DE TROCA

490.910
1.217.383

87.236

559.975
1.350.733

103.777

116.675.291

87.321.913

116.675.291

87.321.913

10,433940

0,999013

11,576858

1,188441

0,095746

0,102657

obs.: Quantidade de ações de COTEMINA S para 1 ação ENCORPA R
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1. INTRODUÇÃO
A APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS,

A equipe da APSIS responsável pela realização deste trabalho é constituída

com sede na Rua da Assembleia, nº 35, 12º andar, Centro, na Cidade e

pelos seguintes profissionais:

Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.281.922/0001-70,
foi contratada pelas empresas COTEMINAS e ENCORPAR para calcular seus
Patrimônios Líquidos, avaliando os patrimônios de ambas as sociedades,
segundo os mesmos critérios e na mesma data a preços de mercado, para
fins de cálculo da relação de troca de quotas, para os fins do art. 264 da Lei
nº 6.404/76 (Lei das S/A).
Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e informações
fornecidos por terceiros, na forma de documentos e entrevistas verbais com
os clientes. As estimativas utilizadas neste processo estão baseadas nos
documentos e informações, os quais incluem, entre outros, os seguintes:


Balanço Patrimonial auditado de COTEMINAS, encerrado em 31 de
dezembro de 2011;



Balanço Patrimonial auditado de ENCORPAR, encerrado em 31 de
dezembro de 2011;



Laudo de avaliação do imóvel descrito no Capítulo 8, elaborado pela
Cushman & Wakefield e emitido em 18 de dezembro de 2012.

 AMILCAR DE CASTRO
Diretor comercial
Bacharel em Direito
 ANA CRISTINA FRANÇA DE SOUZA
Sócia-diretora
Engenheira civil, Pós-graduada em Ciências Contábeis (CREA/RJ 1991103043)
 ANTONIO LUIZ FEIJÓ NICOLAU
Diretor Técnico
 ERIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO
Contador (CRC/RJ-100990/O-1)
 JOÃO ARTHUR PAES DE MIRANDA SANTOS
Gerente de projetos
 LUCILIA NICOLINI
Contadora (CRC/SP-107639/O-6)
 LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA
Diretor superintendente
Engenheiro mecânico, Mestrado em Administração de Empresas (CREA/RJ 1989100165)
 MARCIA APARECIDA DE LUCCA CALMON
Diretora Técnica (CRC/SP-143169/O-4)
 MÁRCIA MOREIRA FRAZÃO DA SILVA
Diretora Técnica (CRC/RJ-106548/O-3)
 RENATA POZZATO CARNEIRO MONTEIRO
Diretora superintendente
 RICARDO DUARTE CARNEIRO MONTEIRO
Sócio-diretor
Engenheiro civil, Pós-graduado em Engenharia Econômica (CREA/RJ 1975102453)
 SERGIO FREITAS DE SOUZA
Diretor
Economista (CORECON/RJ 23521-0)
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS
As informações a seguir são importantes e devem ser cuidadosamente lidas.
O Relatório objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado obedece criteriosamente os princípios fundamentais descritos a seguir:




Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nas companhias





incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções,

circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses.

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos

Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma,

próprios.





O

presente

Relatório

atende

a

recomendações

e

critérios

No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises,

estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),

opiniões e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas

Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) e

em dados, diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e

International

corretos.

exigências impostas por diferentes órgãos, como Comitê de

Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros,

Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da Fazenda, Banco

sendo que as fontes das mesmas estão contidas e citadas no referido

Central, Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM),

Relatório.

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do

Para efeito de projeção, partimos do pressuposto da inexistência de

Imposto de Renda (RIR), Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios

ônus ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial,

(CBAN) etc.

atingindo as empresas em questão, que não os listados no presente


A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações,

envolvidas ou na operação, bem como não há qualquer outra

sujeitos às conclusões deste Relatório.






Valuation

Standards

Council

(IVSC),

além

das

O controlador e os administradores das companhias envolvidas não

Relatório.

direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos

O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas

que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as

conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de

análises, opiniões e conclusões contidas no mesmo.

trabalho relevantes para a qualidade das conclusões contidas neste

O Relatório foi elaborado pela APSIS e ninguém, a não ser os seus

trabalho.

próprios consultores, preparou as análises e correspondentes
conclusões.
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE




Para elaboração deste Relatório, a APSIS utilizou informações e



dados de históricos auditados por terceiros ou não auditados,

diversas premissas, realizadas na presente data, de projeções

fornecidos por escrito pela administração da empresa ou obtidos

operacionais futuras, tais como: preços, volumes, participações de

das fontes mencionadas. Sendo assim, a APSIS assumiu como

mercado, receitas, impostos, investimentos, margens operacionais

verdadeiros e coerentes os dados e informações obtidos para este

etc. Assim, os resultados operacionais futuros da empresa podem

Relatório e não tem qualquer responsabilidade com relação a sua

vir a ser diferentes de qualquer previsão ou estimativa contida

veracidade.

neste Relatório, especialmente caso venha a ter conhecimento
posterior de informações não disponíveis na ocasião da emissão do

O escopo deste trabalho não incluiu auditoria das demonstrações

Laudo.

financeiras ou revisão dos trabalhos realizados por seus auditores.
Sendo assim, a APSIS não está expressando opinião sobre as



Não nos responsabilizamos por perdas ocasionais à Solicitante e



A APSIS não se responsabiliza por perdas diretas ou indiretas nem

suas controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras

por lucros cessantes eventualmente decorrentes do uso indevido

partes como consequência da utilização dos dados e informações

deste Laudo.

fornecidos pela empresa e constantes neste Relatório.


Esta avaliação não reflete eventos e seus impactos ocorridos após
a data de emissão deste Laudo.

demonstrações financeiras da Solicitante.


As análises e as conclusões contidas neste Relatório baseiam-se em



Destacamos que a compreensão da conclusão deste Relatório

Nosso trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos

ocorrerá mediante a sua leitura integral e de seus anexos, não

Solicitantes e seus sócios, visando ao objetivo já descrito.

devendo, portanto, serem extraídas conclusões de sua leitura

Portanto, este Relatório não deverá ser publicado, circulado,

parcial, que podem ser incorretas ou equivocadas.

reproduzido, divulgado ou utilizado para outra finalidade que não
a já mencionada, sem aprovação prévia e por escrito da APSIS.

Laudo SP-0010/13-01
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4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
ABORDAGEM DOS ATIVOS – PL A MERCADO
Esta metodologia é derivada dos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos

Os critérios gerais de avaliação aplicados para o ajuste dos bens suscetíveis

(PCGA), no qual as demonstrações financeiras são preparadas com base no

de avaliação a preço de mercado encontram-se detalhados no Capítulo 6 do

princípio do custo histórico, ou custo de aquisição. Devido a este princípio e

laudo.

ao princípio fundamental da contabilidade, o valor contábil dos ativos de
uma empresa menos o valor contábil de seus passivos é igual ao valor
contábil do seu patrimônio líquido.

Estes ajustes, devidamente analisados, são somados ao valor do patrimônio
líquido contábil, determinando assim o valor de mercado da empresa pela
abordagem dos ativos. O valor justo de mercado da empresa será o valor do

A aplicação da metodologia toma como ponto de partida os valores contábeis

patrimônio líquido, considerados os ajustes encontrados para os ativos e

dos ativos e passivos e requer ajustes a alguns desses itens de modo a refletir

passivos avaliados.

seus prováveis valores de realização. O resultado da aplicação deste método
pode fornecer uma base inicial à estimativa do valor da empresa, bem como,
uma base útil de comparação com o resultado de outras metodologias.
Por outro lado, os princípios básicos de economia nos permitem criar a
seguinte técnica de avaliação: o valor definido para os ativos menos o valor
definido para os passivos é igual ao valor definido para o patrimônio líquido
de uma empresa. Dentro de uma perspectiva de avaliação, as definições
relevantes de valor são aquelas apropriadas ao objetivo da avaliação.

Cabe ressaltar que não foram objeto de nossos trabalhos a identificação e
quantificação

de

passivos

não

registrados

ou

não

revelados

pelas

Administrações das Empresas.
Na presente avaliação, a metodologia e o escopo adotados tiveram como
objetivo avaliar uma empresa em marcha (going concern), portanto, os
gastos incorridos na realização de ativos ou exigência de passivos, bem como
relacionados a processo de falência ou liquidação das empresas não foram
considerados nos cálculos.

A abordagem dos ativos, portanto, visa avaliar uma empresa pelo ajuste do
valor contábil (saldo líquido) aos seus respectivos valores justos de mercado.
Os ativos e passivos julgados relevantes são avaliados pelo valor justo de
mercado, sendo feita a comparação entre este valor e seu valor contábil
(saldo líquido).
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PRINCIPAIS ETAPAS DA AVALIAÇÃO


Leitura e análise dos balancetes das empresas.



Análise das contas de ativo e passivo registradas no balanço
patrimonial da empresa, visando identificar as contas suscetíveis a
ajustes, bem como o cálculo e seus prováveis valores de mercado.



Ajustes dos ativos intangíveis operacionais relevantes pelos seus
respectivos valores de mercado, com base nas premissas e critérios
de avaliação elaborados pela APSIS.



Aplicação

do

método

de

equivalência

patrimonial

sobre

os

patrimônios líquidos a valor de mercado das empresas controladas e
coligadas para o cálculo do valor dos investimentos.


Cálculo do valor de mercado do patrimônio líquido das empresas.
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5. CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS
A COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS –

HISTÓRIA

COTEMINAS é uma empresa do ramo têxtil pertencente

A COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS foi fundada em

à família do empresário e ex-vice-presidente do Brasil

1967, em Montes Claros, Minas Gerais, pelos empresários José Alencar e Luiz

José Alencar. Atualmente com 15 fábricas no Brasil, 5

de Paula Ferreira, este da área de beneficiamento de algodão, com o apoio

nos EUA, uma na Argentina e uma no México, possui mais de 15 mil

da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Banco

colaboradores.

de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

Responsável por cerca de 20% do consumo nacional de algodão, a COTEMINAS

A fábrica de fiação e tecidos foi inaugurada em 1975, a primeira das 22

é verticalmente integrada, produzindo fios, tecidos, produtos têxteis de

fábricas que a COTEMINAS possui hoje.

cama, mesa e banho, uniformes profissionais, brins e jeans.

Na década de 1990, com a abertura do mercado interno aos fornecedores

As controladas diretas da COTEMINAS, Springs Global e Santanense, são

externos, a eliminação de entraves burocráticos às importações, a redução

indústrias do setor têxtil e situam-se entre os maiores fabricantes integrados

das tarifas aduaneiras etc., o mercado têxtil brasileiro foi inundado por

de produtos têxteis para o lar e vestuário.

produtos estrangeiros, especialmente do sudeste asiático. Tais mudanças
causaram o fechamento de muitas empresas, e obrigaram o setor a investir
fortemente na sua modernização para reduzir custos e poder competir com
os produtos importados.
Em 1992, a COTEMINAS lançou ações na Bovespa, vendendo 50% do capital
total a investidores. Com o dinheiro arrecadado investiu em modernização e
aumento da capacidade de produção. O objetivo era ganhar escala para
competir com os importados
O passo seguinte foi a verticalização. A COTEMINAS fabricava fios e tecidos.
Em 1997, assumiu o controle das marcas Artex, tradicional fabricante de
toalhas, e Santista, de lençóis e roupas de cama. Da noite para o dia, deixou
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de ser uma fabricante de fios para se transformar numa empresa de bens de

voltou-se mais para o mercado nacional, cuja demanda se tornou mais forte

consumo.

que a americana. Entre os investimentos locais está a compra do controle da

Entre 1992 e 2004, a produção da COTEMINAS saltou de 15 mil toneladas para

MMartan, rede paulista de artigos para cama, mesa e banho.

170 mil toneladas. O faturamento acompanhou o ritmo e, nesse período, saiu

Após lucro de R$ 25,9 milhões em 2009, e de R$ 9,5 milhões em 2010, a

de US$ 35 milhões para chegar aos US$ 700 milhões.

COTEMINAS teve um 2011 ruim, registrando prejuízo consolidado de R$ 374

No ano de 2001, a COTEMINAS fechou aliança estratégica com a americana
Springs. A brasileira fabricaria para clientes da Springs e, em contrapartida,
teria exclusividade de distribuição e de compra. No fim de 2005, COTEMINAS
e Springs anunciaram uma fusão, criando uma das maiores indústrias têxteis
do mundo, a Springs Global. Os brasileiros tinham 50% do negócio. No ano
seguinte a Springs Global começou o trabalho de transferir 15 fábricas dos
Estados Unidos para Brasil, México e Argentina, onde os custos de produção
eram mais baixos.

milhões no período. Volatilidade no preço do algodão, redução das
exportações e queda do volume de vendas no mercado doméstico
deterioraram os indicadores financeiros da companhia, segundo relatório
anual. A situação levou a empresa a reestruturar sua operação norteamericana, com a venda de ativos, e a desativar duas fábricas no Rio Grande
do Norte.
DIVERSIFICAÇÃO
Em maio de 2005, a COTEMINAS anunciou a criação de uma empresa
dedicada

também sediada em Minas Gerais, a Santanense tem foco no setor de índigo

(principalmente soja e algodão): a Cantagalo General Grains. A companhia

(jeans). Com capacidade instalada para produzir 60 milhões de metros

mineira ficará com uma participação direta de 30% na nova empresa.

lineares/ano, é uma das líderes deste mercado. Seus produtos voltados para
o vestuário (sportswear) com coloridos e denins e para roupas profissionais
(workwear) abastecem o mercado brasileiro e internacional.

à

produção

e

comercialização

de

commodities

A Companhia Tecidos Santanense foi adquirida em 2004. Fundada em 1891, e

agrícolas

Devido ao resultado negativo de 2011, em fevereiro de 2012 a COTEMINAS
anunciou o fechamento de duas fábricas no Rio Grande do Norte para instalar
no local empreendimento imobiliário.

Em 2007, a Springs Global, empresa formada com a fusão Coteminas-Springs,
abriu o capital, passando a ter ações negociadas na Bovespa. Segundo o
balanço de 2009, o conglomerado foi afetado pela crise econômica global e
teve seus planos de internacionalização frustrados. Entre os projetos
estavam unidades industriais no Egito e na Índia. No pós-crise, a empresa

Laudo SP-0010/13-01

11

6. CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO
O presente laudo foi elaborado com a finalidade de atender os termos dispostos no artigo 264 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), de forma a avaliar o patrimônio
de COTEMINAS e ENCORPAR.
EVENTOS E AJUSTES CONSIDERADOS NA AVALIAÇÃO
As Demonstrações Contábeis tomadas como base para o presente laudo foram preparadas pela COTEMINAS e ENCORPAR já com a adoção pelo cumprimento
integral da Lei nº 11.638/07. O quadro a seguir apresenta os critérios gerais definidos para avaliação de cada conta e/ou grupo de contas das empresas
envolvidas na operação:
GRUPO DE CONTAS
GERAL

PREMISSAS

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Contas com valor inferior a R$ 50 mil não foram analisadas, mantendo-se o valor

Valor de mercado idêntico ao valor contábil.

contábil, com exceção daquelas consolidadas em algum grupo específico.
CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA

Representado substancialmente por:

Valor de mercado idêntico ao valor contábil



Caixa;

por não ter apresentado sinal de ajuste



Bancos Conta Movimento.

relevante.

CONTAS A RECEBER DE

Representado substancialmente por duplicatas a receber de clientes e empresas

Valor de mercado idêntico ao valor contábil

CLIENTES

ligadas, líquido de provisão para devedores duvidosos, não havendo juros embutidos

por não ter apresentado sinal de ajuste

nos créditos a receber.

relevante.

Substancialmente representado por:

O estoque de produtos acabados e em

ESTOQUES



Produtos acabados e em elaboração;

elaboração foi ajustado pela margem líquida



Matérias-primas; e

calculada com base nas receitas de venda



Materiais de consumo.

líquida dos impostos diretos e despesas com
comercialização.
Para os demais itens de estoque, foi mantido
o valor contábil por não ter apresentado sinal
de ajuste relevante.
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GRUPO DE CONTAS
PARTES RELACIONADAS

PREMISSAS
Representado pelos valores a receber referentes a mútuos entre companhias.

(ATIVO E PASSIVO)

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Valor de mercado idêntico ao valor contábil
por não ter apresentado sinal de ajuste
relevante.

IMPOSTO DE RENDA E

Créditos tributários, não sujeitos a prazos prescricionais, consubstanciados na

Ajustado, quando aplicável, pelos efeitos dos

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

continuidade da rentabilidade das operações e reconhecidos até o montante que

créditos tributários apurados sobre os ajustes

DIFERIDOS

possa ser considerado como provável sua realização.

a mercado.

TRIBUTOS A RECUPERAR

Representados pelos seguintes créditos fiscais:

Valor de mercado idêntico ao valor contábil

ADIANTAMENTOS



ICMS;

por não ter apresentado sinal de ajuste



PIS e COFINS;

relevante.



IRRF;



IR e CSLL antecipados; e



Outros.

Representado substancialmente por adiantamentos a funcionários e fornecedores.

Valor de mercado idêntico ao valor contábil
por não ter apresentado sinal de ajuste
relevante.

DEPÓSITOS JUDICIAIS

Representado substancialmente por depósitos judiciais para garantia do juízo

Valor de mercado idêntico ao valor contábil

referentes às contingências judiciais em curso.

por não ter apresentado sinal de ajuste
relevante.

DESPESAS PAGAS

Representada substancialmente por prêmios de seguros e outras despesas

Valor de mercado idêntico ao valor contábil

ANTECIPADAMENTE

antecipadas.

por não ter apresentado sinal de ajuste
relevante.

INVESTIMENTOS

Representado por vários investimentos avaliados pelo custo, líquido de provisão para

Valor de mercado idêntico ao valor contábil
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GRUPO DE CONTAS

PREMISSAS
perdas.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
por não ter apresentado sinal de ajuste
relevante.

IMOBILIZADO



COTEMINAS: A Cia adotou as IRFS pela primeira vez em suas Demonstrações

COTEMINAS – Mantido o valor contábil por se

Financeiras Consolidadas em 31 de dezembro de 2010. Dentre as isenções

aproximar

voluntárias, a companhia adotou somente a isenção da mensuração pelo valor

mercado, bem como as vidas úteis utilizadas

justo do Ativo Imobilizado, pelos seguintes motivos:

para

o

Os ativos da companhia foram objeto de aporte de capital em janeiro
de 2006;

o

A companhia investe constantemente na renovação de suas plantas;

o

O método de custo, deduzido de provisão para perdas, é o melhor
método para avaliar os ativos imobilizados; e

o

A companhia possui controles eficazes sobre os bens do ativo
imobilizado, que possibilitam a pronta identificação de perdas e

a

razoavelmente
determinação

do
das

valor
taxas

de
de

depreciação.
CEDRO – Mantido o valor contábil por não
apresentar sinal de ajuste relevante.
ENCORPAR – Ajuste a valor de mercado com
base no laudo de avaliação realizado pela
Cushman & Wakefield e validado pela Apsis.

mudanças na posição da vida útil dos bens.


CEDRO: Conforme faculdade estabelecida pelo CPC–27, a companhia optou,
na adoção inicial do IFRS, pela atribuição do custo para terrenos, edificações,
máquinas e instalações industriais.



ENCORPAR: Considerado o aumento de capital realizado com aporte de
imóvel.

IMOBILIZAÇÕES EM

Ativos adquiridos recentemente cujo valor contábil está próximo ao valor de

Valor de mercado idêntico ao valor contábil

ANDAMENTO E

mercado.

por não ter apresentado sinal de ajuste

ADIANTAMENTOS A

relevante.

FORNECEDORES
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GRUPO DE CONTAS
INTANGÍVEIS

PREMISSAS
Representado substancialmente por:

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO


Ágio: Os saldos foram baixados.



Ágio apurado na aquisição de controladas (goodwill)



Marcas: Valor de mercado.



Marcas



Pontos Comerciais e Sistemas de Proc.



Pontos Comerciais (luvas)

de Dados: Mantido o valor contábil por



Sistemas de Processamento de Dados

não ter apresentado sinal de ajuste
relevante.

EMPRÉSTIMOS E

Representados por empréstimos, financiamentos e leasing.

FINANCIAMENTOS

Valor de mercado idêntico ao valor contábil
por não ter apresentado sinal de ajuste
relevante.

FORNECEDORES

Valores a pagar a fornecedores.

Valor de mercado idêntico ao valor contábil
por não ter apresentado sinal de ajuste
relevante.

PESSOAL, ENCARGOS E
BENEFÍCIOS SOCIAIS.

IMPOSTOS A

Representado substancialmente por:

Valor de mercado idêntico ao valor contábil



Salários e encargos a pagar;

por não ter apresentado sinal de ajuste



Provisão para Férias; e

relevante.



Benefícios a pagar.

Representado pelos impostos Federais, Estaduais e Municipais a recuperar.

Valor de mercado idêntico ao valor contábil
por não ter apresentado sinal de ajuste

RECUPERAR

relevante.
DIVIDENDOS A RECEBER
E A PAGAR

Representado pelos dividendos a pagar aos acionistas.

Valor de mercado idêntico ao valor contábil
por não ter apresentado sinal de ajuste
relevante.
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GRUPO DE CONTAS
IMPOSTO DE RENDA E

PREMISSAS
IR/CSLL diferidos sobre diferenças temporárias.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Ajustado

quando

aplicável pelos

efeitos

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

tributários apurados sobre as mais valias

DIFERIDOS

líquidas.

PROVISÃO PARA

Representado pelas contingências consideradas pela administração em conjunto com

Valor de mercado idêntico ao valor contábil

CONTINGÊNCIAS

seus assessores jurídicos com grau de risco provável, líquido dos depósitos judiciais

por não ter apresentado sinal de ajuste

correspondentes.

relevante.

Nossas análises não encontraram sinais de ajuste relevante no conjunto das
contingências não contabilizadas classificadas com grau de risco possível e remoto.
OUTRAS CONTAS A

Representado por diversas contas a pagar.

Valor de mercado idêntico ao valor contábil
por não ter apresentado sinal de ajuste

PAGAR

relevante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Representado por:

Ajustados a valor de mercado pelos efeitos



Capital Social;

das mais valias e menos valias líquidas de



Reservas;

IR/CS, quando aplicável.



Ajustes de Avaliação Patrimonial; e



Ajustes a Mercado.
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7. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO A MERCADO DE COTEMINAS
Foi adotada, no presente laudo, a abordagem dos ativos para a avaliação do
Patrimônio Líquido a valor de mercado de COTEMINAS. Nesta abordagem,
foram avaliados os ativos e passivos relevantes de forma a refletir seu valor
de mercado, de acordo com os critérios detalhados no Capítulo 6.
ATIVOS RELEVANTES
Para chegarmos ao valor do Patrimônio Líquido a preços de mercado da
COTEMINAS, foi necessário proceder avaliações dos seus ativos operacionais
relevantes, concentrados no investimento.
MARCAS

AVALIAÇÃO DOS DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS
Para os demais ativos e passivos de COTEMINAS, foram adotados os critérios
detalhados no Capítulo 6, conforme demonstrado nas planilhas de cálculo do
Anexo 2.
EVENTOS SOCIETÁRIOS SUSQUENTES
Não foi considerado nenhum evento societário subsequente ocorrido na
COTEMINAS e suas controladas entre a data base e a emissão do laudo, com
base nas informações fornecidas pela administração da COTEMINAS.

Foram avaliadas as seguintes marcas no presente trabalho:






MMARTAN
ARTEX
SANTISTA
WAMSUTTA
SPRINGMAID

Os cálculos avaliatórios podem ser encontrados no Anexo 1 deste laudo.
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VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO A MERCADO DA COTEMINAS
A tabela abaixo apresenta o valor do Patrimônio Líquido a Mercado da COTEMINAS, com os respectivos ajustes nas principais contas, na data base deste laudo:

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (R$)
ATIV O CIRCULANTE

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
SALDOS EM

AJUSTES A

SALDOS A

31/12/2011

MERCADO

MERCADO

1.720.896

21.389

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (R$)

1.742.285

Caixa e Equivalentes de Caixa

230.026

-

230.026

Clientes

540.499

-

540.499

Estoques

772.540

21.389

793.929

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
SALDOS EM

AJUSTES A

SALDOS A

31/12/2011

MERCADO

MERCADO

PASSIV O CIRCULANTE

859.847

PASSIV O NÃO CIRCULANTE

803.290

104.274

803.290

104.274

EX IGÍV EL A LONGO PRAZO
Empréstimos e Financiamentos

529.479

-

907.564
907.564
529.479

Impostos a recuperar

45.944

-

45.944

Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos

68.577

-

68.577

Concessões Governamentais

68.847

-

68.847

Instrumentos Financeiros

11.225

-

11.225

Plano de Aposentadoria e Benefícios

77.507

-

77.507

Imóveis Destinados à Venda

11.790

-

11.790

Provisão para Contingências

95.464

-

95.464

40.295

Outras Obrigações

26.942

-

26.942

Outros créditos
REALIZÁV EL A LONGO PRAZO
PERMANENTE
Investimentos em Coligadas e Outros
Imobilizado:
Intangível:

40.295
1.650.534
343.188
1.307.346
76.657
1.116.801

285.300
285.300
-

1.116.801

Ágio - Goodwill

49.466

(49.466)

Marcas e Patentes

16.298

334.766

Pontos Comerciais(Luvas)

48.100

-

24

-

3.371.430

1.592.646
76.657

285.300

TOTAL DO ATIV O

343.188

-

113.888

Outros Intangíveis

1.935.834

306.689

PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIV O

104.274

859.847

Adiantamentos a Fornecedores

ATIV O NÃO CIRCULANTE

5.051

-

109.325

490.910

69.065

559.975

1.217.383

133.350

1.350.733

3.371.430

306.689

3.678.119

399.188
351.064
48.100
24
3.678.119
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VALOR DAS AÇÕES DA COTEMINAS

COTEMINAS
116.675.291 ações

VALOR POR AÇÃO

Valor patrimonial contábil

R$ 10,433940

Ajuste por ação

R$ 1,142918

Valor patrimonial ajustado a mercado

R$ 11,576858
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8. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO A MERCADO DA ENCORPAR
Foi adotada, no presente laudo, a abordagem dos ativos para a avaliação do
Patrimônio Líquido a valor de mercado da ENCORPAR. Nesta abordagem,
foram avaliados os ativos e passivos relevantes de forma a refletir seu valor
de mercado, de acordo com os critérios detalhados no Capítulo 6.
ATIVOS RELEVANTES
Para chegar ao valor do Patrimônio Líquido a preços de mercado da
ENCORPAR, foi necessário proceder avaliações dos seus ativos operacionais
relevantes. Os ativos relevantes de ENCORPAR são:


AVALIAÇÃO DOS DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS
Para os demais ativos e passivos de ENCORPAR foram adotados os critérios
detalhados no Capítulo 6, conforme demonstrado nas planilhas de cálculo do
Anexo 2.
EVENTOS SOCIETÁRIOS SUBSEQUENTES
Nesta análise foram considerados os seguintes eventos societários


adiante, e o ajuste a mercado se fez com base no laudo de
avaliação elaborado pela Cushman & Wakefield, emitido em 18 de
dezembro de 2012, e validado pela APSIS.

social

da

ENCORPAR

no

montante

de

ordinárias e 1.839.837 ações preferenciais de emissão da CEDRO;

mercado se fez pela equivalência patrimonial em função dos ajustes

Terreno, considerando-se o evento societário subsequente descrito

capital

conferência ao capital social da ENCORPAR de 1.062.095 ações

o evento societário subsequente descrito adiante, e o ajuste a



do

R$ 84.012.408,00, realizado em 16 de abril de 2012, mediante a

Investimento de 29,02% de participação em CEDRO, considerando-se

em CEDRO, refletido em estoques e na baixa do ágio; e

Aumento



Aumento de capital da ENCORPAR no montante de R$ 309.505,00,
realizado em 18 de dezembro de 2012, mediante a conferência de
um imóvel, conforme descrito a seguir:
o

Terreno com área total de 335.200,00 m², situado na Avenida
Governador Magalhães Pinto, no bairro Planalto, no Município
de Montes Claros, Estado de Minas Gerais.
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VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO A MERCADO DA ENCORPAR
A tabela abaixo apresenta o valor do Patrimônio Líquido a Mercado da ENCORPAR, com os respectivos ajustes nas principais contas, na data base deste laudo:

ENCORPAR INV ESTIMENTOS LTDA.
BALANÇO PATRIMONIAL (R$ MIL)
ATIV O CIRCULANTE
ATIV O NÃO CIRCULANTE
REALIZÁV EL A LONGO PRAZO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
SALDOS EM

AJUSTE PRO

SALDOS EM

AJUSTES A

SALDOS A

31/12/2011

FORMA (*)

31/12/2011

MERCADO

MERCADO

41
2.903
2.897

PERMANENTE
Investimentos:
- Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeir 29,02%
Imobilizado
TOTAL DO ATIV O
PASSIV O CIRCULANTE
PASSIV O NÃO CIRCULANTE
EX IGÍV EL A LONGO PRAZO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIV O

41
87.225

24.790

41
112.014

-

2.897

-

6

84.322

84.328

24.790

109.118

6

84.012

84.018

529

84.548

84.012

84.012

529

84.542

-

- Outros Investimentos

84.322

6
2.943

-

6

-

2.897

6

310

310

24.260

24.570

84.322

87.265

24.790

112.055

4

-

4

-

26

-

26

8.249

8.275

4

26

-

26

8.249

8.275

2.914

84.322

87.236

16.541

103.777

2.943

84.322

87.265

24.790

112.055
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VALOR DAS QUOTAS DE ENCORPAR

ENCORPAR
87.321.913 quotas

VALOR POR QUOTA

Valor patrimonial contábil

R$ 0,999013

Ajuste por quota

R$ 0,189428

Valor patrimonial ajustado a mercado

R$ 1,188441
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9. CONCLUSÃO
À luz dos exames realizados na documentação anteriormente mencionada e tomando por base estudos da APSIS, concluíram os peritos que a relação de troca das
quotas da ENCORPAR por ações da COTEMINAS, avaliadas pelos valores dos Patrimônios Líquidos a Mercado, abordagem dos ativos, em 31 de dezembro de 2011,
é de:
0,102657 ação COTEMINAS por 01 quota ENCORPAR

O laudo de avaliação SP-0010/13-01 foi elaborado sob a forma de Laudo Digital (documento eletrônico em Portable Document Format - PDF), com a certificação
digital dos responsáveis técnicos e impresso pela APSIS, composto por 24 (vinte equatro) folhas digitadas de um lado e 03 (três) anexos. A APSIS Consultoria
Empresarial Ltda., CREA/RJ 82.2.00620-1 e CORECON/RJ RF/2.052-4, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus
diretores, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2013.

Diretor

Gerente de Projetos
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10. RELAÇÃO DE ANEXOS
1. CÁLCULOS AVALIATÓRIOS – MARCAS
2. CÁLCULOS AVALIATÓRIOS – PL A MERCADO
3. GLOSSÁRIO E PERFIL DA APSIS

RIO DE JANEIRO – RJ
Rua da Assembleia, nº 35, 12º andar
Centro, CEP: 20011-001
Tel.: + 55 (21) 2212-6850 Fax: + 55 (21) 2212-6851

SÃO PAULO – SP
Av. Angélica, nº 2503, Conj. 42
Consolação, CEP: 01227-200
Tel.: + 55 (11) 3666-8448 Fax: + 55 (11) 3662-5722
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ANEXO 1

1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO - ATIVOS INTANGÍVEIS
O reconhecimento da importância dos ativos intangíveis no mundo dos

com os clientes, franchising, etc. A propriedade intelectual

negócios tem crescido velozmente, pois cada vez mais as empresas têm sido

geralmente se refere às marcas e patentes, copyrights e know-how.

negociadas em função dos seus ativos off-balance.

Representa uma classificação especial dentro dos ativos intangíveis,
pois seu proprietário é protegido por lei contra a exploração ilegal

O trabalho de avaliação de propriedade intelectual e ativo intangível não se

por terceiros da propriedade intelectual.

dispõe a determinar com exatidão um valor específico, mas sim reunir o
maior número possível de dados e informações sobre o negócio e seu

ABORDAGENS DE AVALIAÇÃO

mercado, que juntos, analisados e modelados, permitam ao avaliador

Todas as abordagens para a avaliação de ativos partem do princípio de

determinar um valor provável para o objeto em estudo, em função das

substituição. Este princípio presume que um comprador prudente não irá

características específicas da situação e finalidade estudada.

pagar por uma propriedade um valor maior do que o custo de aquisição de

Todas as empresas possuem um portfólio de ativos, que são responsáveis

uma propriedade substituta com a mesma utilidade.

pela realização e continuidade das operações, visando uma geração de

A partir do princípio de substituição, são definidos três tipos de abordagens

lucros que represente um retorno satisfatório sobre o capital investido.

que podem ser utilizadas para a determinação de valor de um ativo

Estes ativos podem ser divididos em três categorias:

intangível. Para cada avaliação deve ser escolhida a abordagem mais



Ativos monetários – representados pelo capital circulante líquido,
que é a diferença entre o ativo circulante (caixa, investimentos de

adequada podendo, no entanto, serem utilizadas em conjunto. São elas:


análogos recentemente vendidos ou em oferta;

curto prazo, duplicatas a receber, estoques etc.) e o passivo


circulante (fornecedores, contas a pagar, imposto de renda, etc.);


Abordagem de custo - mede o investimento necessário para

Ativos fixos (tangíveis) – são aqueles que podem ser tocados, ou

reproduzir um ativo semelhante, que apresente uma capacidade

seja,

idêntica de geração de benefícios;

possuem

existência

física.

Incluem

as

máquinas

e

equipamentos, terrenos, veículos, imóveis, entre outros;


Abordagem de mercado - visa comparar o ativo em análise a outros



Abordagem da renda - define o valor do ativo como sendo o valor

Ativos intangíveis e propriedade intelectual – os ativos intangíveis

atual dos benefícios futuros que resultam do seu direito de

são aqueles que não possuem existência física, mas proporcionam

propriedade.

direitos e privilégios aos seus possuidores. São representados

No caso específico da avaliação das marcas registradas em COTEMINAS E

principalmente pela carteira de clientes, contratos, relacionamento

SUAS CONTROLADAS, foi escolhida como metodologia uma derivação da

Laudo SP-0010/13-01 – Anexo 1A

1

abordagem da renda para avaliação de marcas, recomendada quando a
indústria tem como prática comum o pagamento de royalties. Esta

Custo do capital
próprio

Re = Rf + beta*(Rm – Rf) + Rp + Rs

abordagem, conhecida como “suspensão de royalty” (relief-from-royalty

Rf

Taxa livre de risco – baseado na taxa de juros anual do
Tesouro Americano para títulos de 30 anos, considerando a
inflação americana de longo prazo.

Rm

Risco de mercado – mede a valorização de uma carteira
totalmente diversificada de ações para um período de 30
anos.

Rp

Risco País – representa o risco de se investir num ativo no país
em questão em comparação a um investimento similar em um
país considerado seguro.

Rs

Prêmio de risco pelo tamanho – mede o quanto o tamanho da
empresa a torna mais arriscada.

beta

Ajusta o risco de mercado para o risco de um setor específico.

beta alavancado

Ajusta o beta do setor para o risco da empresa.

approach), tem como base o fluxo de caixa incremental após impostos
derivado do fato da empresa não ter que pagar royalties a terceiros pela
utilização de determinada marca. Como existe um mercado mundial ativo
de royalties, consegue-se desta maneira segregar o valor das marcas de
outros ativos intangíveis menos explícitos que participam da geração de
caixa de uma empresa, como o fundo de comércio (goodwill). O valor de
mercado (fair value) da marca pode então ser atribuído ao fluxo de caixa
gerado por estas economias, trazido a valor presente através de uma taxa
de desconto que represente o risco associado. Como marcas não possuem
uma vida mensurável, também é acrescentada uma perpetuidade ao fluxo
de caixa.

Custo do capital
de terceiros

TAXA DE DESCONTO

Rf (*)

Taxa livre de risco – baseado na taxa de juros anual do
Tesouro Americano para títulos de 10 anos, considerando a
inflação americana.

Alfa

Risco Específico – representa o risco de se investir na empresa
em análise.

A taxa de desconto a ser utilizada para calcular o valor presente dos
rendimentos determinados no fluxo de caixa projetado representa a
rentabilidade mínima exigida pelos investidores, considerando que a
empresa será financiada parte por capital próprio, que irá exigir uma
rentabilidade maior que a obtida numa aplicação de risco padrão, e parte
por capital de terceiros.
Esta taxa é calculada pela metodologia WACC - Weighted Average Cost of
Capital, modelo no qual o custo de capital é determinado pela média
ponderada do valor de mercado dos componentes da estrutura de capital
(próprio e de terceiros), descrito a seguir.

Taxa de
desconto

Rd = Rf (*) + alfa + Rp

WACC = (Re x We) + Rd (1 –t) x Wd

Re =

Custo do capital próprio.

Rd =

Custo do capital de terceiros.

We =

Percentual do capital próprio na estrutura de capital.

Wd =

Percentual do capital de terceiros na estrutura de capital.

T=

Taxa efetiva de imposto de renda e contribuição social da
companhia.
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2. AVALIAÇÃO DAS MARCAS DE COTEMINAS E SUAS CONTROLADAS
De acordo com a metodologia descrita anteriormente, foram selecionadas as marcas mais relevantes de propriedade da COTEMINAS e suas controladas, que estão
representadas abaixo:


MMARTAN



SANTISTA TÊXTIL



ARTEX



WAMSUTTA



SPRINGMAID
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PREMISSAS PARA PROJEÇÃO – MARCAS COTEMINAS E SUAS CONTROLADAS
As premissas adotadas para a projeção do fluxo de caixa gerado pelas economias de royalties (Anexo 1), de acordo com a metodologia utilizada, estão
detalhadas no quadro abaixo:
PARÂMETRO
ROYALTY

PREMISSAS


LÓGICA

Aplicada taxa de 4,8% a.a. sobre a Receita Operacional Líquida (ROL) das marcas 

Dentro

de

uma

ótica

conservadora,

nacionais e 3,5% a.a. para as marcas internacionais.

royalties variam de 2% a 8,0% sobre a ROL
na indústria de utensílios domésticos e
cama, mesa e banho. Optou-se pelo valor
de 4,8%, de acordo com taxas atualmente
praticadas e informações extraoficiais
dos

fabricantes

(informações

juridicamente protegidas) no Brasil. Já
para as marcas internacionais, utilizou-se
uma taxa de royalty de 3,5% de acordo
com taxas praticadas, ajustadas pelo
tamanho e estrutura operacional de cada
marca.
RECEITA OPERACIONAL



LÍQUIDA (ROL)


Mmartan: crescimento igual a 50% da projeção do PIB Brasileiro, acrescido da 

Valores

inflação.

consideração

Artex: crescimento considerando o impacto da abertura de 16 novas lojas em

projetados
os

dados

levando
históricos

em
e

informações gerenciais da empresa.

2011 e 9 lojas que estão operando em outra bandeira e serão convertidas para
bandeira Artex. A partir do ANO 3, assumiu-se o crescimento igual a 50% do PIB
Brasileiro, acrescido da inflação.


Santista: Crescimento igual à inflação em detrimento da sua consolidação no
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mercado.


Wamsutta: Crescimento considerando a média de crescimento histórico,
gradualmente se aproximando da projeção do PIB mundial (maturação).



Springmaid: Crescimento considerando a média de crescimento histórico
gradualmente se aproximando da projeção do PIB mundial (maturação).
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DETERMINAÇÃO DA TAXA DE DESCONTO
Foi calculada pela metodologia WACC - Weighted Average Cost of Capital,
modelo no qual o custo de capital é determinado pela média ponderada do
valor de mercado dos componentes da estrutura de capital (próprio e de

VALOR TOTAL DA MARCA MMARTAN (R$)
crescimento na perpetuidade

5,0%

taxa de desconto R$ (a.a.)

15,2%

VALOR TOTAL DA MARCA - MMARTAN

67.370.610

terceiros). A taxa nominal de desconto em moeda corrente utilizada foi de
15,2% para as marcas brasileiras e 10,0% para as internacionais.
VALOR DAS MARCAS
A partir do Fluxo de Caixa das economias geradas pelo não pagamento de

VALOR TOTAL DA MARCA ARTEX (R$)
crescimento na perpetuidade

5,0%

taxa de desconto R$ (a.a.)

15,2%

VALOR TOTAL DA MARCA - ARTEX

27.012.645

royalty de cada marca própria, projetado para os próximos 5 anos, e do valor
residual deste fluxo a partir de então (considerando uma taxa de
crescimento na perpetuidade de 5,0% para as marcas brasileiras Mmartan e
Artex, 4,5% para a Santista e 3,0% para as internacionais), descontamos estes

VALOR TOTAL DA MARCA SANTISTA (R$)
crescimento na perpetuidade

4,5%

taxa de desconto R$ (a.a.)

15,2%

VALOR TOTAL DA MARCA - SANTISTA

162.443.183

valores a valor presente, utilizando as taxas de desconto nominais descritas
no item anterior, chegando aos seguintes valores para cada marca própria:

VALOR TOTAL DA MARCA WAMSUTTA
crescimento na perpetuidade

3,0%

taxa de desconto US$ (a.a.)

10,0%

VALOR TOTAL DA MARCA WAMSUTTA (US$)

37.672.496

VALOR TOTAL DA MARCA WAMSUTTA (R$)

70.639.697

VALOR TOTAL DA MARCA SPRINGMAID
crescimento na perpetuidade

3,0%

taxa de desconto US$ (a.a.)

10,0%

VALOR TOTAL DA MARCA SPRINGMAID (US$)

11.359.215

vaLOR TOTAL DA MARCA SPRINGMAID (R$)

21.299.664

Taxa de conversão US$/R$: 1,8751 (Fonte: BACEN em 31/12/2011)
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ANEXO 1B - MARCAS NACIONAIS-DADOS

LAUDO DE AVALIAÇÃO SP-0010/13-01

DADOS

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

(R$)
MARCAS
mmartan
Receita Operacional Líquida

190.096.125

(% cresc nominal)

202.891.760

216.686.371

231.758.534

248.242.359

6,7%

6,8%

7,0%

7,1%

80.787.960

87.250.997

93.319.958

99.957.340

10,0%

8,0%

7,0%

7,1%

532.093.549

556.037.759

581.059.458

607.207.134

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

Artex
Receita Operacional Líquida

73.443.600

(% cresc nominal)
Santista
Receita Operacional Líquida
(% cresc nominal)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

509.180.430

1/11

ANEXO 1B - ROL-MMARTAN

LAUDO DE AVALIAÇÃO SP-0010/13-01

RECEITA LÍQUIDA - MMARTAN

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

231.758.534

248.242.359

(R$)
RECEITA LÍQUIDA - MMARTAN

202.891.760

216.686.371

Taxa de Royalty

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

Alíquota de IR e CSLL

34,0%

34,0%

34,0%

34,0%

34,0%

Royalties Savings - after tax

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

190.096.125

6.022.245

6.427.611

6.864.624

7.342.110

7.864.318
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ANEXO 1B - ROL-ARTEX

LAUDO DE AVALIAÇÃO SP-0010/13-01

RECEITA LÍQUIDA - ARTEX

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

(R$)
RECEITA LÍQUIDA - ARTEX

80.787.960

87.250.997

93.319.958

99.957.340

Taxa de Royalty

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

Alíquota de IR e CSLL

34,0%

34,0%

34,0%

34,0%

34,0%

Royalties Savings - after tax

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

73.443.600

2.326.693

2.559.363

2.764.112

2.956.376

3.166.649
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ANEXO 1B - ROL-SANTISTA

LAUDO DE AVALIAÇÃO SP-0010/13-01

RECEITA LÍQUIDA - SANTISTA

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

581.059.458

607.207.134

(R$)
RECEITA LÍQUIDA - SANTISTA

532.093.549

556.037.759

Taxa de Royalty

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%

Alíquota de IR e CSLL

34,0%

34,0%

34,0%

34,0%

34,0%

17.615.276

18.407.964

19.236.322

Royalties Savings - after tax

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

509.180.430

16.130.836

16.856.724
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ANEXO 1B - MARCA-TAXA DE DESCONTO

LAUDO DE AVALIAÇÃO SP-0010/13-01
ESTRUTURA DE CAPITAL
EQUITY/PRÓPRIO

70%

DEBT/TERCEIROS

30%

EQUITY + DEBT

100%

CUSTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TAXA LIVRE DE RISCO (Rf)

2,9%

BETA d

0,75

BETA r

0,96

PRÊMIO DE RISCO (Rm - Rf)

6,14%

PRÊMIO PELO TAMANHO (Rs)

3,89%

RISCO BRASIL

2,1%

Re NOMINAL EM US$ ( = )
INFLAÇÃO AMERICANA (PROJEÇÃO)
Re REAL ( = )

14,7%
2,0%
12,5%

CUSTO DA DÍVIDA
TAXA LIVRE DE RISCO (Rf*)

1,9%

RISCO ESPECÍFICO (ALFA)

8,0%

RISCO BRASIL

2,1%

Rd NOMINAL EM R$ ( = )

12,0%

INFLAÇÃO BRASILEIRA (PROJEÇÃO)

4,5%

Re REAL ( = )

7,2%

WACC
CUSTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CUSTO DA DÍVIDA
TAXA DE DESCONTO REAL ( = )
INFLAÇÃO BRASILEIRA (PROJEÇÃO)
TAXA DE DESCONTO NOMINAL ( = )

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

12,5%
7,2%
10,2%
4,5%
15,2%
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ANEXO 1B - VALOR DAS MARCAS NACIONAIS

LAUDO DE AVALIAÇÃO SP-0010/13-01

VALOR TOTAL DA MARCA MMARTAN (R$)
5,0%

crescimento na perpetuidade

15,2%

taxa de desconto R$ (a.a.)
VALOR TOTAL DA MARCA - MMARTAN

67.370.610

VALOR TOTAL DA MARCA ARTEX (R$)
5,0%
15,2%

crescimento na perpetuidade
taxa de desconto R$ (a.a.)
VALOR TOTAL DA MARCA - ARTEX

27.012.645

VALOR TOTAL DA MARCA SANTISTA (R$)
crescimento na perpetuidade
taxa de desconto R$ (a.a.)
VALOR TOTAL DA MARCA - SANTISTA

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

4,5%
15,2%
162.443.183
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ANEXO 1B - MARCAS INTERNACIONAIS-DADOS

LAUDO DE AVALIAÇÃO SP-0010/13-01

DADOS

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

(US$)
MARCAS
Wamsutta
Receita Operacional Líquida

111.787.344

(% cresc nominal)

119.444.301

125.989.442

131.512.476

136.124.595

6,8%

5,5%

4,4%

3,5%

36.767.694

38.152.380

39.487.713

40.869.783

5,4%

3,8%

3,5%

3,5%

Springmaid
Receita Operacional Líquida
(% cresc nominal)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

34.890.561
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ANEXO 1B - ROL-WAMSUTTA

LAUDO DE AVALIAÇÃO SP-0010/13-01

RECEITA LÍQUIDA - WAMSUTTA

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

131.512.476

136.124.595

(US$)
RECEITA LÍQUIDA - WAMSUTTA

119.444.301

125.989.442

Taxa de Royalty

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

Alíquota de IR e CSLL

40,0%

40,0%

40,0%

40,0%

40,0%

Royalties Savings - after tax

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

111.787.344

2.347.534

2.508.330

2.645.778

2.761.762

2.858.616
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ANEXO 1B - ROL-SPRINGMAID

LAUDO DE AVALIAÇÃO SP-0010/13-01

RECEITA LÍQUIDA - SPRINGMAID

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

(US$)
RECEITA LÍQUIDA - SPRINGMAID

36.767.694

38.152.380

39.487.713

40.869.783

Taxa de Royalty

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

Alíquota de IR e CSLL

40,0%

40,0%

40,0%

40,0%

40,0%

Royalties Savings - after tax

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

34.890.561

732.702

772.122

801.200

829.242

858.265
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ANEXO 1B - MARCAS INTER-TAXA DE DESCONTO

LAUDO DE AVALIAÇÃO SP-0010/13-01
ESTRUTURA DE CAPITAL
EQUITY/PRÓPRIO

70%

DEBT/TERCEIROS

30%

EQUITY + DEBT

100%

CUSTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TAXA LIVRE DE RISCO (Rf)

2,9%

BETA d

0,75

BETA r

0,96

PRÊMIO DE RISCO (Rm - Rf)

6,14%

PRÊMIO PELO TAMANHO (Rs)

3,89%

Re NOMINAL EM US$ ( = )

12,7%

INFLAÇÃO AMERICANA (PROJEÇÃO)
Re REAL ( = )

2,0%
10,5%

CUSTO DA DÍVIDA
TAXA LIVRE DE RISCO (Rf*)

1,9%

RISCO ESPECÍFICO (ALFA)

3,1%

Re NOMINAL EM US$ ( = )

4,9%

INFLAÇÃO AMERICANA (PROJEÇÃO)

2,0%

Re REAL ( = )

2,9%

WACC
CUSTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CUSTO DA DÍVIDA

2,9%

TAXA DE DESCONTO REAL ( = )

7,9%

INFLAÇÃO AMERICANA (PROJEÇÃO)

2,0%

TAXA DE DESCONTO NOMINAL EM US$ ( = )

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

10,5%

10,0%
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ANEXO 1B - VALOR DAS MARCAS INTERNACIONAIS

LAUDO DE AVALIAÇÃO SP-0010/13-01

VALOR TOTAL DA MARCA WAMSUTTA
crescimento na perpetuidade
taxa de desconto US$ (a.a.)

3,0%
10,0%

VALOR TOTAL DA MARCA WAMSUTTA (US$)

37.672.496

VALOR TOTAL DA MARCA WAMSUTTA (R$)

70.639.697

VALOR TOTAL DA MARCA SPRINGMAID
crescimento na perpetuidade
taxa de desconto US$ (a.a.)

3,0%
10,0%

VALOR TOTAL DA MARCA SPRINGMAID (US$)

11.359.215

vaLOR TOTAL DA MARCA SPRINGMAID (R$)

21.299.664

Taxa de conversão US$/R$: 1,8751 (Fonte: BACEN em 31/12/2011)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 2

LAUDO DE AVALIAÇÃO SP-0010/13-01

ANEXO 2 - BP-LAUDO-COTEMINAS

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (R$)
ATIVO CIRCULANTE

SALDOS EM
31/12/2011

AJUSTES A
MERCADO

1.720.896

SALDOS A
MERCADO

21.389

1.742.285

Caixa e Equivalentes de Caixa

230.026

-

230.026

Clientes

540.499

-

540.499

Estoques

793.929

772.540

21.389

Impostos a recuperar

45.944

-

45.944

Adiantamentos a Fornecedores

68.577

-

68.577

Instrumentos Financeiros

11.225

-

11.225

Imóveis Destinados à Venda

11.790

-

11.790

Outros créditos
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

40.295
1.650.534

285.300

40.295
1.935.834

343.188

-

Clientes

4.416

-

4.416

Adiantamentos a Fornecedores

3.642

-

3.642

343.188

Impostos a Recuperar

75.947

-

75.947

Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos

71.246

-

71.246
102.011

Depósitos Judiciais

102.011

-

Partes Relacionadas

35.499

-

35.499

Imobilizado Disponível para Venda

50.427

-

50.427

PERMANENTE
Investimentos em Coligadas e Outros
Imobilizado:

1.307.346

285.300

1.592.646

76.657

-

76.657

1.116.801

-

1.116.801

- Terrenos, Benfeitorias,Edifícios

358.302

-

358.302

- Equipamentos e Instalações

599.940

-

599.940

- Veículos, Móveis e Utensílios

14.018

-

14.018

- Computadores e Periféricos

5.825

-

5.825

- UHE-Porto Estrela

29.137

-

29.137

- Outros

16.960

-

16.960

- Usinas

8.336

-

8.336

70.295

-

70.295

- Imobilizações em Andamento
- Adiantamentos a Fornecedores
Intangível:

13.988
113.888

285.300

Ágio - Goodwill

49.466

(49.466)

Marcas e Patentes

16.298

334.766

Pontos Comerciais(Luvas)

48.100

-

24

-

Outros Intangíveis
TOTAL DO ATIVO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

3.371.430

306.689

13.988
399.188
351.064
48.100
24
3.678.119
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ANEXO 2 - BP-LAUDO-COTEMINAS

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (R$)
PASSIVO CIRCULANTE

SALDOS EM
31/12/2011

AJUSTES A
MERCADO

SALDOS A
MERCADO

859.847

-

Empréstimos e Financiamentos

445.647

-

445.647

Fornecedores

233.202

-

233.202

859.847

Obrigações Fiscais

16.061

-

16.061

Obrigações Sociais e Trabalhistas

54.351

-

54.351

Partes Relacionadas - Minoritários

20.000

-

20.000

Instrumentos Financeiros

17.967

-

17.967

1.387

-

1.387

71.232

-

71.232

Dividendos e JCP a Pagar
Outras Contas a Pagar
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e Financiamentos
Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos

803.290

104.274

907.564

803.290

104.274

907.564

529.479
5.051

104.274

529.479
109.325

Concessões Governamentais

68.847

-

68.847

Plano de Aposentadoria e Benefícios

77.507

-

77.507

Provisão para Contingências

95.464

-

95.464

Outras Obrigações

26.942

-

26.942

PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

490.910

69.065

559.975

1.217.383

133.350

1.350.733

Capital Social

870.000

-

870.000

Reserva de Capital

286.308

-

286.308

Reservas de Lucros

431.698

-

431.698

Ajuste de Avaliação Patrimonial

(97.361)

-

(97.361)

(838)

-

(838)

(272.424)

-

(272.424)

Ações em Tesouraria
Prejuízos Acumulados
Ajuste a Mercado
TOTAL DO PASSIVO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

3.371.430

133.350

133.350

306.689

3.678.119
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ANEXO 2 - BP-LAUDO-HOLDING

ENCORPAR INVESTIMENTOS LTDA.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
SALDOS EM
31/12/2011

BALANÇO PATRIMONIAL (R$ MIL)

AJUSTE PRO
FORMA (*)

ATIVO CIRCULANTE

Partes Relacionadas

-

41

-

-

3

-

3

38

-

38

-

38

2.903

84.322

87.225

24.790

-

2.897

-

2.897

2.867

-

2.867

-

2.867

Outros Créditos

30

Investimentos:
29,02%

TOTAL DO ATIVO

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Imposto de renda - diferido
Capital Social

Prejuízos Acumulados
Ajuste a Mercado
TOTAL DO PASSIVO

6

84.012

84.018

529

84.548

84.012

84.012

529

84.542

-

6

-

6

310

310

24.260

24.570

84.322

87.265

24.790

112.055

4

-

4

-

4

2

-

2

-

2

2

-

2

-

26

8.249

8.275

26

-

26

8.249

8.275

26

-

26

-

-

-

-

-

2

26

8.249

8.249

16.541

103.777

2.914

84.322

87.236

3.000

60.476

63.476

-

63.476

54

-

54

-

23.846

Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial

109.118

26

Provisões Diversas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

30

24.790

2.943

Outras Contas a Pagar
PASSIVO NÃO CIRCULANTE

-

84.328

6

Obrigações fiscais e sociais

30

84.322

-

PASSIVO CIRCULANTE

-

112.014

6
-

- Outros Investimentos
Imobilizado

41

2.897

PERMANENTE
- Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira

SALDOS A
MERCADO

3

Outros créditos
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

AJUSTES A
MERCADO

41

Caixa e Equivalentes de Caixa
ATIVO NÃO CIRCULANTE

SALDOS EM
31/12/2011

54
(140)
2.943

23.846
84.322

23.846
(140)
87.265

-

(140)

16.541

16.541

24.790

112.055

(*) Aumento de Capital conforme laudo de avaliação.

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

3/4

LAUDO DE AVALIAÇÃO SP-0010/13-01

ANEXO 2 - BP-LAUDO-CEDRO

COMPANHIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (R$)
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa

SALDOS EM
31/12/2011

AJUSTES A
MERCADO

237.502

SALDOS A
MERCADO

3.803

241.305

29.470

-

29.470

104.129

-

104.129

Estoques

86.514

3.803

90.317

Impostos a recuperar

11.772

-

11.772

57

-

57

5.560

-

5.560

Clientes

Despesa Antecipada
Outros créditos
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar
Depósitos Judiciais
Outros Créditos
PERMANENTE
Imobilizado:

402.643

(834)

401.809

40.291

-

40.291

34.442

-

34.442

5.442

-

5.442

407

-

362.352

(834)

407
361.518

357.419

-

61.530

-

61.530

- Edificações e Benfeitorias

116.838

-

116.838

- Máquinas, Equipamentos e Instalações

138.878

- Terrenos

357.419

138.878

-

- Veículos, Móveis e Utensílios

3.314

-

3.314

- Imobilizações em Andamento

36.859

-

36.859

Intangível:

4.933

(834)

Ágio - Goodwill

834

(834)

Marcas e Patentes

813

Licença de Uso de Software

3.286

-

4.099
813
3.286

TOTAL DO ATIVO

640.145

2.969

643.114

PASSIVO CIRCULANTE

206.913

-

206.913

166.804

-

166.804

18.067

-

18.067

2.583

-

2.583

10.330

-

10.330

Dividendos e Participações a Pagar

1.866

-

1.866

Comissões a Pagar

3.169

-

3.169

Outras Contas a Pagar

4.094

-

Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Obrigações Fiscais
Obrigações Sociais e Trabalhistas

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

4.094

122.214

1.009

123.223

122.214

1.009

123.223

Empréstimos e Financiamentos

91.692

-

91.692

Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos

28.799

1.009

29.808

1.021

-

1.021

702

-

Provisão para Contingências
Outras Obrigações
PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES

702

21.498

135

21.633

289.520

1.824

291.344

150.000

-

150.000

Reserva de Capital

2.297

-

2.297

Reservas de Lucros

54.728

-

54.728

Ajuste de Avaliação Patrimonial

82.495

-

82.495

-

1.824

1.824

2.969

643.114

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social

Ajuste a Mercado
TOTAL DO PASSIVO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

640.145
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ANEXO 3

Glossário
ABL – área bruta locável.
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
Abordagem da renda - método de avaliação pela conversão a valor presente de
benefícios econômicos esperados.
Abordagem de ativos - método de avaliação de empresas onde todos os ativos e
passivos (incluindo os não contabilizados) têm seus valores ajustados aos de mercado.
Também conhecido como patrimônio líquido a mercado.
Abordagem de mercado - método de avaliação no qual são adotados múltiplos
comparativos derivados de preço de vendas de ativos similares.
Ágio por expectativa de rentabilidade futura (fundo de comércio ou goodwill) benefícios econômicos futuros decorrentes de ativos não passíveis de serem
individualmente identificados nem separadamente reconhecidos.
Amortização - alocação sistemática do valor amortizável de ativo ao longo de sua vida
útil.
Amostra – conjunto de dados de mercado representativos de uma população.
Aproveitamento eficiente – aquele recomendável e tecnicamente possível para o local,
em uma data de referência, observada a tendência mercadológica nas
circunvizinhanças, entre os diversos usos permitidos pela legislação pertinente.
Área equivalente de construção - área construída sobre a qual é aplicada a
equivalência de custo unitário de construção correspondente, de acordo com os
postulados da ABNT.
Área homogeneizada - área útil, privativa ou construída com tratamentos matemáticos,
para fins de avaliação, segundo critérios baseados no mercado imobiliário.
Área privativa - área útil acrescida de elementos construtivos (tais como paredes,
pilares etc.) e hall de elevadores (em casos particulares).

Área total de construção – resultante do somatório da área real privativa e da área
comum atribuídas a uma unidade autônoma, definidas conforme a ABNT.
Área útil – área real privativa subtraída a área ocupada pelas paredes e outros
elementos construtivos que impeçam ou dificultem sua utilização.
Arrendamento mercantil financeiro - o que transfere substancialmente todos os riscos
e benefícios vinculados à posse do ativo, o qual pode ou não ser futuramente
transferido. O arrendamento que não for financeiro é operacional.
Arrendamento mercantil operacional - o que não transfere substancialmente todos os
riscos e benefícios inerentes à posse do ativo. O arrendamento que não for operacional é
financeiro.
Ativo - recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados dos quais
se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade.
Ativo imobilizado - ativos tangíveis disponibilizados para uso na produção ou
fornecimento de bens ou serviços, na locação por outros, investimento, ou fins
administrativos, esperando-se que sejam usados por mais de um período contábil.
Ativo intangível - ativo identificável não monetário sem substância física. Tal ativo é
identificável quando: for separável, isto é, capaz de ser separado ou dividido da
entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, tanto individualmente
quanto junto com contrato, ativo ou passivo relacionados; ou origina direitos contratuais
ou outros direitos legais, independente desses serem transferidos, separáveis da
entidade ou de outros direitos e obrigações.
Ativos não operacionais - aqueles não ligados diretamente às atividades de operação da
empresa (podem ou não gerar receitas) e que podem ser alienados sem prejuízo do seu
funcionamento.
Ativos operacionais - bens fundamentais ao funcionamento da empresa.
Ativo tangível - ativo de existência física como terreno, construção, máquina,
equipamento, móvel e utensílio.
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Avaliação - ato ou processo de determinar o valor de um ativo.

Controladora - entidade que possui uma ou mais controladas.

BDI – percentual que indica os benefícios e despesas indiretas incidentes sobre o custo
direto da construção.

Controle - poder de direcionar a gestão estratégica política e administrativa de uma
empresa.

Bem – coisa que tem valor, suscetível de utilização ou que pode ser objeto de direito,
que integra um patrimônio.

CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis

Benefícios econômicos - benefícios tais como receitas, lucro líquido, fluxo de caixa
líquido etc.
Beta - medida de risco sistemático de uma ação; tendência do preço de determinada
ação a estar correlacionado com mudanças em determinado índice.
Beta alavancado – valor de beta refletindo o endividamento na estrutura de capital.
Campo de arbítrio – intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado na
avaliação, dentro do qual se pode arbitrar o valor do bem desde que justificado pela
existência de características próprias não contempladas no modelo.
CAPEX (Capital Expenditure) – investimento em ativo permanente.
CAPM (Capital Asset Pricing Model) - modelo no qual o custo de capital para qualquer
ação ou lote de ações equivale à taxa livre de risco acrescida de prêmio de risco
proporcionado pelo risco sistemático da ação ou lote de ações em estudo. Geralmente
utilizado para calcular o Custo de Capital Próprio ou Custo de Capital do Acionista.
Capital investido – somatório de capital próprio e de terceiros investidos em uma
empresa. O capital de terceiros geralmente está relacionado a dívidas com juros (curto
e longo prazo) devendo ser especificadas dentro do contexto da avaliação.
Capitalização - conversão de um período simples de benefícios econômicos em valor.
Códigos alocados – ordenação numeral (notas ou pesos) para diferenciar as
características qualitativas dos imóveis.
Combinação de negócios - união de entidades ou negócios separados produzindo
demonstrações contábeis de uma única entidade que reporta. Operação ou outro evento
por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios,
independente da forma jurídica da operação.
Controlada - entidade, incluindo aquela sem personalidade jurídica, tal como uma
associação, controlada por outra entidade (conhecida como controladora).

Custo – total dos gastos diretos e indiretos necessários à produção, manutenção ou
aquisição de um bem em uma determinada data e situação.
Custo de capital - taxa de retorno esperado requerida pelo mercado como atrativa de
fundos para determinado investimento.
Custo de reedição – custo de reprodução, descontada a depreciação do bem, tendo em
vista o estado em que se encontra.
Custo de reprodução – gasto necessário para reproduzir um bem, sem considerar
eventual depreciação.
Custo de substituição – custo de reedição de um bem, com a mesma função e
características assemelhadas ao avaliando.
Custo direto de produção – gastos com insumos, inclusive mão de obra, na produção de
um bem.
Custo indireto de produção – despesas administrativas e financeiras, benefícios e
demais ônus e encargos necessários à produção de um bem.
CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
Dado de mercado – conjunto de informações coletadas no mercado relacionadas a um
determinado bem.
Dano – prejuízo causado a outrem pela ocorrência de vícios, defeitos, sinistros e delitos,
entre outros.
Data base – data específica (dia, mês e ano) de aplicação do valor da avaliação.
Data de emissão – data de encerramento do laudo de avaliação, quando as conclusões
da avaliação são transmitidas ao cliente.
DCF (Discounted Cash Flow) - fluxo de caixa descontado.
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D&A – Depreciação e Amortização.
Depreciação - alocação sistemática do valor depreciável de ativo durante a sua vida
útil.
Desconto por falta de controle - valor ou percentual deduzido do valor pró-rata de
100% do valor de uma empresa, que reflete a ausência de parte ou da totalidade de
controle.
Desconto por falta de liquidez - valor ou percentual deduzido do valor pró-rata de 100%
do valor de uma empresa, que reflete a ausência de liquidez.
Dívida líquida – caixa e equivalentes, posição líquida em derivativos, dívidas financeiras
de curto e longo prazo, dividendos a receber e a pagar, recebíveis e contas a pagar
relacionadas a debêntures, déficits de curto e longo prazo com fundos de pensão,
provisões, outros créditos e obrigações com pessoas vinculadas, incluindo bônus de
subscrição.
Documentação de suporte – documentação levantada e fornecida pelo cliente na qual
estão baseadas as premissas do laudo.

Estrutura de capital - composição do capital investido de uma empresa entre capital
próprio (patrimônio) e capital de terceiros (endividamento).
Fator de comercialização – razão entre o valor de mercado de um bem e seu custo de
reedição ou substituição, que pode ser maior ou menor que 1 (um).
FCFF (Free Cash Flow to Firm) - fluxo de caixa livre para a firma, ou fluxo de caixa
livre desalavancado.
Fluxo de caixa - caixa gerado por um ativo, grupo de ativos ou empresa durante
determinado período de tempo. Geralmente o termo é complementado por uma
qualificação referente ao contexto (operacional, não operacional etc.).
Fluxo de caixa do capital investido – fluxo gerado pela empresa a ser revertido aos
financiadores (juros e amortizações) e acionistas (dividendos) depois de considerados
custo e despesas operacionais e investimentos de capital.
Fração ideal – percentual pertencente a cada um dos compradores (condôminos) no
terreno e nas coisas comuns da edificação.
Free float – percentual de ações em circulação sobre o capital total da empresa.

Drivers – direcionadores de valor ou variáveis-chave.

Frente real – projeção horizontal da linha divisória do imóvel com a via de acesso.

EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) - lucro antes de juros e impostos.

Gleba urbanizável – terreno passível de receber obras de infraestrutura urbana, visando
o seu aproveitamento eficiente, por meio de loteamento, desmembramento ou
implantação de empreendimento.

EBTIDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) - lucros
antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
Empreendimento – conjunto de bens capaz de produzir receitas por meio de
comercialização ou exploração econômica. Pode ser: imobiliário (ex.: loteamento,
prédios comerciais/residenciais), de base imobiliária (ex.: hotel, shopping center,
parques temáticos), industrial ou rural.
Empresa - entidade comercial, industrial, prestadora de serviços ou de investimento
detentora de atividade econômica.
Enterprise value – valor econômico da empresa.
Equity value – valor econômico do patrimônio líquido.
Estado de conservação – situação física de um bem em decorrência de sua manutenção.

Goodwill – ver Ágio por expectativa de rentabilidade futura (fundo de comércio ou
goodwill)
Hipótese nula em um modelo de regressão – hipótese em que uma ou um conjunto de
variáveis independentes envolvidas no modelo de regressão não é importante para
explicar a variação do fenômeno em relação a um nível de significância préestabelecido.
Homogeneização – tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de
transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os
atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando.
IAS (International Accounting Standard) – Normas Internacionais de Contabilidade.
IASB (International Accounting Standards Board) – Junta Internacional de Normas
Contábeis.
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Idade aparente - idade estimada de um bem em função de suas características e estado
de conservação no momento da vistoria.

Múltiplo – valor de mercado de uma empresa, ação ou capital investido, dividido por
uma medida da empresa (EBITDA, receita, volume de clientes etc.).

IFRS (International Financial Reporting Standard) – Normas Internacionais de
Relatórios Financeiros, conjunto de pronunciamentos de contabilidade internacionais
publicados e revisados pelo IASB.

Normas Internacionais de Contabilidade - normas e interpretações adotadas pela IASB.
Elas englobam: Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS); Normas
Internacionais de Contabilidade (IAS); e interpretações desenvolvidas pelo Comitê de
Interpretações das Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRIC) ou pelo
antigo Comitê Permanente de Interpretações (SIC).

Imóvel – bem constituído de terreno e eventuais benfeitorias a ele incorporadas. Pode
ser classificado como urbano ou rural, em função da sua localização, uso ou vocação.
Imóvel de referência – dado de mercado com características comparáveis às do imóvel
avaliando.
Impairment – ver Perdas por desvalorização

Padrão construtivo – qualidade das benfeitorias em função das especificações dos
projetos, de materiais, execução e mão de obra efetivamente utilizados na construção.
Parecer técnico – relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico, emitido por um
profissional capacitado e legalmente habilitado, sobre assunto de sua especificidade.

Inferência estatística – parte da ciência estatística que permite extrair conclusões sobre
a população a partir de amostra.
Infraestrutura básica – equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais,
iluminação pública, redes de esgoto sanitário, abastecimento de água potável, energia
elétrica pública e domiciliar e vias de acesso.

Passivo - obrigação presente que resulta de acontecimentos passados, em que se espera
que a liquidação desta resulte em afluxo de recursos da entidade que incorporam
benefícios econômicos.

Instalações - conjunto de materiais, sistemas, redes, equipamentos e serviços para
apoio operacional a uma máquina isolada, linha de produção ou unidade industrial,
conforme grau de agregação.
Liquidação forçada – condição relativa à hipótese de uma venda compulsória ou em
prazo menor que a média de absorção pelo mercado.

Perdas por desvalorização (impairment) - valor contábil do ativo que excede, no caso
de estoques, seu preço de venda menos o custo para completá-lo e despesa de vendê-lo;
ou, no caso de outros ativos, seu valor justo menos a despesa para a venda.

Liquidez – capacidade de rápida conversão de determinado ativo em dinheiro ou em
pagamento de determinada dívida.
Loteamento – subdivisão de gleba em lotes destinados a edificações, com abertura de
novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou
ampliação das já existentes.
Luvas – quantia paga pelo futuro inquilino para assinatura ou transferência do contrato
de locação, a título de remuneração do ponto comercial.
Metodologia de avaliação – uma ou mais abordagens utilizadas na elaboração de
cálculos avaliatórios para a indicação de valor de um ativo.
Modelo de regressão – modelo utilizado para representar determinado fenômeno, com
base em uma amostra, considerando-se as diversas características influenciantes.

Patrimônio líquido a mercado - ver Abordagem de ativos.

Perícia – atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica para
averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar as causas que
motivaram determinado evento, avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos.
Pesquisa de mercado – conjunto de atividades de identificação, investigação, coleta,
seleção, processamento, análise e interpretação de resultados sobre dados de mercado.
Planta de valores – representação gráfica ou listagem dos valores genéricos de metro
quadrado de terreno ou do imóvel em uma mesma data.
Ponto comercial – bem intangível que agrega valor ao imóvel comercial, decorrente de
sua localização e expectativa de exploração comercial.
Ponto influenciante – ponto atípico que, quando retirado da amostra, altera
significativamente os parâmetros estimados ou a estrutura linear do modelo.
População – totalidade de dados de mercado do segmento que se pretende analisar.
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Preço – quantia pela qual se efetua uma transação envolvendo um bem, um fruto ou um
direito sobre ele.
Prêmio de controle - valor ou percentual de um valor pró-rata de lote de ações
controladoras sobre o valor pró-rata de ações sem controle, que refletem o poder do
controle.
Profundidade equivalente – resultado numérico da divisão da área de um lote pela sua
frente projetada principal.
Propriedade para investimento - imóvel (terreno, construção ou parte de construção,
ou ambos) mantido pelo proprietário ou arrendatário sob arrendamento, tanto para
receber pagamento de aluguel quanto para valorização de capital, ou ambos, que não
seja para: uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, como também para fins
administrativos.
Rd (Custo da Dívida) – medida do valor pago pelo capital provindo de terceiros, sob a
forma de empréstimos, financiamentos, captações no mercado, entre outros.
Re (Custo de Capital Próprio) – retorno requerido pelo acionista pelo capital investido.
Risco do negócio - grau de incerteza de realização de retornos futuros esperados do
negocio, resultantes de fatores que não alavancagem financeira.
Seguro - transferência de risco garantida por contrato, pelo qual uma das partes se
obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar a outra pela ocorrência de sinistro
coberto pela apólice.
Sinistro - evento que causa perda financeira.

Unidade geradora de caixa - menor grupo de ativos identificáveis gerador de entradas
de caixa que são, em grande parte, independentes de entradas geradas por outros ativos
ou grupos de ativos.
Valor atual - valor de reposição por novo depreciado em função do estado físico em que
se encontra o bem.
Valor contábil - valor em que um ativo ou passivo é reconhecido no balanço
patrimonial.
Valor da perpetuidade - valor ao final do período projetivo a ser adicionado no fluxo de
caixa.
Valor de dano elétrico - estimativa do custo do reparo ou reposição de peças, quando
ocorre um dano elétrico no bem. Os valores são tabelados em percentuais do Valor de
Reposição e foram calculados através de estudos dos manuais dos equipamentos e da
experiência em manutenção corretiva dos técnicos da Apsis.
Valor de investimento - valor para um investidor em particular, baseado em interesses
particulares no bem em análise. No caso de avaliação de negócios, este valor pode ser
analisado por diferentes situações tais como sinergia com demais empresas de um
investidor, percepções de risco, desempenhos futuros e planejamentos tributários.
Valor de liquidação - valor de um bem colocado à venda no mercado fora do processo
normal, ou seja, aquele que se apuraria caso o bem fosse colocado à venda
separadamente, levando-se em consideração os custos envolvidos e o desconto
necessário para uma venda em um prazo reduzido.

Taxa de capitalização - qualquer divisor usado para a conversão de benefícios
econômicos em valor em um período simples.

Valor de reposição por novo – valor baseado no que o bem custaria (geralmente em
relação a preços correntes de mercado) para ser reposto ou substituído por outro novo,
igual ou similar.

Taxa de desconto - qualquer divisor usado para a conversão de um fluxo de benefícios
econômicos futuros em valor presente.

Valor de seguro - valor pelo qual uma companhia de seguros assume os riscos e não se
aplica ao terreno e fundações, exceto em casos especiais.

Taxa interna de retorno – taxa de desconto onde o valor presente do fluxo de caixa
futuro é equivalente ao custo do investimento.

Valor de sucata - valor de mercado dos materiais reaproveitáveis de um bem, na
condição de desativação, sem que estes sejam utilizados para fins produtivos.

Testada - medida da frente de um imóvel.

Valor depreciável - custo do ativo, ou outra quantia substituta do custo (nas
demonstrações contábeis), menos o seu valor residual.

Tratamento de dados – aplicação de operações que expressem, em termos relativos, as
diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando.
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Valor em risco - valor representativo da parcela do bem que se deseja segurar e que
pode corresponder ao valor máximo segurável.

Variáveis-chave – variáveis que, a priori e tradicionalmente, são importantes para a
formação do valor do imóvel.

Valor em uso - valor de um bem em condições de operação no estado atual, como uma
parte integrante útil de uma indústria, incluídas, quando pertinentes, as despesas de
projeto, embalagem, impostos, fretes e montagem.

Variável dependente – variável que se pretende explicar pelas independentes.
Variável dicotômica – variável que assume apenas dois valores.

Valor (justo) de mercado - valor pelo qual um ativo pode ser trocado de propriedade
entre um potencial vendedor e um potencial comprador, quando ambas as partes têm
conhecimento razoável dos fatos relevantes e nenhuma está sob pressão de fazê-lo.

Vício – anomalia que afeta o desempenho de produtos e serviços, ou os torna
inadequados aos fins a que se destinam, causando transtorno ou prejuízo material ao
consumidor.

Valor justo menos despesa para vender - valor que pode ser obtido com a venda de
ativo ou unidade geradora de caixa menos as despesas da venda, em uma transação
entre partes conhecedoras, dispostas a tal e isentas de interesse.

Vida remanescente – vida útil que resta a um bem.
Vida útil econômica - período no qual se espera que um ativo esteja disponível para
uso, ou o número de unidades de produção ou similares que se espera obter do ativo
pela entidade.

Valor máximo de seguro - valor máximo do bem pelo qual é recomendável que seja
segurado. Este critério estabelece que o bem com depreciação maior que 50% deverá ter
o Valor Máximo de Seguro igual a duas vezes o Valor Atual; e aquele com depreciação
menor que 50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro igual ao Valor de Reposição.

Vistoria – constatação local de fatos, mediante observações criteriosas em um bem e
nos elementos e condições que o constituem ou o influenciam.

Valor presente - estimativa do valor presente descontado de fluxos de caixa líquidos no
curso normal dos negócios.

Vocação do imóvel – uso economicamente mais adequado de determinado imóvel em
função das características próprias e do entorno, respeitadas as limitações legais.

Valor recuperável - valor justo mais alto de ativo (ou unidade geradora de caixa) menos
as despesas de venda comparado com seu valor em uso.

WACC (Weighted Average Cost of Capital) - modelo no qual o custo de capital é
determinado pela média ponderada do valor de mercado dos componentes da estrutura
de capital (próprio e de terceiros).

Valor residual - valor do bem novo ou usado projetado para uma data, limitada àquela
em que o mesmo se torna sucata, considerando estar em operação durante o período.
Valor residual de ativo - valor estimado que a entidade obteria no presente com a
alienação do ativo, após deduzir as despesas estimadas desta, se o ativo já estivesse
com a idade e condição esperadas no fim de sua vida útil.
Variáveis independentes – variáveis que dão conteúdo lógico à formação do valor do
imóvel objeto da avaliação.
Variáveis qualitativas – variáveis que não podem ser medidas ou contadas, apenas
ordenadas ou hierarquizadas, de acordo com atributos inerentes ao bem (por exemplo,
padrão construtivo, estado de conservação e qualidade do solo).
Variáveis quantitativas – variáveis que podem ser medidas ou contadas (por exemplo,
área privativa, número de quartos e vagas de garagem).
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multidisciplinares com experiência de mais de 30
anos de mercado.
Atuamos junto a clientes de diversos portes e dos
mais variados setores da economia.

Simples
Somos um time do tamanho das suas necessidades.
Somos ágeis, precisos e diretos ao ponto.
Aqui você fala com quem decide.

Inteligente
Inteligência se traduz na capacidade de entender
rapidamente o seu problema e transformá-lo em
solução. Utilizando criatividade, conhecimento e
experiência.
Somos uma empresa sempre em movimento.
E pronta para atender a sua empresa.

SERVIÇOS APSIS

Diferente

Avaliação para Reestruturação Societária
• Relatórios Independentes de Avaliação
• Laudos para Fusão, Cisão e Incorporação
• Avaliação de Ativos em Fundos de Investimento em Participação e Imobiliário
• Aumento de Capital
• Oferta Pública de Ações (OPA)
• Patrimônio Líquido a Mercado (Relação de Troca)
• Resolução Alternativa de Disputas (ADR)

Avaliação para Demonstrações Financeiras
Valor Justo (Fair Value)
• Combinação de Negócios (Ativos Intangíveis e Ágio/Goodwill)
• Teste de Impairment (Redução ao Valor Recuperável de Ativos)
• Ativos Intangíveis (Marcas, Softwares e Outros)
• Vida Útil Econômica, Valor Residual e Valor de Reposição
• Propriedade para Investimento
• Alocação de Preço de Aquisição (PPA - Purchase Price Alocation)
• Ativos Biológicos

Corporate Finance
• Avaliação de Empresas, Marcas e Outros Intangíveis
• Fusões & Aquisições
• Fairness Opinion
• Prospecção de Investidores e Oportunidades
• Estudos de Viabilidade
• Modelagem Financeira Estratégica
• Análise de Indicadores de Desempenho

Gestão de Ativo Imobilizado
• Inventário e Conciliação Contábil
• Outsourcing Patrimonial

Avaliação Imobiliária
•
•
•
•

Valor de Compra & Venda/Locação
Garantia Bancária/Dação em Pagamento
Seguro
Revisão de Tributos (IPTU/ITBI)

Informações
detalhadas
sobre os nossos
serviços e cases estão
disponíveis no site
www.apsis.com.br

ALGUNS CLIENTES APSIS

AÇÚCAR GUARANI (GRUPO TEREOS)
ALIANSCE SHOPPING CENTERS
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA
AMBEV
ANDRADE GUTIERREZ
ANHANGUERA
ÁQUILLA ASSET MANAGEMENT
ARCELOR MITTAL
AYESA INTERNATIONAL
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
BHG - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
BIAM GESTÃO DE CAPITAIS
BM&A - BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO ADVOGADOS
BM&F BOVESPA
BNDES
BNY MELLON
BRAZIL PHARMA
BR MALLS
BR PROPERTIES
BRASIL FOODS
BRASKEM
BROOKFIELD INCORPORAÇÕES (BRASCAN)
BTG PACTUAL
BUNGE FERTILIZANTES
CAMARGO CORRÊA
CAMIL ALIMENTOS
CARLYLE BRASIL
CARREFOUR
CASA & VIDEO
CCX - EBX - IMX - LLX - MMX
CEG
CIELO
CLARO
CLUB MED
COCA-COLA
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO - COB
CONTAX
CPFL
CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
EMBRAER
EMBRATEL
ENERGISA
ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES
ESTALEIRO ALIANÇA
ETERNIT
FEMSA BRASIL
FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
FGV – PROJETOS
FOZ DO BRASIL
FRESH START BAKERIES (EUA)
GAFISA
GENERAL ELETRIC DO BRASIL (GE)
GERDAU
GETNET
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
GOUVÊA VIEIRA ADVOGADOS
GP INVESTIMENTOS

HYPERMARCAS
IDEIASNET
INBRANDS
IOCHPE MAXION
JBS
KRAFT FOODS
L’ORÉAL
LAFARGE
LAVAZZA
LEADER MAGAZINE
LIGHT
LIQUIGÁS
LOBO & IBEAS ADVOGADOS
LOJAS AMERICANAS
LORINVEST (LORENTZEN)
MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS
MAGNESITA
MARFRIG
MATTOS FILHO ADVOGADOS
MG A.A DE INVESTIMENTOS
MICHELIN
MULTIPLAN
OI S.A.
OWENS ILLINOIS AMERICA LATINA
PÁTRIA INVESTIMENTOS
PEIXE URBANO
PETROBRAS
PINHEIRO GUIMARÃES ADVOGADOS
PINHEIRO NETO ADVOGADOS
PONTO FRIO (VIA VAREJO S.A.)
PROCTER & GAMBLE
PSA PEUGEOT CITROEN
QUATTOR
REPSOL YPF
REXAM
RIO BRAVO
ROTHSCHILD & SONS
SHELL
SHV
SOUZA, CESCON ADVOGADOS
TAURUS
TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL
TIM BRASIL
TOTVS
TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS
ULHÔA CANTO, REZENDE E GUERRA ADVOGADOS
ULTRAPAR
UNIMED
VALE
VEIRANO ADVOGADOS
VEREMONTE
VIVO
VOTORANTIM
W. TORRE
WHEATON DO BRASIL
WHITE MARTINS
XP INVESTIMENTOS

Rio de Janeiro
Rua da Assembleia, 35 - 12º andar
Centro - CEP 20011-001
Tel.: +55(21) 2212-6850
Fax: +55(21) 2212-6851
apsis.rj@apsis.com.br

São Paulo
Av. Angélica, 2503 - Conj. 42
Consolação - CEP 01227-200
Tel.: +55(11) 3666-8448
Fax: +55(11) 3662-5722
apsis.sp@apsis.com.br

www.apsis.com.br

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ/MF nº 22.677.520/0001-76
NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA 20 DE FEVEREIRO DE 2013
ANEXO VII – REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL
ANEXO VII.1
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS EM DESTAQUE

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE, FORO E PRAZO DE DURAÇÃO
Artigo 1º A Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS, é uma
sociedade anônima que se regerá pelo presente Estatuto e pela Legislação em vigor.
Artigo 2º A sociedade tem por objeto a produção e comercialização de fios,
tecidos, confecção de artigos têxteis em geral, a importação e exportação, podendo
participar do capital de outras empresas e adquirir títulos negociáveis no mercado de
capitais.
Artigo 3º A sociedade tem sede e foro na Avenida Magalhães Pinto, nº 4.000, na
cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, Escritório na Rua Aimorés, nº 981,
bairro Funcionários, em Belo Horizonte (MG), podendo, a critério do Conselho de
Administração, abrir, manter e extinguir filiais, agências, departamentos, escritórios ou
depósitos em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Artigo 4º -

A sociedade tem prazo indeterminado de duração.
CAPÍTULO II
DO CAPITAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º O Capital Social subscrito e realizado é de R$ 870.000.000,00 (oitocentos
e setenta milhões de reais)R$ 882.235.698,00 representado por 116.675.291 (cento e
dezesseis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil e duzentos e noventa e uma)
141.163.808 ações nominativas e sem valor nominal, sendo: 43.531.958 (quarenta e três
milhões, quinhentos e trinta e uma mil, novecentos e cinqüenta e oito)68.020.475 ações
ordinárias, com direito de voto e 73.143.333 (setenta e três milhões, cento e quarenta e
três mil, trezentos e trinta e três), ações preferenciais, sem direito a voto.

Parágrafo 1º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social,
independentemente de reforma estatutária, até o limite de 2.000.000.000 (dois bilhões)
de ações preferenciais e em mais 333.500.000 (trezentos e trinta e três milhões e
quinhentos mil) de ações ordinárias sem valor nominal, mediante deliberação do
Conselho de Administração, que fixará a espécie, classe e quantidade de ações a serem
emitidas, o preço de emissão e as condições de subscrição, integralização e colocação.
Parágrafo 2º - As ações preferenciais não darão direito de voto a seus titulares, e
gozarão das seguintes vantagens:
a)

Prioridade no reembolso do capital, na hipótese de liquidação;

b) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas
condições previstas no artigo 254-A, da Lei n°6.404/76, com a nova redação
dada pela Lei n°10.303/01, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das
ações ordinárias.
Parágrafo 3º - As ações preferenciais classe “B”, quando emitidas, não darão direito de
voto a seus titulares, e gozarão das seguintes vantagens:
a) Prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, na hipótese de liquidação,
prioridade esta subordinada à prioridade do reembolso das ações preferenciais,
i.e, o reembolso das ações preferenciais classe “B” somente ocorrerá após o
pagamento prévio e integral do reembolso das ações preferenciais;
b) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas
condições previstas no artigo 254-A, da Lei n°6.404/76, com a nova redação
dada pela Lei n°10.303/01, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das
ações ordinárias.
Parágrafo 4º - As ações preferenciais classe “B”, quando emitidas, serão resgatáveis
contra a entrega, pela Companhia, de 1,2 ações ordinárias de emissão da Springs
Global Participações S/A por cada ação preferencial classe “B” resgatada. As ações
preferenciais classe “B” serão automaticamente resgatadas pela Companhia, não
dependendo de qualquer manifestação seu titular ou da Assembleia Geral, em data
certa a ser determinada pela administração da Companhia.
Parágrafo 5º - Caberá à administração da Companhia fixar o período e condições para a
conversão voluntária das demais ações de emissão da Companhia em ações
preferenciais classe “B”, assim como praticar todos os atos, se aplicável, para a
efetivação de seu resgate.
Parágrafo 36º A Companhia poderá emitir ações preferenciais sem guardar a
proporcionalidade entre estas e as ordinárias, até que seja atingido o limite de 2/3 (dois
terços) do total de ações emitidas.

Parágrafo 47º As ações preferenciais sem direito a voto adquirirão o exercício
desse direito se a sociedade, pelo prazo de 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de
pagar os dividendos mínimos previstos neste Estatuto, direito que conservarão até o
pagamento.
Parágrafo 58º - Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano aprovado
pela sua Assembléia Geral, a Companhia poderá outorgar opção de compra de ações
de sua emissão a seus administradores, empregados e/ou pessoas físicas que prestem
serviços à Companhia ou a sociedade sob seu controle.
Artigo 6º Uma vez satisfeitos os requisitos legais, as ações poderão ser
representadas por títulos múltiplos ou cautelas que, provisoriamente, as substituam, os
quais deverão ser assinados por dois diretores, sendo um deles o Diretor Presidente, ou
serem autenticadas com chancela mecânica, mediante reprodução exata das
assinaturas dos referidos Diretores.
Parágrafo 1º - A sociedade poderá emitir, conforme o exigir o acionista, títulos
múltiplos representativos das respectivas ações ou desdobrá-los, correndo as despesas
por conta do acionista, a preço não superior ao custo.
Parágrafo 2º - É facultado à sociedade suspender os serviços de transferências e
desdobramento de ações e certificados para atender à determinação da Assembléia
Geral, não podendo fazê-lo, porém, por mais de 90 (noventa) dias intercalados durante
o ano, nem por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo 3º - A sociedade é obrigada a comunicar às Bolsas de Valores, nas quais as
suas ações são negociadas, a suspensão transitória de transferências, conversões ou
desdobramentos de ações e certificados, com 15 (quinze) dias de antecedência,
aceitando os pedidos que forem apresentados em data anterior.
Artigo 7º Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração
será competente para deliberar sobre a emissão de ações ou bônus de subscrição,
estabelecendo o modo de colocação dos títulos no mercado, se por subscrição pública
ou particular, as condições de integralização, as características das ações a serem
emitidas e o preço de emissão das ações.
Parágrafo único - Poderão ser emitidas, sem direito de preferência para os antigos
acionistas, ações, bônus de subscrição, e debêntures conversíveis em ações, desde que a
respectiva colocação seja feita mediante venda em Bolsa de Valores ou subscrição
pública ou ainda mediante permuta de ações em oferta pública de aquisição do
controle, nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404 de 15.12.1976.
Artigo 8º O Conselho de Administração poderá aprovar a compra das ações da
própria Companhia, para manutenção em tesouraria ou cancelamento.
Artigo 9º
As ações em Tesouraria na sociedade não terão direito de voto enquanto
não forem novamente colocadas no mercado.

CAPÍTULO III
DA ASSEMBLÉIA GERAL
Artigo 10 - A Assembléia Geral dos acionistas é o órgão soberano da sociedade.
Artigo 11 - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos 4 (quatro) primeiros
meses seguintes ao término do exercício social e a Assembléia Geral Extraordinária
sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.
Parágrafo único - A mesa que dirigirá os trabalhos da Assembléia Geral será presidida
por um acionista, diretor ou não, eleito pelos presentes, o qual convidará outro
acionista para secretariá-lo.
Artigo 12 - Todas as deliberações da Assembléia Geral serão sempre tomadas por
maioria de votos, ressalvadas as disposições legais.
CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO
Artigo 13 - A sociedade será administrada por um Conselho de Administração e uma
Diretoria Executiva.
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 14 O Conselho de Administração será composto por no mínimo 7 (sete) e
no máximo 12 (doze) membros, acionistas, residentes no País ou não, sendo 1 (um)
Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela
Assembléia Geral com mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos. A Assembléia
Geral poderá eleger um ou mais suplentes, que substituirão, em caso de impedimento
ou falta, os Conselheiros titulares por ela indicados.
Parágrafo 1º - Seus membros farão jus a uma remuneração fixada pela Assembléia
Geral e permanecerão nos cargos até a investidura do substituto, podendo ser reeleitos.
Parágrafo 2º - O Conselho de Administração reunir-se-á quando convocado pelo
Presidente ou pela maioria de seus membros, devendo sempre estar presente pelo
menos dois terços de seus membros, para validade das deliberações.
Parágrafo 3º - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por
maioria de votos, sendo obrigatória a presença do Presidente e constarão de forma
sumária, ou por extenso, no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração,
sendo arquivadas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sempre que
produzam efeitos perante terceiros.
Artigo 15 - Em caso de impedimento de qualquer membro do Conselho de
Administração, e não havendo suplente, os remanescentes designarão um substituto

temporário, que exercerá as funções até a primeira Assembléia Geral, na qual se
elegerá o novo membro pelo tempo que faltava ao substituído.
Parágrafo único - Ocorrendo o impedimento de mais de 1 (um) membro, e não
havendo suplente, imediatamente convocar-se-á a Assembléia Geral que deverá eleger
os substitutos pelo tempo que faltar aos substituídos.
Artigo 16 - Compete ao Conselho de Administração:
a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, assim como os critérios
e planos que definam os princípios e a política da sociedade, no que se refere às
atividades industriais, comerciais, financeiras e de administração;
b) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e
papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em
via de celebração e quaisquer outros atos;
c) Convocar as Assembléias Gerais;
d) manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria;
e) Deliberar sobre a emissão e colocação de ações e bônus de subscrição, dentro
dos limites do capital autorizado, com audiência prévia do Conselho Fiscal se
em funcionamento, e fazer as chamadas de capital;
f) Deliberar sobre a oportunidade da emissão de debêntures, o modo de
subscrição ou colocação e o tipo das debêntures a serem emitidas, a época e as
condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prêmio de
reembolso das debêntures, se houver, e a época e condições de vencimento,
amortização ou resgate das debêntures;
g) Deliberar sobre a emissão de notas promissórias ("Commercial Paper");
h) Eleger e destituir os diretores da sociedade e fixar-lhes as atribuições;
i) Escolher e destituir os auditores independentes;
j) Atribuir a um diretor as funções de relações com investidores, funções essas
que poderão ser exercidas cumulativamente com outras funções executivas. Ao
diretor designado para as funções de relações com investidores, competirá
prestar informações aos investidores, à CVM - Comissão de Valores Mobiliários
e às Bolsas de Valores em que a sociedade tenha seus valores mobiliários
negociados, nos termos da legislação pertinente;
k) Autorizar:
1.

a aquisição, a alienação, o compromisso, a cessão, a permuta, a

dação em pagamento, o arrendamento, a transmissão de posse e
domínio de bens imóveis;
2.
a hipoteca, o penhor, o ônus e gravames de bens imóveis,
semoventes e móveis, títulos, apólices e todo e qualquer pertence;
3.
a transmissão de direitos e ações, a confissão de dívidas e a
prestação de fianças e garantias a obrigações de terceiros;
4.
a aquisição, subscrição ou alienação de ações ou quotas
representativas de capital de outras empresas de que participe;
5.
a aplicação dos lucros apurados, conforme deliberação da
Assembléia Geral e na forma deste Estatuto;
6.
a distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros,
conforme apurados em balanços intermediários.
CAPÍTULO V
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Artigo 17 - 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 de 1 (um) ano,
podendo ser reeleitos, sendo, um Diretor Presidente; um Diretor Vice-Presidente; e
dois Diretores sem designação específica.
Parágrafo 1º - O Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente, bem como os demais
Diretores, atuarão em total integração de propósitos e esforços em benefício dos
interesses da sociedade.
Parágrafo 2º - Cada Diretor exercerá o cargo até a investidura do substituto.
Parágrafo 3º - Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de um terço,
poderão ser eleitos Diretores.
Parágrafo 4º - 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.
Parágrafo 5º - Os membros da Diretoria Executiva farão jus a uma remuneração que
será fixada pela Assembléia Geral.
Artigo 18 - 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;
b) Supervisionar, coordenar, controlar e comandar a execução dos respectivos
planos relativos aos departamentos industrial, comercial, administrativo e
financeiro definidos pelo Conselho de Administração;

c) Preparar e fazer executar o orçamento 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) Manter ligação permanente entre a Diretoria Executiva e o Conselho de
Administração;
f) Acumular funções de outros Diretores Executivos sempre que for indicado
pelo Conselho de Administração; e
g) Dirigir os departamentos Industrial, Comercial, Administrativo e Financeiro,
praticando os atos necessários ao seu funcionamento regular.
Ao Diretor Vice-Presidente:
a) substituir o Diretor Presidente em caso de ausência temporária ou
impedimento;
b) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, junto às
autoridades, associações de classe, organismos públicos ou privados; e
c) Acumular funções de outros Diretores Executivos, sempre que for indicado
pelo Conselho de Administração.
Aos outros dois Diretores:
a) Exercer as atribuições fixadas pelo Conselho de Administração, em
regimento interno ou fixadas pelo Diretor Presidente; e
b) Acumular funções de outros Diretores Executivos, quando for indicado pelo
Conselho de Administração.
Artigo 19 - Além das atribuições e poderes definidos em Lei e mencionados neste
Estatuto, pode ainda a Diretoria, pela assinatura do Diretor Vice-Presidente ou de um
dos Diretores, sempre em conjunto com o Diretor Presidente no exercício de suas
funções e, tendo em vista o interesse da Companhia, praticar os seguintes atos: assinar
propostas de abertura de contas bancárias e movimentá-las, emitir e endossar cheques,
fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos, transferências e pagamentos por
meio de cartas, solicitar saldos, extratos de contas e requisitar talões de cheques para
uso da sociedade assinando os necessários recibos e dando quitação, movimentar a
conta vinculada ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, receber quaisquer
importâncias devidas à sociedade, assinando os necessários recibos e dando quitação,
emitir, aceitar e endossar duplicatas, descontar, caucionar e entregar para a cobrança
bancária, duplicatas, letras de câmbio, cheques e notas promissórias, assinando as
respectivas propostas e borderôs, caucionar e descontar "Warrants", conhecimento de

depósito de embarque, propor descontos, abatimentos e prorrogações de vencimento
de títulos, protestar e entregar franco de pagamento.
Parágrafo único - É exigida a assinatura do Diretor Presidente, na constituição de
procurador ou procuradores da sociedade, na delegação de poderes para representá-la
ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, na contratação de empréstimos, assim
como na celebração de contratos em geral, por instrumento público ou particular.
CAPÍTULO VI
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 20 - A sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento permanente,
composto de três membros efetivos e três suplentes, eleitos pela Assembléia Geral. As
atribuições e deveres do Conselho Fiscal são os definidos em Lei e seus honorários
serão fixados pela Assembléia Geral que os eleger.
CAPÍTULO VII
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇOS, LUCROS E SUAS APLICAÇÕES
Artigo 21 - O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano, quando se
procederá ao levantamento das demonstrações financeiras da Companhia.
Parágrafo 1º - Poderão ser levantado Balanços semestrais, ou períodos menores, e
declarados dividendos intermediários à conta de lucros nele apurados, sempre a título
de antecipação do dividendo obrigatório.
Parágrafo 2º - A Companhia poderá efetuar o pagamento de juros sobre o capital
social, a crédito dos dividendos anuais ou intermediários.
Artigo 22 - O lucro líquido apurado em Balanço nos termos da Lei nº 6.404/76 será
distribuído da seguinte forma:
a)

5% (cinco por cento) destinados ao Fundo de Reserva Legal até perfazer 20%
(vinte por cento) do Capital Social;

b)

1/3 (um terço) para pagamento de dividendos aos acionistas possuidores de ações
ordinárias e preferenciais, com a inclusão do resultado da equivalência
Patrimonial das Controladas;

c)

Atendidos os preceitos e limite que estabelece a Lei, os Diretores terão o direito a
uma participação de até 10% (dez por cento), calculada nos termos do art. 190 da
lei 6.404/76, do período que remanescerem, distribuída a critério do Conselho de
Administração.

d)

O saldo que houver, será destinado, por deliberação da Assembléia Geral,
conforme proposta dos órgãos da administração.

Parágrafo 1º - Os dividendos serão colocados à disposição dos acionistas no prazo de
60 (sessenta) dias da data de sua declaração, salvo deliberação em contrário da
Assembléia Geral e, em qualquer caso, dentro do exercício social em que for declarado.
Parágrafo 2º - Os dividendos não reclamados, decorridos 3 (três) anos do início de sua
distribuição prescreverão em favor da sociedade.
CAPÍTULO VIII
DA LIQUIDAÇÃO E DOS CASOS OMISSOS
Artigo 23 A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei,
competindo à Assembléia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger os liquidantes
e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação.
Artigo 24 Os casos omissos serão resolvidos pela Assembléia Geral dos Acionistas,
com base na legislação aplicável à espécie.
***

ANEXO VII.2
INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM E JUSTIFICATIVA DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS E
ANÁLISE DE SEUS EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS

ESTATUTOS SOCIAL ATUAL

ALTERAÇÕES PROPOSTAS AO ESTATUTO

ORIGEM, JUSTIFICATIVA E ANÁLISE
DOS EFEITOS DAS ALTERAÇÕES

Artigo 5º O Capital Social subscrito e realizado Aumento de capital em decorrência
Artigo 5º O Capital Social subscrito e realizado
é de R$ 870.000.000,00 (oitocentos e setenta milhões da incorporação sendo proposta
é de R$ 870.000.000,00 (oitocentos e setenta milhões
de reais)R$ 882.235.698,00 representado por para
a
Assembleia
Geral
de reais) representado por 116.675.291 (cento e
116.675.291 (cento e dezesseis milhões, seiscentos e Extraordinária da Companhia a ser
dezesseis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil e
setenta e cinco mil e duzentos e noventa e uma) realizada em 20 de fevereiro de
duzentos e noventa e uma) ações nominativas e sem
141.163.808 ações nominativas e sem valor nominal, 2013. Não há outros efeitos jurídicos
valor nominal, sendo: 43.531.958 (quarenta e três
sendo: 43.531.958 (quarenta e três milhões, ou econômicos a serem comentados.
milhões, quinhentos e trinta e uma mil, novecentos e
quinhentos e trinta e uma mil, novecentos e
cinqüenta e oito) ações ordinárias, com direito de
cinqüenta e oito)68.020.475 ações ordinárias, com
voto e 73.143.333 (setenta e três milhões, cento e
direito de voto e 73.143.333 (setenta e três milhões,
quarenta e três mil, trezentos e trinta e três), ações
cento e quarenta e três mil, trezentos e trinta e três),
preferenciais, sem direito a voto.
ações preferenciais, sem direito a voto.

Não há.

Artigo 5º […]

Inserção dos parágrafos referentes à

criação das ações preferenciais
Parágrafo 3º - As ações preferenciais classe “B”, classe “B”
proposta para a
quando emitidas, não darão direito de voto a seus Assembleia Geral Extraordinária da
titulares, e gozarão das seguintes vantagens:
Companhia a ser realizada em 20 de
fevereiro de 2013. Não há outros
a) Prioridade no reembolso do capital, sem efeitos jurídicos ou econômicos a
prêmio, na hipótese de liquidação, prioridade serem comentados.
esta subordinada à prioridade do reembolso
das ações preferenciais, i.e, o reembolso das
ações preferenciais classe “B” somente
ocorrerá após o pagamento prévio e integral
do reembolso das ações preferenciais;
b) direito de serem incluídas na oferta
pública de alienação de controle, nas
condições previstas no artigo 254-A, da Lei
n°6.404/76, com a nova redação dada pela Lei
n°10.303/01, assegurado o dividendo pelo
menos igual ao das ações ordinárias.

Não há.

Artigo 5º […]

Inserção dos parágrafos referentes à
criação das ações preferenciais
Parágrafo 4º - As ações preferenciais classe “B”, classe “B” proposta para a
quando emitidas, serão resgatáveis contra a entrega, Assembleia Geral Extraordinária da
pela Companhia, de 1,2 ações ordinárias de emissão Companhia a ser realizada em 20 de
da Springs Global Participações S/A por cada ação fevereiro de 2013. Não há outros

preferencial classe “B” resgatada. As ações efeitos jurídicos ou econômicos a
preferenciais classe “B” serão automaticamente pela serem comentados.
Companhia, não dependendo de qualquer
manifestação seu titular ou da Assembleia Geral, em
data certa a ser determinada pela administração da
Companhia.

Não há.

Artigo 5º […]

Inserção dos parágrafos referentes à
criação das ações preferenciais
Parágrafo 5º - Caberá à administração da classe “B”
proposta para a
Companhia fixar o período e condições para a Assembleia Geral Extraordinária da
conversão voluntária das demais ações de emissão Companhia a ser realizada em 20 de
da Companhia em ações preferenciais classe “B”, fevereiro de 2013. Não há outros
assim como praticar todos os atos, se aplicável, para efeitos jurídicos ou econômicos a
a efetivação de seu resgate.
serem comentados.

Parágrafo 3º - A Companhia poderá emitir ações Parágrafo 36º A Companhia poderá emitir Renumeração dos parágrafos do
preferenciais sem guardar a proporcionalidade entre ações preferenciais sem guardar a proporcionalidade artigo 5º em razão da criação das
estas e as ordinárias, até que seja atingido o limite de entre estas e as ordinárias, até que seja atingido o ações preferenciais classe “B”
2/3 (dois terços) do total de ações emitidas.
limite de 2/3 (dois terços) do total de ações emitidas. proposta para a Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia a ser
realizada em 20 de fevereiro de
2013. Não há outros efeitos jurídicos
ou econômicos a serem comentados.

Parágrafo 4º - As ações preferenciais sem direito a Parágrafo 47º As ações preferenciais sem Renumeração dos parágrafos do
voto adquirirão o exercício desse direito se a direito a voto adquirirão o exercício desse direito se artigo 5º em razão da criação das
sociedade, pelo prazo de 3 (três) exercícios a sociedade, pelo prazo de 3 (três) exercícios ações preferenciais classe “B”
consecutivos, deixar de pagar os dividendos consecutivos, deixar de pagar os dividendos proposta para a Assembleia Geral
mínimos previstos neste Estatuto, direito que mínimos previstos neste Estatuto, direito que Extraordinária da Companhia a ser
conservarão até o pagamento.
conservarão até o pagamento.
realizada em 20 de fevereiro de
2013. Não há outros efeitos jurídicos
ou econômicos a serem comentados.
Parágrafo 5º - Dentro do limite do capital autorizado Parágrafo 58º - Dentro do limite do capital Renumeração dos parágrafos do
e de acordo com plano aprovado pela sua autorizado e de acordo com plano aprovado pela artigo 5º em razão da criação das
Assembléia Geral, a Companhia poderá outorgar sua Assembléia Geral, a Companhia poderá ações preferenciais classe “B”
opção de compra de ações de sua emissão a seus outorgar opção de compra de ações de sua emissão a proposta para a Assembleia Geral
administradores, empregados e/ou pessoas físicas seus administradores, empregados e/ou pessoas Extraordinária da Companhia a ser
que prestem serviços à Companhia ou a sociedade físicas que prestem serviços à Companhia ou a realizada em 20 de fevereiro de
sob seu controle.
sociedade sob seu controle.
2013. Não há outros efeitos jurídicos
ou econômicos a serem comentados.

***

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ/MF nº 22.677.520/0001-76
NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA 20 DE FEVEREIRO DE 2013
ANEXO VIII – AÇÕES PREFERENCIAIS
1) Fundamentos da proposta de criação das ações preferenciais classe “B”
A criação das ações preferenciais classe “B” está inserida no âmbito da
reestruturação societária da Companhia, divulgada nos Fatos Relevantes de 02 e 25
de abril de 2012 e de 05 de novembro de 2012 e dos Avisos aos Acionistas de 05 de
junho de 2012 e de 04 de dezembro de 2012.
Conforme divulgado no Fato Relevante de 05 de novembro de 2012, será estendido
a todos os acionistas da Companhia o direito de converter ações de emissão da
Companhia (ordinárias e preferenciais) em ações preferenciais classe “B”, à razão
de 1 ação, independente da espécie, em 1 ação preferencial classe “B”. Em data
certa, a ser informada pela administração da Companhia, a totalidade das ações
preferenciais classe “B” serão automaticamente resgatadas contra a entrega de
ações ordinárias de emissão da Springs Global Participações S/A.
2)

Descrição dos direitos, vantagens e restrições a serem atribuídos às ações
preferenciais classe “B” a serem criadas
As ações preferenciais classe “B”, quando emitidas, não darão direito de voto a
seus titulares, e gozarão das seguintes vantagens: (i) prioridade no reembolso do
capital, sem prêmio, na hipótese de liquidação, prioridade esta subordinada à
prioridade do reembolso das ações preferenciais; e (ii) direito de serem incluídas
na oferta pública de alienação de controle, nas condições previstas no artigo 254-A,
da Lei n°6.404/76, com a nova redação dada pela Lei n°10.303/01, assegurado o
dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias.
As ações preferenciais classe “B” serão resgatáveis automaticamente pela
Companhia, não dependendo de qualquer manifestação seu titular ou da
Assembleia Geral, em data certa a ser determinada pela administração da
Companhia, contra a entrega de 1,2 ações ordinárias de emissão da Springs Global
Participações S/A por cada ação preferencial classe “B” resgatada.
Caberá à administração da Companhia fixar o período e condições para a
conversão voluntária das demais ações de emissão da Companhia em ações
preferenciais classe “B”, assim como praticar todos os atos, se aplicável, para a
efetivação de seu resgate.

3)

Fornecer análise pormenorizada do impacto da criação das ações sobre os
direitos dos titulares de outras espécies e classes de ações da companhia
Não é previsto impacto no quadro acionário decorrente da criação das ações
preferenciais classe “B”, tendo em vista que são menos favorecidas que as atuais
ações preferenciais da Companhia e as mesmas serão resgatadas em data certa a
ser determinada pela administração da Companhia. Adicionalmente,
considerando que todas as ações preferenciais classe “B” decorrerão de conversão
de ações de emissão da Companhia já existentes, sua criação não resultará em
diluição da participação dos acionistas da Companhia.

***

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ/MF nº 22.677.520/0001-76
NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA 20 DE FEVEREIRO DE 2013
ANEXO VII – REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL
ANEXO IX
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS EM DESTAQUE

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE, FORO E PRAZO DE DURAÇÃO
Artigo 1º A Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS, é uma
sociedade anônima que se regerá pelo presente Estatuto e pela Legislação em vigor.
Artigo 2º A sociedade tem por objeto a produção e comercialização de fios,
tecidos, confecção de artigos têxteis em geral, a importação e exportação, podendo
participar do capital de outras empresas e adquirir títulos negociáveis no mercado de
capitais.
Artigo 3º A sociedade tem sede e foro na Avenida Magalhães Pinto, nº 4.000, na
cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, Escritório na Rua Aimorés, nº 981,
bairro Funcionários, em Belo Horizonte (MG), podendo, a critério do Conselho de
Administração, abrir, manter e extinguir filiais, agências, departamentos, escritórios ou
depósitos em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Artigo 4º -

A sociedade tem prazo indeterminado de duração.
CAPÍTULO II
DO CAPITAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º O Capital Social subscrito e realizado é de R$ 882.235.698,00
representado por 141.163.808 ações nominativas e sem valor nominal, sendo: 68.020.475
ações ordinárias, com direito de voto e 73.143.333 (setenta e três milhões, cento e
quarenta e três mil, trezentos e trinta e três), ações preferenciais, sem direito a voto.
Parágrafo 1º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social,
independentemente de reforma estatutária, até o limite de 2.000.000.000 (dois bilhões)

de ações preferenciais e em mais 333.500.000 (trezentos e trinta e três milhões e
quinhentos mil) de ações ordinárias sem valor nominal, mediante deliberação do
Conselho de Administração, que fixará a espécie, classe e quantidade de ações a serem
emitidas, o preço de emissão e as condições de subscrição, integralização e colocação.
Parágrafo 2º - As ações preferenciais não darão direito de voto a seus titulares, e
gozarão das seguintes vantagens:
b)

Prioridade no reembolso do capital, na hipótese de liquidação;

b) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas
condições previstas no artigo 254-A, da Lei n°6.404/76, com a nova redação
dada pela Lei n°10.303/01, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das
ações ordinárias.
Parágrafo 3º - As ações preferenciais classe “B”, quando emitidas, não darão direito de
voto a seus titulares, e gozarão das seguintes vantagens:
c) Prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, na hipótese de liquidação,
prioridade esta subordinada à prioridade do reembolso das ações preferenciais,
i.e, o reembolso das ações preferenciais classe “B” somente ocorrerá após o
pagamento prévio e integral do reembolso das ações preferenciais;
d) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas
condições previstas no artigo 254-A, da Lei n°6.404/76, com a nova redação
dada pela Lei n°10.303/01, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das
ações ordinárias.
Parágrafo 4º - As ações preferenciais classe “B”, quando emitidas, serão resgatáveis
contra a entrega, pela Companhia, de 1,2 ações ordinárias de emissão da Springs
Global Participações S/A por cada ação preferencial classe “B” resgatada. As ações
preferenciais classe “B” serão automaticamente resgatadas pela Companhia, não
dependendo de qualquer manifestação seu titular ou da Assembleia Geral, em data
certa a ser determinada pela administração da Companhia.
Parágrafo 5º - Caberá à administração da Companhia fixar o período e condições para a
conversão voluntária das demais ações de emissão da Companhia em ações
preferenciais classe “B”, assim como praticar todos os atos, se aplicável, para a
efetivação de seu resgate.
Parágrafo 6º - A Companhia poderá emitir ações preferenciais sem guardar a
proporcionalidade entre estas e as ordinárias, até que seja atingido o limite de 2/3 (dois
terços) do total de ações emitidas.
Parágrafo 7º - As ações preferenciais sem direito a voto adquirirão o exercício desse
direito se a sociedade, pelo prazo de 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os
dividendos mínimos previstos neste Estatuto, direito que conservarão até o

pagamento.
Parágrafo 8º - Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano aprovado
pela sua Assembléia Geral, a Companhia poderá outorgar opção de compra de ações
de sua emissão a seus administradores, empregados e/ou pessoas físicas que prestem
serviços à Companhia ou a sociedade sob seu controle.
Artigo 6º Uma vez satisfeitos os requisitos legais, as ações poderão ser
representadas por títulos múltiplos ou cautelas que, provisoriamente, as substituam, os
quais deverão ser assinados por dois diretores, sendo um deles o Diretor Presidente, ou
serem autenticadas com chancela mecânica, mediante reprodução exata das
assinaturas dos referidos Diretores.
Parágrafo 1º - A sociedade poderá emitir, conforme o exigir o acionista, títulos
múltiplos representativos das respectivas ações ou desdobrá-los, correndo as despesas
por conta do acionista, a preço não superior ao custo.
Parágrafo 2º - É facultado à sociedade suspender os serviços de transferências e
desdobramento de ações e certificados para atender à determinação da Assembléia
Geral, não podendo fazê-lo, porém, por mais de 90 (noventa) dias intercalados durante
o ano, nem por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo 3º - A sociedade é obrigada a comunicar às Bolsas de Valores, nas quais as
suas ações são negociadas, a suspensão transitória de transferências, conversões ou
desdobramentos de ações e certificados, com 15 (quinze) dias de antecedência,
aceitando os pedidos que forem apresentados em data anterior.
Artigo 7º Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração
será competente para deliberar sobre a emissão de ações ou bônus de subscrição,
estabelecendo o modo de colocação dos títulos no mercado, se por subscrição pública
ou particular, as condições de integralização, as características das ações a serem
emitidas e o preço de emissão das ações.
Parágrafo único - Poderão ser emitidas, sem direito de preferência para os antigos
acionistas, ações, bônus de subscrição, e debêntures conversíveis em ações, desde que a
respectiva colocação seja feita mediante venda em Bolsa de Valores ou subscrição
pública ou ainda mediante permuta de ações em oferta pública de aquisição do
controle, nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404 de 15.12.1976.
Artigo 8º O Conselho de Administração poderá aprovar a compra das ações da
própria Companhia, para manutenção em tesouraria ou cancelamento.
Artigo 9º
As ações em Tesouraria na sociedade não terão direito de voto enquanto
não forem novamente colocadas no mercado.
CAPÍTULO III
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 10 - A Assembléia Geral dos acionistas é o órgão soberano da sociedade.
Artigo 11 - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos 4 (quatro) primeiros
meses seguintes ao término do exercício social e a Assembléia Geral Extraordinária
sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.
Parágrafo único - A mesa que dirigirá os trabalhos da Assembléia Geral será presidida
por um acionista, diretor ou não, eleito pelos presentes, o qual convidará outro
acionista para secretariá-lo.
Artigo 12 - Todas as deliberações da Assembléia Geral serão sempre tomadas por
maioria de votos, ressalvadas as disposições legais.
CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO
Artigo 13 - A sociedade será administrada por um Conselho de Administração e uma
Diretoria Executiva.
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 14 O Conselho de Administração será composto por no mínimo 7 (sete) e
no máximo 12 (doze) membros, acionistas, residentes no País ou não, sendo 1 (um)
Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela
Assembléia Geral com mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos. A Assembléia
Geral poderá eleger um ou mais suplentes, que substituirão, em caso de impedimento
ou falta, os Conselheiros titulares por ela indicados.
Parágrafo 1º - Seus membros farão jus a uma remuneração fixada pela Assembléia
Geral e permanecerão nos cargos até a investidura do substituto, podendo ser reeleitos.
Parágrafo 2º - O Conselho de Administração reunir-se-á quando convocado pelo
Presidente ou pela maioria de seus membros, devendo sempre estar presente pelo
menos dois terços de seus membros, para validade das deliberações.
Parágrafo 3º - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por
maioria de votos, sendo obrigatória a presença do Presidente e constarão de forma
sumária, ou por extenso, no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração,
sendo arquivadas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sempre que
produzam efeitos perante terceiros.
Artigo 15 - Em caso de impedimento de qualquer membro do Conselho de
Administração, e não havendo suplente, os remanescentes designarão um substituto
temporário, que exercerá as funções até a primeira Assembléia Geral, na qual se
elegerá o novo membro pelo tempo que faltava ao substituído.

Parágrafo único - Ocorrendo o impedimento de mais de 1 (um) membro, e não
havendo suplente, imediatamente convocar-se-á a Assembléia Geral que deverá eleger
os substitutos pelo tempo que faltar aos substituídos.
Artigo 16 - Compete ao Conselho de Administração:
a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, assim como os critérios
e planos que definam os princípios e a política da sociedade, no que se refere às
atividades industriais, comerciais, financeiras e de administração;
b) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e
papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em
via de celebração e quaisquer outros atos;
c) Convocar as Assembléias Gerais;
d) manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria;
e) Deliberar sobre a emissão e colocação de ações e bônus de subscrição, dentro
dos limites do capital autorizado, com audiência prévia do Conselho Fiscal se
em funcionamento, e fazer as chamadas de capital;
f) Deliberar sobre a oportunidade da emissão de debêntures, o modo de
subscrição ou colocação e o tipo das debêntures a serem emitidas, a época e as
condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prêmio de
reembolso das debêntures, se houver, e a época e condições de vencimento,
amortização ou resgate das debêntures;
g) Deliberar sobre a emissão de notas promissórias ("Commercial Paper");
h) Eleger e destituir os diretores da sociedade e fixar-lhes as atribuições;
i) Escolher e destituir os auditores independentes;
j) Atribuir a um diretor as funções de relações com investidores, funções essas
que poderão ser exercidas cumulativamente com outras funções executivas. Ao
diretor designado para as funções de relações com investidores, competirá
prestar informações aos investidores, à CVM - Comissão de Valores Mobiliários
e às Bolsas de Valores em que a sociedade tenha seus valores mobiliários
negociados, nos termos da legislação pertinente;
k) Autorizar:
1.
a aquisição, a alienação, o compromisso, a cessão, a permuta, a
dação em pagamento, o arrendamento, a transmissão de posse e
domínio de bens imóveis;
2.
a hipoteca, o penhor, o ônus e gravames de bens imóveis,

semoventes e móveis, títulos, apólices e todo e qualquer pertence;
3.
a transmissão de direitos e ações, a confissão de dívidas e a
prestação de fianças e garantias a obrigações de terceiros;
4.
a aquisição, subscrição ou alienação de ações ou quotas
representativas de capital de outras empresas de que participe;
5.
a aplicação dos lucros apurados, conforme deliberação da
Assembléia Geral e na forma deste Estatuto;
6.
a distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros,
conforme apurados em balanços intermediários.
CAPÍTULO V
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Artigo 17 - 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 de 1 (um) ano,
podendo ser reeleitos, sendo, um Diretor Presidente; um Diretor Vice-Presidente; e
dois Diretores sem designação específica.
Parágrafo 1º - O Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente, bem como os demais
Diretores, atuarão em total integração de propósitos e esforços em benefício dos
interesses da sociedade.
Parágrafo 2º - Cada Diretor exercerá o cargo até a investidura do substituto.
Parágrafo 3º - Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de um terço,
poderão ser eleitos Diretores.
Parágrafo 4º - 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.
Parágrafo 5º - Os membros da Diretoria Executiva farão jus a uma remuneração que
será fixada pela Assembléia Geral.
Artigo 18 - 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;
b) Supervisionar, coordenar, controlar e comandar a execução dos respectivos
planos relativos aos departamentos industrial, comercial, administrativo e
financeiro definidos pelo Conselho de Administração;
c) Preparar e fazer executar o orçamento 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) Manter ligação permanente entre a Diretoria Executiva e o Conselho de
Administração;
f) Acumular funções de outros Diretores Executivos sempre que for indicado
pelo Conselho de Administração; e
g) Dirigir os departamentos Industrial, Comercial, Administrativo e Financeiro,
praticando os atos necessários ao seu funcionamento regular.
Ao Diretor Vice-Presidente:
a) substituir o Diretor Presidente em caso de ausência temporária ou
impedimento;
b) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, junto às
autoridades, associações de classe, organismos públicos ou privados; e
c) Acumular funções de outros Diretores Executivos, sempre que for indicado
pelo Conselho de Administração.
Aos outros dois Diretores:
a) Exercer as atribuições fixadas pelo Conselho de Administração, em
regimento interno ou fixadas pelo Diretor Presidente; e
b) Acumular funções de outros Diretores Executivos, quando for indicado pelo
Conselho de Administração.
Artigo 19 - Além das atribuições e poderes definidos em Lei e mencionados neste
Estatuto, pode ainda a Diretoria, pela assinatura do Diretor Vice-Presidente ou de um
dos Diretores, sempre em conjunto com o Diretor Presidente no exercício de suas
funções e, tendo em vista o interesse da Companhia, praticar os seguintes atos: assinar
propostas de abertura de contas bancárias e movimentá-las, emitir e endossar cheques,
fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos, transferências e pagamentos por
meio de cartas, solicitar saldos, extratos de contas e requisitar talões de cheques para
uso da sociedade assinando os necessários recibos e dando quitação, movimentar a
conta vinculada ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, receber quaisquer
importâncias devidas à sociedade, assinando os necessários recibos e dando quitação,
emitir, aceitar e endossar duplicatas, descontar, caucionar e entregar para a cobrança
bancária, duplicatas, letras de câmbio, cheques e notas promissórias, assinando as
respectivas propostas e borderôs, caucionar e descontar "Warrants", conhecimento de
depósito de embarque, propor descontos, abatimentos e prorrogações de vencimento
de títulos, protestar e entregar franco de pagamento.

Parágrafo único - É exigida a assinatura do Diretor Presidente, na constituição de
procurador ou procuradores da sociedade, na delegação de poderes para representá-la
ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, na contratação de empréstimos, assim
como na celebração de contratos em geral, por instrumento público ou particular.
CAPÍTULO VI
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 20 - A sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento permanente,
composto de três membros efetivos e três suplentes, eleitos pela Assembléia Geral. As
atribuições e deveres do Conselho Fiscal são os definidos em Lei e seus honorários
serão fixados pela Assembléia Geral que os eleger.
CAPÍTULO VII
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇOS, LUCROS E SUAS APLICAÇÕES
Artigo 21 - O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano, quando se
procederá ao levantamento das demonstrações financeiras da Companhia.
Parágrafo 1º - Poderão ser levantado Balanços semestrais, ou períodos menores, e
declarados dividendos intermediários à conta de lucros nele apurados, sempre a título
de antecipação do dividendo obrigatório.
Parágrafo 2º - A Companhia poderá efetuar o pagamento de juros sobre o capital
social, a crédito dos dividendos anuais ou intermediários.
Artigo 22 - O lucro líquido apurado em Balanço nos termos da Lei nº 6.404/76 será
distribuído da seguinte forma:
e)

5% (cinco por cento) destinados ao Fundo de Reserva Legal até perfazer 20%
(vinte por cento) do Capital Social;

f)

1/3 (um terço) para pagamento de dividendos aos acionistas possuidores de ações
ordinárias e preferenciais, com a inclusão do resultado da equivalência
Patrimonial das Controladas;

g)

Atendidos os preceitos e limite que estabelece a Lei, os Diretores terão o direito a
uma participação de até 10% (dez por cento), calculada nos termos do art. 190 da
lei 6.404/76, do período que remanescerem, distribuída a critério do Conselho de
Administração.

h)

O saldo que houver, será destinado, por deliberação da Assembléia Geral,
conforme proposta dos órgãos da administração.

Parágrafo 1º - Os dividendos serão colocados à disposição dos acionistas no prazo de
60 (sessenta) dias da data de sua declaração, salvo deliberação em contrário da
Assembléia Geral e, em qualquer caso, dentro do exercício social em que for declarado.

Parágrafo 2º - Os dividendos não reclamados, decorridos 3 (três) anos do início de sua
distribuição prescreverão em favor da sociedade.
CAPÍTULO VIII
DA LIQUIDAÇÃO E DOS CASOS OMISSOS
Artigo 23 A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei,
competindo à Assembléia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger os liquidantes
e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação.
Artigo 24 Os casos omissos serão resolvidos pela Assembléia Geral dos Acionistas,
com base na legislação aplicável à espécie.

