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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

JOÃO BATISTA DA CUNHA BOMFIM

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

1032-4

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples

CPF/CNPJ

54.276.936/0001-79

Data Início

30/09/2016

Descrição do serviço contratado

Auditoria das demonstrações financeiras

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Em 2019 - R$ 90.000,00

Justificativa da substituição

Substituição dos auditores em razão da Instrução CVM 308.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

Paulo Sergio Tufani

30/09/2016

CPF
007.601.018-09

Endereço
Rua Major Quedinho, 90, Consolação, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01050-030, Telefone (11)
38485880, Fax (11) 38485880, e-mail: paulo.tufani@bdobrazil.com.br
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2.3 - Outras Informações Relevantes
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2019)

Exercício social (31/12/2018)

Exercício social (31/12/2017)

Patrimônio Líquido

1.789.280.000,00

1.801.179.000,00

1.481.966.000,00

Ativo Total

4.309.706.000,00

4.258.319.000,00

3.539.483.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

1.865.798.000,00

1.778.913.000,00

2.577.728.000,00

Resultado Bruto

546.510.000,00

526.607.000,00

669.755.000,00

Resultado Líquido

-42.405.000,00

231.591.000,00

69.045.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

30.636.457

30.636.457

30.636.457

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

58,403620

58,792000

48,373609

Resultado Básico por Ação

-1,384100

7,559300

2,253700

Resultado Diluído por Ação

-1,38

7,56

2,25
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Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje
divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto
de renda), o emissor deve
a.

informar o valor das medições não contábeis

EBITDA: o EBITDA da nossa Companhia consiste no lucro líquido antes das receitas e despesas
financeiras líquidas (incluindo variação cambial líquida), IRPJ e CSLL e da depreciação e
amortização, sendo esta a definição para o cálculo do EBITDA utilizada pela Companhia. O
EBITDA não é medida de desempenho financeiro elaborado segundo as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil e tampouco deve ser considerado como uma alternativa ao lucro líquido. O
EBITDA é uma informação adicional às demonstrações financeiras da Companhia.
b.

fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeiras auditadas

A tabela abaixo apresenta a composição dos valores de EBITDA para os períodos indicados:
Em R$ milhões

2017 1

2018

Operações continuadas
Lucro (Prejuízo) líquido

231,6

69,0

(-) Resultado operações descontinuadas

(53,7)

(62,9)

53,7

(13,3)

(+) Imposto de renda e contribuição social
(+) Resultado financeiro

230,5

208,9

(-) Equivalência Patrimonial

(14,8)

(25,1)

90,7

85,3

(+) Depreciação e amortização
(-) Depreciação operação descontinuada
EBITDA operações continuadas (i)

(2,7)

(2,2)

535,3

259,8

63,9

69,6

Operações descontinuadas
Resultado operacional operação descontinuada
(+) Depreciação operação descontinuada
EBITDA operações descontinuadas (ii)
EBITDA (i) + (ii)

2,7

2,2

66,7

71,8

602,0

331,6

1

Reclassificado, excluindo operações descontinuadas, para efeito de
comparação

A Companhia não divulgou EBITDA para os exercícios de 2017 e 2019.
c.

explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta
compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

O EBITDA funciona como ferramenta de medida de desempenho pela administração, permitindo
uma melhor compreensão não só sobre do desempenho financeiro, como também da capacidade
de cumprir com as obrigações passivas e de obter recursos para investimento em capital fixo ou de
giro.
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Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações
financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente

A Companhia esclarece que, em consonância com o disposto no CPC 24 - Eventos Subsequentes,
com as atuais informações e dados a respeito do Coronavirus (COVID-19) e o impacto em suas
operações, não foram identificados, neste momento, efeitos relevantes que possam impactar suas
Demonstrações Financeiras, a continuidade dos negócios e/ou as estimativas contábeis.
Em 23 de março de 2020, a Companhia divulgou comunicado ao mercado informando sobre o
fechamento de suas lojas físicas e que permanecerão fechadas em atenção ao determinado pelas
autoridades de saúde e autoridades locais. Os canais digitais continuarão disponíveis para as
vendas de seus produtos, através dos websites e aplicativos de suas marcas Santista, Artex,
MMartan e Casas Moysés.
Informou ainda que, seguindo determinação das autoridades argentinas, nossa unidade industrial
situada na província de Santiago del Estero fechou no dia 20 de março de 2020.
A Companhia continuou operando de forma plena em suas unidades de Montes Claros, Campina
Grande e Blumenau e, de forma reduzida, nas unidades de João Pessoa e Macaíba.
Foram solicitadas por clientes, e concedidas pelas controladas, diversas prorrogações de
duplicatas em todos os mercados que atuamos impactando nosso capital de giro. A Companhia tem
renegociado parcelas vincendas de parte de seus empréstimos e financiamentos e é esperado um
crescimento dos custos desses empréstimos.

A Companhia teve perdas de vendas estimadas em R$ 65 milhões no mês de março de 2020, por
causa da pandemia do Covid-19.
Nosso investimento na coligada Keeco foi fortemente afetado pela pandemia nos Estados Unidos
e, devido às novas projeções de resultados recebidas pela Companhia, foi necessário constituir
provisão para perda (impairment) no ágio apurado na aquisição daquele investimento no valor de
R$43 milhões no primeiro trimestre de 2020. Ainda, decorrente dessas novas projeções,
reavaliamos a realização dos impostos diferidos ativos daquela controlada, resultando numa
provisão no valor de R$70 milhões no primeiro trimestre de 2020.
Na unidade de negócio Brasil – Atacado, a queda de venda foi mais acentuada em abril de 2020. Em

maio, a Companhia rapidamente se mobilizou e iniciou produção de máscaras de pano e cirúrgicas e é
esperado um volume de vendas em maio e junho suficientes para recompor, em parte, as vendas de
seus produtos regulares.
Na unidade de negócio Brasil – Varejo, as lojas físicas continuaram fechadas até meados de junho de
2020 com aberturas pontuais em determinados estados da federação. As vendas nos sites e canais
eletrônicos compensaram as vendas das lojas físicas em parte. As despesas de aluguel, condomínio e
de pessoal, ainda que reduzidas, impactarão os resultados do varejo.
Na unidade de negócio Argentina, as vendas retomaram em parte em maio e a unidade industrial
retornará no final do 2º trimestre.

A Santanense, unidade de negócio Brasil – Brins, cumpriu integralmente seu plano de produção e
vendas no 1º trimestre de 2020 sem maiores dificuldades. Alguns poucos clientes tiveram seus
títulos prorrogados e já liquidados em período subsequente. É esperada uma redução de vendas
para o próximo trimestre, principalmente nos volumes exportados e tecidos para moda que podem
representar aproximadamente 15% a 20% das vendas e produção da Companhia. A redução de
produção poderá acarretar redução das margens brutas e geração de caixa livre, porém não é
esperado que comprometa a liquidez e/ou endividamento da Santanense.
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3.4 POLÍTICA DE DESTINAÇÃO DE RESULTADOS

3.4 - Política de Destinação Dos Resultados
2019

2018

2017

A reserva legal é 5% do lucro
líquido do exercício até
perfazer 20% do capital social.

A reserva legal é 5% do lucro
líquido do exercício até
perfazer 20% do capital social.

A reserva legal é 5% do lucro
líquido do exercício até
perfazer 20% do capital social.

-

-

-

Retenção de lucros

a. Regras sobre retenção de lucros

a.i.) Valores das retenções de lucros
Distribuição de dividendos

b. Regras sobre distribuição de dividendos

c. Periodicidade das distribuições de
dividendos

d. Eventuais restrições à distribuição de
dividendos impostas por legislação, ou
regulamentação especial aplicável ao
emissor, assim como contratos, decisões
judiciais, administrativas ou arbitrais

e. se o emissor possui uma política de
destinação de resultados formalmente
aprovada, informando órgão responsável pela
aprovação, data de aprovação e, caso o
emissor divulgue a política, locais na rede
mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado

Em cada exercício social,
Em cada exercício social,
Em cada exercício social,
dividendo obrigatório igual a
dividendo obrigatório igual a
dividendo obrigatório igual a
1/3 do lucro líquido ajustado
1/3 do lucro líquido ajustado
1/3 do lucro líquido ajustado
nos termos da lei, com a
nos termos da lei, com a
nos termos da lei, com a
inclusão do resultado da
inclusão do resultado da
inclusão do resultado da
equivalência Patrimonial das
equivalência Patrimonial das
equivalência Patrimonial das
Controladas; ficando o saldo
Controladas; ficando o saldo
Controladas; ficando o saldo
que houver será destinado, por que houver será destinado, por que houver será destinado, por
deliberação da Assembleia
deliberação da Assembleia
deliberação da Assembleia
Geral, conforme proposta dos
Geral, conforme proposta dos
Geral, conforme proposta dos
órgãos da administração.
órgãos da administração.
órgãos da administração.

Anual ou semestral ou
períodos menores

Anual ou semestral ou
períodos menores

Anual ou semestral ou
períodos menores

Não há restrições à
distribuição de dividendos
impostas por legislação, ou
regulamentação especial
aplicável ao emissor, assim
como contratos, decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais

Não há restrições à
distribuição de dividendos
impostas por legislação, ou
regulamentação especial
aplicável ao emissor, assim
como contratos, decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais

Não há restrições à
distribuição de dividendos
impostas por legislação, ou
regulamentação especial
aplicável ao emissor, assim
como contratos, decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais

Não possui política de
destinação de resultados.
Destinação do resultado
conforme prevista no Estatuto
Social da Companhia

Não possui política de
destinação de resultados.
Destinação do resultado
conforme prevista no Estatuto
Social da Companhia

Não possui política de
destinação de resultados.
Destinação do resultado
conforme prevista no Estatuto
Social da Companhia
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2019

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2018

Exercício social 31/12/2017

-42.405.000,00

231.591.000,00

69.045.000,00

0,000000

0,000000

0,000000

-2,370000

12,858000

4,659000

Dividendo distribuído total

0,00

0,00

0,00

Lucro líquido retido

0,00

0,00

0,00

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

0,00

Montante

Pagamento dividendo

0,00

Montante

Pagamento dividendo

0,00
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Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta
de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores

Nos 3 últimos exercícios sociais não foram declarados dividendos a conta de lucros retidos ou
reservas constituídas em exercícios sociais anteriores.
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

31/12/2019

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
2.520.426.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
1,40862516
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2019)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

808.000,00

848.000,00

Empréstimo

Garantia Real

43.370.000,00

238.724.000,00

Títulos de dívida

Garantia Real

87.008.000,00

Empréstimo

Quirografárias

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

41.000,00

0,00

1.697.000,00

108.842.000,00

0,00

390.936.000,00

12.389.000,00

0,00

0,00

99.397.000,00

780.982.788,00

238.042.539,00

21.096.326,00

0,00

1.040.121.653,00

912.168.788,00

490.003.539,00

129.979.326,00

0,00

1.532.151.653,00

Observação
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há outras informações que o emissor julgue relevantes.
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Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em
especial, aqueles relacionados:
a. Ao emissor

A Companhia pode ter seus negócios, operações e resultados impactados adversamente
pela pandemia da Covid-19.
A crise decorrente da pandemia do Covid-19, com impactos sem precedentes na economia, na
sociedade, no comportamento do consumidor, apresenta enormes desafios para a gestão de todos
os negócios. Até o momento, não é possível prever a extensão, duração e impactos da pandemia
da Covid-19 no Brasil e no mundo.
Neste cenário, nossas operações e vendas podem sofrer impactos significativos em decorrência
das medidas de contenção da epidemia, incluindo o fechamento do comércio, de nossa rede de
lojas ou de nossos clientes multimarcas, e a interrupção de atividades produtivas e de centros de
distribuição de itens não essenciais.
Não podemos prever os efeitos diretos e indiretos da pandemia da Covid-19 em nossos negócios e
condições financeiras, principalmente sob os aspectos de resultados operacionais, despesas e
acesso a recursos financeiros, provisões e perdas em operações de crédito, provisões para
contigências, redução da demanda por nossos produtos e por franquias, fechamento de lojas
próprias e franqueadas, entre outros impactos não previstos ou conhecidos atualmente.
As nossas operações industriais foram ajustadas de modo a compatibilizar a produção à nova
realidade. Em duas unidades industriais, localizadas em Macaíba, no estado do Rio Grande do
Norte, e em João Pessoa, no estado da Paraíba, nossos colaboradores foram colocados em
regime de treinamento por até cinco meses, dentro das normas da Consolidação das Leis de
Trabalho (CLT). As demais unidades industriais foram mantidas em funcionamento, exceto quando
as autoridades determinavam o fechamento, o que ocorreu na nossa unidade de Blumenau, por
uma semana, no final de março, e também na unidade de Santiago Del Estero, na Argentina, que
foi fechada no dia 20 de março, e assim permaneceu até o fim de maio de 2020, por determinação
das autoridades nacionais argentinas.
Com as lojas físicas fechadas, a partir do final de março, redirecionamos as vendas para os canais
digitais. Os resultados têm sido satisfatórios com o cresicmento das vendas do e-commerce
compensando a redução dasvendas nas lojas físicas. Entretanto, o rápido crescimento das vendas
através das lojas online ocasionou, durante algumas semanas, o aumento do prazo de entrega e a
falta de alguns produtos em estoque, prejudicando a nossa qualidade de atendimento e a
percepção de nossas marcas.
A administração da Companhia tem priorizado (i) a saúde das pessoas, dos nossos colaboradores
e de nossos clientes que nos visitam; (ii) a manutenção das operações em níveis compatíveis com
a nova curva de demanda; (iii) a preservação do caixa; e (iv) o apoio à comunidade, especialmente
ao setor de saúde pública.
De forma a atenuar o impacto da pandemia do Covid-19 na nossa receita operacional, entramos no
mercado de uniformes e máscaras descartáveis, fabricadas em não tecido, para o setor de saúde,
e também de máscaras de proteção reutilizáveis de tecido, que passaram a ser de uso obrigatório
e devem permanecer sendo usadas, enquanto perdurar a pandemia. A Companhia está
estabelecendo novos canais de venda para estes produtos, com modelos diferenciados para
atender desde estabelecimentos da área de saúde até a população.
Caso deixemos de identificar com sucesso tendências da moda e de introduzir com sucesso
novos produtos, poderemos perder participação de mercado e nosso desempenho
financeiro poderá sofrer impacto negativo.
A demanda por muitos de nossos produtos depende da identificação antecipada das preferências
dos clientes por estampas, cores e estilos de tecidos, bem como das flutuações dos níveis de
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consumo dos produtos que fabricamos. A nossa falha ou dos nossos clientes em identificar
tendências da moda a tempo de introduzir produtos e tecidos compatíveis com essas tendências
poderá reduzir a aceitação dos nossos produtos por nossos clientes e reduzir nossa lucratividade
em decorrência de custos associados à redução das vendas.
Na maioria dos mercados em que competimos, há frequentes introduções de novos produtos,
tecnologias e extensões de linhas de produtos. Caso não sejamos capazes de identificar novas
tendências tecnológicas e de consumo, manter e aprimorar a competitividade dos nossos produtos e
introduzir esses produtos em bases globais, perderemos participação de mercado, o que poderá
causar efeito prejudicial relevante sobre o nosso negócio, situação financeira e resultados
operacionais. O desenvolvimento de produtos e os esforços de vendas em bases continuadas
comportam todos os riscos inerentes ao desenvolvimento de novos produtos e extensões de linhas,
inclusive atrasos no desenvolvimento, a incapacidade dos novos produtos e das extensões de linhas
em atingir níveis previstos de aceitação de mercado e o custo de introdução de produtos aumentar.
As variações cambiais entre o Real, o Dólar e as moedas dos outros países em que
operamos ou operaremos poderão afetar nosso desempenho financeiro como um todo.
Nossos resultados operacionais são afetados por flutuações das taxas de câmbio entre o Real, a
moeda em que elaboramos nossas demonstrações financeiras, o Dólar e as moedas dos outros
países em que operamos.
Receitas derivadas de exportação e nossas margens também são afetadas pela flutuação do Real
frente ao Dólar. Receitas geradas pelas exportações são reduzidas quando convertidas para Reais
nos períodos em que a moeda brasileira se valoriza frente à moeda americana. Por outro lado,
quando o Real se desvaloriza, a conversão desses valores é favorável e, assim, a mesma
quantidade de Dólares se traduz em uma maior quantidade de Reais.
Historicamente, contudo, a moeda brasileira sofreu frequentes desvalorizações. A desvalorização do
Real frente ao Dólar dos Estados Unidos também poderá resultar em pressões inflacionárias
adicionais no Brasil em função do aumento do preço em geral dos produtos e serviços importados,
exigindo políticas governamentais conservadoras para restringir a demanda. Ademais, a
desvalorização do Real pode enfraquecer a confiança dos investidores no Brasil e reduzir o preço de
mercado das nossas Ações. Por outro lado, a valorização do Real frente ao Dólar dos Estados
Unidos pode levar a uma deterioração da conta corrente e da balança de pagamentos do país e
desacelerar o crescimento das exportações.
Apresentamos nossos resultados em Reais, enquanto parte significativa das nossas vendas,
custos e despesas são denominadas em Dólar. Em decorrência deste fato, as flutuações da taxa
de câmbio entre essas duas moedas podem alterar as nossas vendas, custos e despesas que são
apresentadas em Reais. Nossos resultados operacionais podem ser impactados pela exposição de
nossos ativos e passivos em moedas diferentes do Real, em que apresentamos nossos resultados.
O mesmo ocorre com todos os demais negócios localizados fora do Brasil e dos Estados Unidos
no que se refere à taxa de câmbio entre a moeda local da respectiva controlada e Real e o Dólar.
As flutuações do preço do algodão e das demais matérias-primas ou a escassez de
fornecimento poderão reduzir nossa lucratividade.
Os preços do algodão são afetados por condições econômicas e pela oferta/procura de algodão
nos mercados mundiais e podem aumentar ou diminuir, dependendo das demais variáveis do
mercado na ocasião. Os preços do algodão vigentes causam impacto significativo sobre os custos
de produção, e um aumento no preço poderá reduzir a nossa lucratividade.
Ademais, sendo o algodão um produto agrícola, seu fornecimento e qualidade estão sujeitos a
forças da natureza. Qualquer escassez ou interrupção relevante do fornecimento, variações da
qualidade do algodão em razão do clima, infestações ou qualquer outro fator que resultaria em um
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aumento do preço do produto, poderão reduzir nossa lucratividade caso fiquemos incapacitados de
repassar o aumento do custo aos nossos clientes.
O preço do algodão também pode ser impactado por negociações no mercado financeiro, onde
fundos de investimentos compram ou vendem produtos financeiros derivados do algodão, de
acordo com sua estratégia de investimento e expectativas do mercado.
Também utilizamos quantidades significativas de poliéster na fabricação de nossos produtos. O
preço do poliéster é influenciado pela demanda, capacidade e custos de fabricação, preços do
petróleo, preços do algodão e pelo custo dos polímeros utilizados na produção do poliéster.
Qualquer escassez prolongada significativa de produtos petroquímicos poderá acarretar redução
significativa da disponibilidade de poliéster e um aumento significativo da demanda por algodão.
Tais condições poderão reduzir a disponibilidade do algodão e acarretar um aumento de preço do
algodão e do poliéster. Qualquer desses fatos poderá reduzir nossa lucratividade caso fiquemos
incapacitados de repassar o aumento de custos aos nossos clientes.
Recentemente, a China proibiu a importação de produtos a serem reciclados, como o poliéster, o
que provocou uma drástica mudança na oferta de poliéster reciclado e, consequentemente, um
aumento de seu preço. Alternativas de reciclagem deverão surgir para reequilibrar a oferta, com
incerteza em relação ao prazo de ajuste e o novo patamar de preço.
O governo brasileiro exerceu, e continua a exercer, influência significativa sobre a economia
brasileira. As condições políticas e econômicas brasileiras poderão prejudicar nosso
negócio e o preço de cotação das nossas Ações.
O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua
política econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio,
remessas de capital e limites à importação, entre outros, que podem causar efeito adverso
relevante nas atividades da Companhia.
A inflação e algumas medidas governamentais destinadas a combatê-la geraram, no passado,
significativos efeitos sobre a economia do Brasil. As medidas tomadas pelo Governo Federal para
controlar a inflação implicaram aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle
de preços, desvalorização cambial, controle de capital e limitação às importações, entre outros
efeitos.
As atividades, situação financeira e resultados operacionais poderão ser prejudicados de maneira
relevante devido a modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores, tais
como (i) taxas de juros; (ii) controles cambiais e restrições a remessas para o exterior;
(iii) flutuações cambiais; (iv) inflação; (v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais
domésticos; (vi) política fiscal; (vii) política de abastecimento, inclusive criação de estoques
reguladores de commodities; e (viii) outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que
venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.
A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou
normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza
econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro,
sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão
prejudicar as atividades e resultados operacionais da Companhia.
A instabilidade política poderá prejudicar as nossas operações e o preço das nossas Ações.
Historicamente, o desempenho da economia brasileira vem sendo influenciado pela conjuntura
política do país. No passado, crises políticas afetaram a confiança dos investidores e do público
em geral, resultando na redução da atividade econômica e prejudicando o preço de mercado das
ações emitidas por companhias.
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O Brasil atravessa frequentemente graves crises de natureza política. Acusações de corrupção podem
fazer com que integrantes do poder executivo, parlamentares, dentre outros, deixem seus cargos, o que
pode enfraquecer o governo, dificultar as reformas econômicas a serem implementadas e/ou gerar
instabilidade política e econômica. Não podemos prever as conseqüências de tais acusações, seus
efeitos na economia brasileira, bem como em que extensão seus desdobramentos poderão afetar
adversamente nossos negócios e situação financeira.
A perda de membros de nossa administração ou nossa incapacidade de atrair e contratar
pessoal qualificado para a administração pode nos impactar negativamente.
Nossa estratégia comercial, bem como a condução da nossa administração depende em grande
parte do compromisso e habilidade dos membros de nossa administração. Qualquer substituição
dos membros de nossa administração seria pode nos impactar negativamente. Não podemos
garantir que seremos bem sucedidos em nossa intenção de atrair e/ou contratar pessoal
qualificado para a nossa administração. Nenhum dos membros dos nossos órgãos da
administração está sujeito a acordos de não-concorrência.
Falhas, interrupções ou a impossibilidade de atualização dos sistemas de tecnologia da
informação podem impactar adversamente as operações e o controle de estoque da
Companhia.
As operações da Companhia dependem em grande parte da disponibilidade, integridade e
estabilidade dos sistemas de tecnologia da informação, que são importantes ferramentas utilizadas
nas lojas próprias e franqueadas, e-commerce, vendas do canal multimarcas, controle de estoque,
desempenho financeiro e operacional, nos processos produtivos, entre outros recursos. Falhas de
administração ou segurança nos sistemas, assim como a impossibilidade de atualizá-los com a
devida frequência, podem causar temporariamente a interrupção de seu funcionamento. Caso a
Companhia não tenha capacidade de efetuar os reparos e as atualizações de forma tempestiva, e
se essa eventual interrupção se prolongar, as operações e os controles operacionais e financeiros
podem ser prejudicados, afetando adversamente os resultados.
A Companhia pode sofrer danos à reputação e imagem ou sofrer sanções legais por falhas
no sistema de segurança da informação, com relação à proteção de dados e informações
confidenciais.
A Companhia está sujeita à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/18), que disciplina o
tratamento de dados pessoais, sendo que em suas operações, a Companhia coleta, armazena,
processa e utiliza informações pessoais de colaboradores e clientes e outros dados de usuários
nos negócios. Nesse cenário, especialmente as operações com clientes, principalmente do ecommerce ou que utilizam meios de pagamento digitais nos vários canais da Companhia,
representam risco significativo por dependerem de transmissão segura de dados pessoais por
meio de redes públicas para servidores e do armazenamento seguro de dados pessoais em
sistemas conectados aos servidores da Companhia.
A dinâmica e interação do mundo digital sujeitam as empresas a ciberataques cada vez mais
sofisticados às suas bases de dados, não sendo possível garantir a ausência de falhas nas
medidas de segurança adotadas pela Companhia. Qualquer violação de segurança, ou qualquer
falha percebida envolvendo o uso indevido, perda ou divulgação não autorizada de dados
pessoais, bem como qualquer falha ou aparente falha em cumprir as leis, políticas e obrigações
legais em relação à privacidade e proteção de dados, seja por nós ou fornecedores, podem
prejudicar nossa reputação, nos exporá riscos e responsabilidades e penalidades legais,
publicidade negativa, interromper as operações da Companhia e prejudicar seus negócios.
b. A seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle

PÁGINA: 18 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco
Os interesses de nosso acionista controlador poderão conflitar com os interesses dos
investidores.
Nosso acionista controlador tem poder, entre outros, para eleger a maioria dos membros do nosso
conselho de administração e determinar o resultado de qualquer deliberação que exija aprovação
de acionistas, inclusive operações com partes relacionadas, operações de troca de controle,
reorganizações societárias, alienações e o valor e prazo de pagamento de quaisquer dividendos. O
interesse do acionista controlador poderá diferir dos interesses de nossos acionistas minoritários.
Nossos acionistas controladores podem entrar em conflito em relação à objetivos
estratégicos e orientação de nossos negócios.
Nossos acionistas controladores poderão divergir em relação à objetivos estratégicos e orientação
de nossos negócios. Na hipótese de ocorrer uma divergência entre nossos acionistas
controladores em relação aos nossos objetivos estratégicos e a orientação de nossos negócios,
poderemos ser adversamente afetados.
c. A seus acionistas
Podemos ser obrigados a indenizar nossos atuais acionistas e seus respectivos
controladores, controladas, sociedades sob controle comum, administradores, empregados,
procuradores e representantes legais.
Em janeiro de 2006, a Companhia e os ex-acionistas da Springs Industries subscreveram ações de
emissão da Springs Global Participações S.A. (Springs Global), as quais foram integralizadas
mediante a contribuição, ao capital da Springs Global, de todas as ações de emissão da
Coteminas S.A. (Coteminas) e da Springs US de que os subscritores eram proprietários. O
patrimônio de Coteminas e Springs US, que a Springs Global passou a controlar, havia sido
formado, quando de sua constituição, pelos nossos negócios e da Springs Industries no setor de
cama e banho para o lar, e seus respectivos ativos (os “Ativos Transferidos”). Também em janeiro
de 2006, Coteminas e Springs US firmaram com o emissor e com a Springs Industries contratos
através dos quais a Coteminas e a Springs US obrigaram-se a indenizar, respectivamente, a
Companhia Tecidos Norte de Minas (CTNM), Springs Industries e seus respectivos controladores,
controladas, sociedades sob controle comum, administradores, empregados, procuradores e
representantes legais, por perdas resultantes (i) da propriedade, operação e uso, por Coteminas e
Springs US, dos Ativos Transferidos a partir de 21 de dezembro de 2005, inclusive, e (ii) dos
passivos, efetivos ou contingentes, vencidos ou a vencer, incluindo aqueles discriminados nos
respectivos balanços ou no contrato firmado entre as partes, relacionados aos Ativos Transferidos.
Adicionalmente, podemos ser responsabilizados por demandas contra a CTNM ou contra a Springs
Industries relativas aos seus próprios ativos, se as mesmas não forem capazes de honrá-las.
d. A suas controladas e coligadas
Dependência dos resultados de suas controladas.
A Companhia, na condição de Holding tem como principal receita resultados de equivalência
patrimonial de suas controladas indiretas Coteminas S.A., Springs Global US,Inc e Companhia
Tecidos Santanense. O comprometimento das operações destas controladas podem impactar
significantemente o resultado da Companhia, bem como sua situação patrimonial.
e. A seus fornecedores
Há certos produtos de cama que obtemos através de nossos escritórios na Ásia, os quais
não são atualmente produzidos em nossas instalações.

PÁGINA: 19 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco
A prospecção de produtos junto a fornecedores asiáticos pelos nossos competidores e a obtenção de
produtos diretamente da Ásia pelos nossos clientes pode dificultar a nossa competição neste e em
outros segmentos de produtos.
Dependemos do sistema público e privado de infraestrutura logística nacional e
internacional para manutenção do modelo de distribuição dos produtos da Companhia
O modelo de distribuição de produtos da Companhia depende da continuidade da operação da
infraestrutura logística pública e privada, incluindo estradas, portos, e outros meios logísticos
utilizados pelos prestadores de serviço e fornecedores, para entrega de nossos produtos aos
nossos centros de distribuição, lojas e clientes multimarcas e do e-commerce.
A ocorrência de eventos que possam afetar a nossa logística, como desastres naturais, incêndios,
acidentes, greves, falhas sistêmicas, ou outras causas imprevistas que possam prejudicar a
capacidade de distribuir produtos em processamento entre nossas unidades industriais ou
produtos finais para as lojas da rede, para os clientes multimarcas, e para os clientes do canal
digital (e-commerce), podendo ocasionar queda nas vendas e impactar os resultados financeiros e
operacionais, e prejudicar a reputação das nossas marcas.
f.

A seus clientes

Nossas vendas são concentradas em poucos clientes e geralmente não celebramos
quaisquer contratos de longo prazo com quaisquer desses clientes.
Alguns de nossos clientes possuem participações relevantes no nosso negócio e nos nossos
resultados operacionais. Acreditamos que a concentração do setor varejista e a força de nossos
clientes propiciaram a alguns deles a capacidade de fazer demandas maiores aos fornecedores,
como por exemplo a nossa Companhia, e esperamos que esta tendência continue. Se a
concentração continuar, nossas vendas líquidas e resultados operacionais poderão ficar cada vez
mais sensíveis à deterioração da situação financeira de um ou mais de nossos clientes ou a outros
acontecimentos prejudiciais que afetem um ou mais de nossos clientes. Muito embora acreditemos
que nossas relações com nossos principais clientes sejam boas, via de regra não celebramos
contratos de longo prazo com quaisquer dos nossos maiores clientes, o que é comum em nosso
setor. Em decorrência deste fato, embora nossos clientes forneçam indicações de suas necessidades
de produtos e compras de estação em estação, eles, em geral, compram nossos produtos de pedido
em pedido e a relação, bem como os pedidos em particular, podem ser cancelados a qualquer
momento. A perda ou redução significativa de um negócio com qualquer de nossos principais clientes
poderá causar efeito prejudicial relevante sobre o nosso negócio, nossos resultados operacionais e a
nossa situação financeira.
Ademais, a indústria têxtil tem, historicamente, ficado sujeita a alterações e dificuldades significativas
do setor varejista ligadas ao alto grau de competitividade, que exige uma crescente necessidade de
investimentos em inovação e desenvolvimento de novos modelos de negócio, procurando
acompanhar as mudanças nas tendências de consumo. Estas dificuldades significativas no nível do
varejo poderão prejudicar o setor atacadista de produtos têxteis, assim como nossos negócios.
Ademais, uma desaceleração da economia brasileira e norte-americana ou incertezas sobre as
perspectivas econômicas futuras que afetem os hábitos de consumo dos consumidores poderão
causar efeito prejudicial sobre os nossos negócios, resultados operacionais e nossa situação
financeira.
Há certos produtos de cama que obtemos através de nossos escritórios na Ásia, os quais não são
atualmente produzidos em nossas instalações. A prospecção de produtos junto a fornecedores
asiáticos pelos nossos competidores e a obtenção de produtos diretamente da Ásia pelos nossos
clientes pode dificultar a nossa competição neste e em outros segmentos de produtos.
g. Aos setores da economia nos quais o emissor atue
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Nosso setor é altamente competitivo e nosso sucesso depende de nossa capacidade de
competir de maneira eficaz.
O setor têxtil mundial é altamente competitivo. Concorremos com companhias de grande porte e
verticalmente integradas e com diversas companhias de menor porte especializadas em segmentos
específicos do mercado. Nossos concorrentes incluem tanto companhias brasileiras quanto
estrangeiras, sendo que uma série delas tem acesso a recursos financeiros significativos. Os principais
fatores de concorrência no setor têxtil são preço, marcas, design e diferenciação do produto, qualidade,
flexibilidade de produção e cadeia logística, acabamento final do produto, prazo de entrega e
atendimento ao cliente. As necessidades de determinados clientes e as características de determinados
produtos determinam a relativa importância de cada um destes fatores. As vantagens obtidas pelos
nossos concorrentes sobre estes fatores podem impactar negativamente as nossas vendas e lucros.
As importações de produtos têxteis constituem um fator significativo de concorrência para nós, bem
como para outras companhias do setor têxtil brasileiro. As companhias estrangeiras de produtos
têxteis podem ter custos trabalhistas significativamente menores do que as companhias do setor
têxtil brasileiro e norte-americano e gozar de outras vantagens competitivas tais como taxas de
juros e taxas de câmbio favoráveis frente ao Real e ao Dólar, além da existência de eventuais
barreiras alfandegárias. Podemos não ser capazes de concorrer de modo eficaz com produtos
têxteis importados. Ademais, insuficientes proteções às importações concedidas a fabricantes
têxteis estrangeiros podem tornar nossos produtos menos competitivos e acarretar na redução de
nossas vendas e lucros.
Desastres relacionados à saúde pública podem prejudicar a capacidade da Companhia em
realizar seus objetivos de negócio.
A Companhia está sujeita a riscos que afetem a economia, em geral, e principalmente nos países onde
temos operações diretamente, como Brasil e Argentina, e indiretamente, através de coligadas, como
Estados Unidos e Canadá, abrangendo inclusive o cenário de pandemias mundiais, como a que
estamos vivenciando atualmente relativa ao Covid-19.
A Companhia deve adequar suas operações de acordo com as determinações das autoridades locais,
o que podem incluir fechamento de lojas, unidades industriais, ou centros de distribuição. Ademais, tal
evento pode ocasionar declínio da demanda por nossos produtos, aumento dos custos de mão de obra,
disrupção na cadeia logística e na disponibilidade de mão de obra, aumento das taxas de juros e
redução da liquidez no mercado financeiro, entre outros
h. À regulação dos setores em que o emissor atue
Alterações na legislação tributária podem aumentar a carga tributária e, consequentemente,
prejudicar a rentabilidade da Companhia.
O Governo Federal regularmente introduz alterações nos regimes fiscais que, eventualmente,
podem aumentar a carga tributária da Companhia e de seus clientes. Essas alterações incluem
modificações na alíquota dos tributos e, ocasionalmente, a criação de impostos temporários.
Suspensão ou alteração das condições dos incentivos fiscais atuais poderá nos prejudicar.
Usufruímos de incentivos fiscais federais, estaduais e municipais em nossas operações localizadas
nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Paraíba, e para manter nosso direito a tais
benefícios fiscais, devemos cumprir diversas condições impostas nas respectivas legislações de
ordem federal, estadual ou municipal. Os principais incentivos fiscais federais consistem em
redução de até 75% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) devido por nós. Os principais
incentivos fiscais estaduais consistem em redução, abatimento, crédito ou diferimento do
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pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Comunicação e Transporte
(ICMS). Finalmente, os principais incentivos fiscais municipais consistem em isenção do
pagamento do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e de outros tributos municipais.
No caso destes incentivos fiscais serem revogados sem o nosso consentimento, de as condições
impostas para a manutenção desses benefícios mudarem ou de tais incentivos fiscais não estarem
mais disponíveis no futuro, poderemos ser afetados adversamente.
i.

Aos países estrangeiros onde o emissor atue

Nossas operações internacionais relevantes estão sujeitas a diversas incertezas políticas,
econômicas e de outra natureza que poderão prejudicar nossos resultados comerciais,
inclusive por meio de tributação restritiva ou demais regulamentações governamentais e de
flutuações cambiais estrangeiras.
Possuímos operações internacionais relevantes. Nossa estratégia inclui o crescimento das nossas
operações internacionais na América do Sul. Como resultado, nossas operações estão sujeitas a
diversas incertezas políticas, econômicas e de outra natureza, inclusive eventos de força maior e
riscos de alterações políticas e de tributação restritiva e outros tipos de barreiras ou restrições ao
comércio internacional, como regulamentações governamentais. Sendo assim, nossa expansão
em certos mercados poderá ser dificultada por estes fatores e também por aspectos negociais.
Também realizamos uma parcela de nossas vendas líquidas em moedas que não o Real e o Dólar,
o que nos sujeita aos riscos inerentes a variações cambiais. O alcance e o volume de nossas
operações globais tornam impossível eliminar completamente todos os riscos de variação cambial
que poderão influenciar nossos resultados financeiros.
A deterioração das condições econômicas e de mercado de outros países, principalmente
nas economias emergentes, poderá prejudicar a economia brasileira, nossa empresa e o
preço das nossas Ações.
A economia brasileira e as companhias, em vários níveis, estão sofrendo o impacto das condições
econômicas e de mercado de outros países, emergentes ou não, bem como das reações dos
investidores a tais condições. Por conseguinte, o crédito disponível às empresas brasileiras é
diretamente influenciado pelas condições econômicas e de mercado do Brasil e, em vários graus,
pelas condições econômicas e de mercado de outros países.
Não podemos garantir que os acontecimentos futuros em outros países, bem como as medidas
adotadas pelos governos em tais países, não prejudicarão o crédito disponível a empresas
brasileiras nos mercados doméstico e estrangeiro, bem como o nível de atividade econômica,
prejudicando desta forma a economia brasileira e nossa empresa.
j.

As questões socioambientais

Poderemos incorrer em custos substanciais em decorrência de violações da legislação
ambiental ou em responsabilidades nos termos da legislação ambiental.
Nossas operações estão sujeitas a diversas leis e regulamentos ambientais e de saúde e
segurança ocupacionais, inclusive leis e regulamentos que regem emissões no ar e na água, o
manuseio e descarte de substâncias e resíduos sólidos e perigosos e a limpeza de contaminações.
As violações de tais exigências ou das licenças necessárias às nossas operações podem resultar
em multas substanciais, pedidos de indenização de danos materiais, lesões corporais ou sanções.
Também podemos ficar sujeitos a responsabilidade em função de averiguação e saneamento de
contaminações em imóveis de que somos proprietários ou que operamos e em outros imóveis em
que nós ou nossos antecessores operamos ou coordenamos o descarte de substâncias ou
resíduos perigosos. Algumas leis ambientais, inclusive a federal Superfund law dos Estados
Unidos e leis estaduais similares podem impor responsabilidade pelo custo total de limpeza a
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qualquer dos proprietários ou operadores atuais ou pregressos do local, ou às partes que tiverem
enviado resíduos para descarte, independentemente da propriedade na ocasião da contaminação.
Embora até a presente data nossos custos com relação a tais responsabilidades e obrigações de
observância ambiental não tenham sido relevantes, a promulgação de exigências ambientais mais
rigorosas ou a descoberta de contaminação anteriormente desconhecida poderá causar efeito
prejudicial relevante sobre nosso negócio, situação financeira e resultado operacional.
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Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o
emissor está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros

A Companhia está exposta aos seguintes riscos de mercado:
a) Risco de taxa de câmbio
As variações cambiais entre o Real, o Dólar e as moedas dos outros países em que
operamos ou operaremos poderão afetar nosso desempenho operacional e financeiro como
um todo.
Nossos resultados operacionais são afetados por flutuações das taxas de câmbio entre o Real, a
moeda em que elaboramos nossas demonstrações financeiras, o Dólar e as moedas dos outros
países em que operamos.
Receitas derivadas de exportação e nossas margens também são afetadas pela flutuação do Real
frente ao Dólar. Receitas geradas pelas exportações são reduzidas quando convertidas para Reais
nos períodos em que a moeda brasileira se valoriza frente à moeda americana. Por outro lado,
quando o Real se desvaloriza, a conversão desses valores é favorável e, assim, a mesma
quantidade de Dólares se traduz em uma maior quantidade de Reais.
Os preços de nossos principais insumos, algodão e poliéster, assim como outros insumos, são
precificados em Dólar. Deste modo, a desvalorização do Real em relação ao Dólar ocasiona
aumento de nossos custos, o que pode pressionar nossas margens e resultados operacionais e
financeiros, caso a Companhia não consiga repassar, total ou parcialmente, esses aumentos de
custos no preço de venda de seus produtos.
A desvalorização do Real frente ao Dólar dos Estados Unidos também poderá resultar em pressões
inflacionárias adicionais no Brasil em função do aumento do preço em geral dos produtos e serviços
importados, exigindo políticas governamentais conservadoras para restringir a demanda. Ademais, a
desvalorização do Real pode enfraquecer a confiança dos investidores no Brasil e reduzir o preço de
mercado das nossas Ações. Por outro lado, a valorização do Real frente ao Dólar dos Estados
Unidos pode levar a uma deterioração da conta corrente e da balança de pagamentos do país e
desacelerar o crescimento das exportações.
Apresentamos nossos resultados em Reais, enquanto grande parte das nossas vendas, custos e
despesas são denominados em Dólar. Em decorrência deste fato, as flutuações da taxa de câmbio
entre essas duas moedas podem alterar as nossas vendas, custos e despesas que são
apresentadas em Reais.
Ademais, a taxa de câmbio influencia nossa competitividade no mercado brasileiro, em relação aos
produtos importados, e no mercado internacional, em relação aos produtores internacionais de
produtos que comercializamos.
Nossos resultados financeiros podem ser impactados pela exposição de nossos ativos e passivos
em moedas diferentes do Real, em que apresentamos nossos resultados. A exposição cambial
líquida da Companhia, em relação aos seus investimentos no exterior, era de R$ 462,5 milhões em
31 de dezembro de 2019, equivalente a US$ 108,6 milhões, a $ARG 320,1 milhões, e a $PYG 4,8
bilhões na mesma data.
A Companhia e suas controladas mantêm operações com instrumentos financeiros, derivativos e
não derivativos, para gerenciamento de risco de taxa de câmbio.
A exposição cambial líquida da Companhia e de suas controladas, referentes aos instrumentos
financeiros não derivativos sujeitos à exposição cambial, era de R$ 337,7 milhões em 31 de
dezembro de 2019, equivalente a US$ 83,8 milhões, na mesma data, ambos negativos.
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A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros não derivativos, considerando os fluxos de
recebimentos e pagamentos em Dólares norte americanos já contratados em 31 de dezembro de
2019 é como segue:

Vencimento

Risco

2020
2021

Alta do Dólar
Alta do Dólar

Valor da
exposição
US$ mil
(77.820)
(5.967)
----------(83.787)
======

Provável

Cenários
II

III

(1.184)
(631)
----------(1.815)
======

(79.897)
(6.802)
----------(86.699)
======

(158.611)
(12.972)
----------(171.583)
======

Os valores entre parênteses (negativos) demonstrados nos cenários acima, referem-se à variação
cambial passiva, portanto despesa. Os valores positivos referem-se à receita.
O cenário “Provável” representa o resultado da variação cambial provável considerando-se o fluxo
de caixa dos ativos e passivos, aplicando-lhes as taxas futuras de Dólares, obtidas na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão, e comparando com a taxa do Dólar no final do exercício atual.
A Companhia adotou como política realizar análise de sensibilidade considerando uma
deterioração das taxas futuras de Dólares em 25% (Cenário II) e 50% (Cenário III), nos últimos três
exercícios.
Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia e suas controladas não possuíam instrumentos financeiros derivativos sujeitos à
exposição cambial em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2019.
Em 31 de dezembro de 2018, o valor justo dos instrumentos financeiros derivativos sujeitos à
exposição cambial da Companhia e de suas controladas era de US$ 4,8 milhões, registrada no
ativo circulante.
A Companhia deixou de apresentar a análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros acima,
tendo em vista que foram liquidados com recebimento no valor de R$ 9,5 milhões em fevereiro de
2019.
b) Risco de preço
As flutuações do preço do algodão e das demais matérias-primas ou a escassez de
fornecimento poderão reduzir nossa lucratividade.
Os preços do algodão são afetados por condições econômicas e pela oferta/procura de algodão
nos mercados mundiais e podem aumentar ou diminuir, dependendo das demais variáveis do
mercado na ocasião. Os preços do algodão vigentes causam impacto significativo sobre os custos
de produção, e um aumento no preço poderá reduzir a nossa lucratividade.
Ademais, sendo o algodão um produto agrícola, seu fornecimento e qualidade estão sujeitos a
forças da natureza. Qualquer escassez ou interrupção relevante do fornecimento, variações da
qualidade do algodão em razão do clima, infestações ou qualquer outro fator que resultaria em um
aumento do preço do produto, poderão reduzir nossa lucratividade caso fiquemos incapacitados de
repassar o aumento do custo aos nossos clientes.
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Também utilizamos quantidades significativas de poliéster na fabricação de nossos produtos. O
preço do poliéster é influenciado pela demanda, capacidade e custos de fabricação, preços do
petróleo, preços do algodão e pelo custo dos polímeros utilizados na produção do poliéster.
Qualquer escassez prolongada significativa de produtos petroquímicos poderá acarretar redução
significativa da disponibilidade de poliéster e um aumento significativo da demanda por algodão.
Tais condições poderão reduzir a disponibilidade do algodão e acarretar um aumento de preço do
algodão e do poliéster. Qualquer desses fatos poderá reduzir nossa lucratividade caso fiquemos
incapacitados de repassar o aumento de custos aos nossos clientes.
A Companhia possui contratos de compra de algodão para entrega futura com preço a fixar. A
partir da fixação do preço até a data de entrega (compra a termo), a Companhia registra as
variações como instrumento financeiro derivativo.
A Companhia registrou um ganho de R$ 3,1 milhões em 2019, um ganho de R$ 10,9 milhões em
2018, e um ganho de R$ 2,9 milhões em 2017. Em 31 de dezembro de 2019 não havia contratos
em aberto.
c) Risco de taxa de juros
As variações de taxas de juros poderão afetar nosso desempenho financeiro, pois a maior
parte de nossa dívida é atrelada a juros flutuantes.
Em 31 de dezembro de 2019, a dívida bruta da Companhia era igual a R$ 1.532,2 milhões, dos
quais 71,7% atrelados a juros flutuantes, atrelados a CDI, TJLP e libor.
O caixa e equivalentes de caixa e os títulos e valores mobiliários, que somavam R$ 297,5 milhões
em 31 de dezembro de 2019, rendem aproximadamente o equivalente às taxas dos Certificados de
Depósitos Interbancários – CDI.
A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros não derivativos acima, considerando os
fluxos de pagamentos do principal e juros em 31 de dezembro de 2019, é como segue:
Cenários

Saldo
Vencimento

2020
2021
2022
2023

Risco

Alta do CDI
Alta do CDI
Alta do CDI
Alta do CDI

médio

Provável

II

III

909.169

45.275

56.128

65.576

426.334

24.190

38.589

45.689

214.169

10.710

20.189

24.167

80.000

3.613

7.481

8.986

======

======

======

Os valores demonstrados nos cenários acima, referem-se à projeção da despesa de juros em seus
respectivos anos e cenários, considerando-se os saldos médios dos empréstimos em cada ano.
O cenário “Provável” representa o resultado da evolução da taxa de juros do CDI provável,
considerando-se os vencimentos do principal e do juros. As taxas de juros futuras do CDI foram
obtidas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.
A Companhia adotou como política realizar análise de sensibilidade considerando uma majoração
das taxas futuras do CDI em 25% (Cenário II) e 50% (Cenário III), nos últimos três exercícios.
d) Risco de crédito

PÁGINA: 26 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado
A Companhia está sujeita ao risco de crédito com respeito ao caixa e equivalentes de caixa, aos
títulos e valores mobiliários e aos instrumentos derivativos. Esse risco é mitigado pela política de
efetuar transações financeiras somente em instituições financeiras de grande porte.
O risco de crédito em duplicatas a receber é reduzido devido à seletividade dos clientes e a política
de concessão de créditos. A Companhia possui um sistema de gestão de crédito baseado na
combinação das informações oriundas de diversos departamentos da empresa, principalmente as
áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes externas que abastecem o departamento de
crédito e cobrança visando à estipulação de limites de crédito para os seus clientes que são
aprovados por órgão colegiado.
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4.3. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou suas
controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros: (i) que
não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes para os negócios do emissor ou de suas
controladas, indicando:

a. juízo

10ª Vara do Trabalho Natal/RN

b. instância

Primeira
–
Processo
29.2016.5.21.0010

c. data de distribuição

19/12/2016

d. partes no processo

MPT 21ª Região X COTEMINAS S.A.

e. valores, bens, ou direitos envolvidos

R$ 1.000.000,00 –

f. principais fatos

Obrigação de fazer e Indenização por danos
morais Moraes coletivos

g. chance de perda

40%

n.

001712-

h. análise do impacto em caso de perda do Pagamento da condenação e cumprimento
processo
das obrigações
i. valor provisionado

R$ 1.000.000,00

a. juízo
b. instância

53ª Vara do Trabalho de São Paulo
Primeira
–
Processo
nº
002877002119925020037
1993
I.S.N. x GARANCE TEXTILE e por sucessão
trabalhista indevidamente concedida, desde
12/06/15, também a COTEMINAS S.A.
R$ 431.776,18
Em decorrência da aquisição de diversas
marcas nos anos 90 pela COTEMINAS
(Companhia de Tecidos Norte de Minas –
COTEMINAS), entre elas a marca CALFAT, de
propriedade também da sociedade
GARANCE TEXTILE, cada uma com o registro
de classe diferente no INPI, (24 Coteminas e
23 GARANCE), o reclamante em virtude da
inadimplência da empresa GARANCE,
solicitou, pela referida aquisição da marca, a
sucessão trabalhista ao juiz da causa o que
foi concedido. A emissora, por meio de sua
controlada, está atenta ao processo e
confiante que nas instâncias superiores será
excluída do polo passivo.
Provável

c. data de distribuição
d. partes no processo

e. valores, bens, ou direitos envolvidos
f. principais fatos

g. chance de perda
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes
h. análise do impacto em caso de perda do Pagamento da condenação
processo
i. valor provisionado
R$ 528.205,19

a. juízo
b. instância

37ª Vara do Trabalho de São Paulo
Primeira
–
Processo
nº
002877002119925020037
c. data de distribuição
1993
d. partes no processo
A. P. x GARANCE TEXTILE e por sucessão
trabalhista indevidamente concedida, desde
20/03/14, também a COTEMINAS S.A.
e. valores, bens, ou direitos envolvidos
R$ 258.700,01
f. principais fatos
Em decorrência da aquisição de diversas
marcas nos anos 90 pela COTEMINAS
(Companhia de Tecidos Norte de Minas –
COTEMINAS), entre elas a marca CALFAT, de
propriedade também da sociedade
GARANCE TEXTILE, cada uma com o registro
de classe diferente no INPI, (24 Coteminas e
23 GARANCE), o reclamante em virtude da
inadimplência da empresa GARANCE,
solicitou, pela referida aquisição da marca, a
sucessão trabalhista ao juiz da causa o que
foi concedido. A emissora, por meio de sua
controlada, está atenta ao processo e
confiante que nas instâncias superiores será
excluída do polo passivo.
g. chance de perda
Provável
h. análise do impacto em caso de perda do Pagamento da condenação
processo
i. valor provisionado
R$ 316.475,74

a. juízo
b. instância
c. data de distribuição
d. partes no processo

e. valores, bens, ou direitos envolvidos
f. principais fatos

18ª Vara do Trabalho de São Paulo
Primeira
–
Processo
nº
00973007319935020018
1993
A. D. A. x GARANCE TEXTILE e por sucessão
trabalhista indevidamente concedida, desde
14/10/14, também a COTEMINAS S.A.
R$ 207.993,24
Em decorrência da aquisição de diversas
marcas nos anos 90 pela COTEMINAS
(Companhia de Tecidos Norte de Minas –
COTEMINAS), entre elas a marca CALFAT, de
propriedade também da sociedade
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GARANCE TEXTILE, cada uma com o registro
de classe diferente no INPI, (24 Coteminas e
23 GARANCE), o reclamante em virtude da
inadimplência da empresa GARANCE,
solicitou, pela referida aquisição da marca, a
sucessão trabalhista ao juiz da causa o que
foi concedido. A emissora, por meio de sua
controlada, está atenta ao processo e
confiante que nas instâncias superiores será
excluída do polo passivo.
g. chance de perda
Provável
h. análise do impacto em caso de perda do Pagamento da condenação
processo
i. valor provisionado
R$ 254.444,58
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

4.4

Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que
não estejam sob sigilo, em que o emissor ou suas controladas sejam
parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou exadministradores, controladores ou ex-controladores ou investidores
do emissor ou de suas controladas, informando:

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou suas
controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou exadministradores, controladores ou ex-controladores ou investidores do emissor ou de
suas controladas.

1
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4.5 - Processos Sigilosos Relevantes

4.5

Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou
suas controladas sejam parte e que não tenham sido divulgados nos
itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o impacto em caso de perda e informar
os valores envolvidos:

O emissor não possui processos sigilosos.

1
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
4.6. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos,
baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em
conjunto sejam relevantes, em que o emissor ou suas controladas sejam parte, discriminando
entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros, e indicando:

Processos trabalhistas
a. valores envolvidos

R$ 13.586 mil.

b. valor provisionado

R$ 13.586 mil.

c. prática do emissor ou de sua controlada A Companhia e suas controladas são polo
que causou tal contigência
passivo em ações movidas por exfuncionários e terceiros. Esses últimos, em
decorrência da aquisição de diversas marcas
nos anos 90 pela COTEMINAS (Companhia
de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS),
entre elas a marca CALFAT, de propriedade
também da sociedade GARANCE TEXTILE,
cada uma com o registro de classe diferente
no INPI, (24 Coteminas e 23 GARANCE), os
reclamantes em virtude da inadimplência da
empresa GARANCE, solicitaram, pela
referida aquisição da marca, a sucessão
trabalhista o que vem sendo enfrentado
com muito rigor pela emissora. A emissora,
por meio de sua controlada COTEMINAS
S.A., está atenta ao processo e confiante que
nas instâncias superiores será excluída do
polo passivo.

Processos cíveis
a. valores envolvidos

R$ 11.087 mil.

b. valor provisionado

R$ 7.629 mil.

c. prática do emissor ou de sua controlada A Companhia é pólo ativo em ações judiciais
que causou tal contigência
que questionam ECE – Encargo de
Capacidade
Emergencial
e
RTE
Recomposição Tarifária Extraordinária
cobrado em contas de energia elétrica. A
controlada indireta CSA é pólo ativo em ação
contra a União questionando a legalidade da
cobrança da RTE – Recomposição Tarifária

PÁGINA: 33 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
Extraordinária e COFURH – Compensação
Financeira pela Utilização de Recursos
Hídricos.
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Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens
anteriores:

Não aplicável.

1
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados

4.8

a.

Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às
regras do país no qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro
estão custodiados, se diferente do país de origem, identificar
restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos

Não aplicável.
b.

restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários

Não aplicável.
c.

hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos
titulares de valores mobiliários nessa situação

Não aplicável.
d.

hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de
preferência na subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em
ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como das
respectivas condições para o exercício desse direito, ou das hipóteses
em que esse direito não é garantido, caso aplicável

Não aplicável.

1
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Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo emissor,
em relação aos riscos listados no item 4.1
a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação,
e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Companhia atualmente não possui uma política formal de gerenciamento de riscos, por entender
que as práticas por ela adotadas são suficientes para lidar com os riscos a que está exposta.
b. Os objetivos e estratégias, da política de gerenciamento de risco, quando houver,
incluindo:
i.
ii.
iii.

Os riscos para os quais se busca proteção
Os instrumentos utilizados para proteção
A estrutura organizacional de gerenciamento de risco

c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
Não aplicável, pois a Companhia não possui política formal de gerenciamento de riscos.
A Companhia não formalizou uma política de gerenciamento de riscos, por entender que as práticas
por ela adotadas são suficientes para lidar com os riscos a que está exposta.
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Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo emissor,
em relação aos riscos listados no item 4.2
a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de
mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua
aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma
política

A Companhia atualmente não possui uma política formal de gerenciamento de riscos, por entender
que as práticas por ela adotadas são suficientes para lidar com os riscos a que está exposta.
b. Os objetivos e estratégias, da política de gerenciamento de riscos de mercado,
quando houver, incluindo:
i.

os riscos para os quais se busca proteção

ii.

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

iii.

os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

iv.

os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

v.

se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de
proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

vi.

a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos de mercado

c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
Não aplicável, pois a Companhia não possui política formal de gerenciamento de riscos.
A Companhia não formalizou uma política de gerenciamento de riscos, por entender que as práticas
por ela adotadas são suficientes para lidar com os riscos a que está exposta.
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CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PARA ASSEGURAR A ELABORAÇÃO DE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONFIÁVEIS
a. Principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,
indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las

A Administração da Companhia acredita que o sistema de controles internos está estruturado
para assegurar a efetividade das suas operações, de seus sistemas de informação e o
cumprimento das normas aplicáveis. A efetividade do sistema é avaliada pelos auditores
independentes como parte dos procedimentos de auditoria das demonstrações financeiras e por
auditorias feitas diretamente pela área de controladoria, cujos relatórios contribuem para ações
de melhoria contínua.
b. Estruturas organizacionais envolvidas
A Vice-Presidência Financeira, principal área responsável pelas demonstrações financeiras,
conta com o suporte da Diretoria de Controladoria para sua elaboração, garantindo a adoção das
boas práticas de controle interno e observação das normas contábeis aplicáveis. A área de
Controladoria é responsável pelo estabelecimento, revisão e manutenção das políticas e
controles internos da Companhia, bem como pelo gerenciamento de riscos relevantes, incluindo
os aspectos relacionados à preparação e revisão das demonstrações financeiras
c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionadas pela
administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo
referido acompanhamento
As recomendações do relatório sobre deficiências de controles internos emitido pelos auditores
independentes são discutidas com a Controladoria e a Presidência da Companhia.
d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
do auditor independente
Os relatórios de comunicação de deficiências de controles internos do nosso auditor
independente com relação às nossas demonstrações contábeis relativas aos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019, 2018, e 2017 não apontaram quaisquer deficiências ou
recomendações significativas sobre os procedimentos e controles internos que utilizamos para
elaboração de nossas demonstrações contábeis e que pudessem colocar em risco a efetividade
e a continuidade dos seus negócios.
e. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório do auditor
independente e sobre as medidas corretivas adotadas
O relatório sobre deficiências e aspectos contábeis emitido pelos auditores independentes não
apontaram itens significativos, porém, a Administração está trabalhando para corrigir os pontos
não significativos comentados.
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Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo
emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:
A controlada indireta Coteminas S.A., que detém a maior parcela de colaboradores e
participação no resultado da Companhia, possui um Código de Ética e de Integridade,
que se aplica aos diretores, empregados, fornecedores e prestadores de serviço.
a. Se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública, identificando, em caso positivo:
i.

Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua
adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que
frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as
práticas são adaptadas.
Embora as relações com a administração pública não sejam representativas para a
Companhia no âmbito comercial, há uma série de mecanismos e procedimentos
estabelecidos no Programa de Integridade, destacando-se:
1) É abrangente, dirigindo-se aos acionistas, administradores, executivos e
colaboradores nas relações mantidas com agentes públicos e/ou assemelhados,
estendendo-se aos clientes, fornecedores ou qualquer outro que mantenha
relações com a Companhia.
2) Indica as práticas ilícitas e inapropriadas reprovadas pela Companhia sem,
contudo, limitar-se às mesmas, que podem ser revistas ou mesmo adequadas a
cada situação específica.
3) Estabelece a esperada conduta dos acionistas, administradores, executivos e
colaboradores em relação a brindes e presentes, patrocínios e promoções,
doações e contribuições e contratação de terceiros.
4) Define o canal de denúncia não permitindo qualquer tipo de retaliação e
garantindo o sigilo e anonimato.
5) Adota os procedimentos para apuração da denúncia e a forma de
processamento.
A reavaliação dos riscos, assim como a revalidação do Programa de Integridade,
tem previsão anual ou de acordo com a necessidade de ajustes.

ii.

As estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do
funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de
integridades, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente
aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de
garantia da independência de seus dirigentes, se existentes.
A Coteminas S.A. possui um Conselho de Ética que é formado pelo Conselho
Superior de Ética, Comitê de Ética e Comitê de Ética Local, atuando como um
colegiado. Cada instância possui atribuições para apurar denúncias originárias ou
recursos das demais instâncias, no caso do Conselho Superior de Ética e do
Comitê de Ética.
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O Conselho de Ética foi formalmente instituído com a implantação do Código de
Conduta e Ética, em 1de julho de 2016. Os membros dos Comitês possuem
independência para investigar, solicitar esclarecimentos e recomendar as penas a
serem impostas.
iii.

Se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado,
indicando:
i. se aplica a todos diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados e se abrange também terceiros, tais
como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e
associados
Sim
ii. se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais,
conselheiros de administração e empregados são treinados em
relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas
relacionadas ao tema
Realizamos reuniões para discussão e tomada de decisão sobre temas
específicos relacionados à ética e conduta, mas sem uma frequência prédeterminada.
iii. as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras
normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas
sanções estão previstas
A Companhia entende que o objetivo principal do Código de Conduta e
Ética é o caráter educativo e não punitivo.
Contudo, havendo confirmação da violação dos princípios que norteiam a
conduta e a ética da Companhia, estão previstas as sanções previstas em
Lei e/ou contrato (item 7.2.1, do Anexo I). Sendo apurado ilícito penal, os
fatos serão encaminhados a autoridade policial (item 7.2.2, do Anexo I). O
mesmo também responderá pelas perdas e danos materiais e morais (item
7.2.3, do Anexo I), assim como, quem sabendo, omitiu-se (item 7.2.3.1, do
Anexo I).
iv. órgão que aprovou o código, a data de aprovação e, caso o emissor
divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado
O Código de Conduto e Ética da Coteminas S.A. foi aprovado em 1 de
julho de 2016, pelo seu Diretor Presidente. Em julho de 2016 iniciou-se o
treinamento e a entrega dos respectivos Códigos.

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
i.

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
A Coteminas S.A. implementou um canal de denúncias internas no ano de 2016. O
canal de denúncia atualmente em vigor é interno, com possibilidade de envio de
denúncia através do e-mail comiteetica@coteminas.com.br, onde o Comitê de
Ética, com membros representantes da área jurídica e de recursos humanos
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apuram as denúncias, garantindo o anonimato e proteção ao denunciante de boafé.
ii.

se o canal está aberto para recebimento de denúncia de terceiros ou se
recebe denúncias apenas de empregados
Não há restrição, o canal pode receber denúncias de terceiros ou empregados.

iii.

se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
Sim.

iv.

órgão do emissor responsável pela apuração das denúncias
Comitê de Ética da Coteminas S.A.

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e
reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidade e de risco de
práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
Não há.
d. caso o emissor não possua regras, políticas ou práticas voltadas para prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração
pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles neste
sentido.
Não aplicável.
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5.5 Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos
principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de
riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na
exposição do emissor a tais riscos.
A Companhia identificou e/ou aprimorou a descrição de novos fatores de riscos aos quais está
exposta, em relação ao último exercício social.
Dentre outras questões, esta nova avaliação considerou alterações relacionadas aos seguintes
principais aspectos: consequências decorrentes dos efeitos da pandemia da Covid-19 no Brasil e
no mundo; adequações necessárias ao atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados; e
dependência dos sistemas de tecnologia de informações e do sistema de infraestrutura logística
público e privado.
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5.6 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
A controlada direta Springs Global celebrou, em dezembro de 2018, acordo com a Keeco, empresa
americana de produtos moda lar, para combinação de suas operações da América do Norte,
avaliadas em US$ 126 milhões, sujeita apenas a determinadas condições precedentes, usuais a
este tipo de negócio.
No fechamento da transação (“closing”), ocorrido em 15 de março de 2019, a Springs Global
recebeu US$ 90 milhões em dinheiro e US$ 36 milhões em ações da empresa combinada, Keeco
Holdings, LLC, representando uma participação de 17,5% do seu capital social.
Desta forma, a Companhia reduzirá a sua exposição ao mercado norte-americano e,
consequentemente, terá redução na sua exposição aos seguintes riscos:
a) Variações cambiais entre o Real e o Dólar americano, pois reduzá a proporção de
receita e geração de caixa, assim ativos e passivos, em dólares americanos; e
b) Concentração de clientes, pois não haverá cliente que concentre mais de 10% das
suas receitas.
Informações adicionais sobre gestão de liquidez e gestão de capital.
A Companhia reconheceu receita, em 2018, no valor de R$ 335,4 milhões, referente à exclusão do
ICMS da sua base de cálculo de PIS e COFINS das empresas Coteminas S.A., Companhia
Tecidos Santanense, e Companhia Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS, devido ao êxito em
ação judicial ocorrida em maio de 2018. A Companhia pretende utilizar estes créditos fiscais para
fins de compensação de PIS e COFINS, ao longo dos próximos trimestres.
A Companhia celebrou acordo para combinação de suas operações da América do Norte e, como
parte do pagamento, recebeu US$ 90 milhões em dinheiro, no fechamento da transação, ocorrido
no dia 15 de março de 2019. Com a entrada destes recursos, mais a compensação do PIS e do
COFINS ao longo dos próximos trimestres, a Companhia reduzirá a sua dívida líquida em R$ 684
milhões.
Gestão de liquidez--Os passivos financeiros da Companhia, de acordo com os vencimentos dos
seus fluxos de caixa, com base na data mais próxima de liquidação dos mesmos, e utilizando as
taxas de juros nominais contratadas, podem ser resumidos como segue:
Obrigações contratuais
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Partes relacionadas
Arrendamentos a pagar, líquidos

Total

Menos de
1 ano

De 2 a 3
anos

De 4 a 5
anos

1.554.384
102.818
197.968
1.194
270.171
-----------2.126.535
=======

891.173
90.316
197.968
40.186
-----------1.219.643
=======

526.360
12.502
1.194
61.351
-----------601.407
=======

136.851
168.634
-----------305.485
=======

Gestão de capital--A Companhia administra sua estrutura de capital para assegurar a continuidade
de suas atividades operacionais e ao mesmo tempo maximizar o retorno aos seus acionistas. A
estratégia da Companhia permaneceu inalterada no período coberto por estas demonstrações
financeiras.
A dívida líquida da Companhia pode ser assim composta:
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Controladora
2019
2018
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Instrumentos financeiros derivativos
Total da dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Total da dívida líquida
e patrimônio líquido

Consolidado
2019
2018

257.456
(1.630)
(1.529)
------------254.297

154.402
(167)
(1.452)
------------152.783

1.432.755
99.397
(165.453)
(132.030)
------------1.234.669

1.400.045
148.322
(145.067)
(128.540)
(4.798)
------------1.269.962

999.012
-------------

1.028.122
-------------

1.789.280
-------------

1.801.179
-------------

1.253.309
========

1.180.905
========

3.023.949
========

3.071.141
========

Informações adicionais sobre risco de crédito.
Risco de crédito--A Companhia está sujeita a risco de crédito com respeito ao caixa e equivalentes
de caixa, aos títulos e valores mobiliários e aos instrumentos derivativos. Esse risco é mitigado
pela política de aplicar os recursos disponíveis somente em instituições financeiras de grande
porte. O risco de crédito em duplicatas a receber é reduzido devido à seletividade dos clientes e a
política de concessão de créditos. A Companhia possui um sistema de gestão de crédito baseado
na combinação das informações oriundas de diversos departamentos da empresa, principalmente
as áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes externas que abastecem o departamento
de crédito e cobrança visando à estipulação de limites de crédito para os seus clientes que são
aprovados por órgão colegiado.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

05/12/1967

Forma de Constituição do Emissor

SOCIEDADE POR AÇÕES

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

11/02/1971
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6.3. Breve histórico do emissor
A Companhia de Tecidos Norte de Minas — COTEMINAS é uma
companhia aberta que tem por objeto social a produção e a
comercialização de fios e tecidos em geral, importação e exportação,
podendo participar do capital de outras empresas e adquirir títulos
negociáveis no mercado de capitais. A Sociedade opera como holding
de empresas têxteis no Brasil e no exterior.
As controladas da Sociedade são indústrias líderes do setor têxtil no
Brasil e no exterior e situam-se entre os maiores fabricantes integrados
de tecidos para acessórios domésticos e vestuário. As controladas da
Sociedade produzem e comercializam fios, tecidos acabados e não
acabados, confeccionados para cama, mesa e banho e acessórios para
o lar. Seus produtos confeccionados são comercializados através das
mais tradicionais marcas do mercado mundial como: Casa Moysés,
MMartan,, Artex, Santista, Springmaid, Wabasso, Texmade, Palette,
Fantasia, Arco-Íris entre outras, para produtos de cama, mesa e
banho, além de suprir grandes redes com marcas próprias e/ou
exclusivas.
A emissora foi fundada em 1967 por José Alencar Gomes da Silva, e
sua família controla de forma direta e indireta, aproximadamente 60%
das ações com direito a
voto da Coteminas. Josué Christiano Gomes da Silva, filho do fundador
da Companhia, ocupa os cargos de Presidente do Conselho de
Administração e Diretor
Presidente da Companhia
Em julho de 2004 a companhia adquiriu participação relevante na
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE, e desde aquela data a companhia
incluiu esta controlada em seus balanços consolidados. A Companhia
Tecidos Santanense é uma Sociedade aberta que tem por objetivo
social a indústria têxtil; atividades afins; confecção e comercialização
de produtos do vestuário, inclusive uniformes profissionais; acessórios
e equipamentos de proteção individual - EPI, destinados à segurança
do trabalho; a exportação e importação de produtos ligados à sua
finalidade, podendo participar do capital de outras empresas e adquirir
títulos negociáveis no mercado de capitais.
Em 26 de Janeiro de 2006, foi concluída a operação de associação dos
ativos operacionais relacionados aos negócios de produtos para o lar
da Sociedade (CTNM) e da Springs Industries Inc. com a constituição
da Springs Global Participações S.A., que controla a Coteminas S.A. e
a Springs Global US, Inc., companhias fechadas operacionais, com
sede no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente, e que
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concentrarão as atividades industriais na área de artigos de cama e
banho anteriormente desenvolvido pelas emissoras (CTNM) e pela
Springs.
A associação criou o maior complexo operacional de produtos têxteis
de cama e banho do mundo, com unidades de produção nas Américas,
e que gerará sinergias significativas como resultado da racionalização
da produção e da combinação das atividades de CTNM e da Springs.
No dia 05 de Maio de 2009 a controlada da emissora, Springs Global
Participações S.A., passou a deter participação no capital social da
MMartan Têxtil Ltda.. A MMartan, fundada em 1985, e atuando em todo
território nacional, é hoje uma das maiores redes de varejo de cama,
mesa e banho do Brasil. Mais recentemente, iniciou-se o
desenvolvimento da rede de lojas Artex. Atualmente, as atividades de
varejo monomarca da Springs estão concentradas na empresa AMMO
Varejo.
Ao final de 2018, a controlada Springs Global Participações S.A.
celebrou acordo com a Keeco, empresa americana de produtos moda
lar, para combinação de operações da América do Norte. A operação
foi concluída em meados de março de 2019, quando recebemos US$
90 milhões em dinheiro e US$ 36 milhões em ações da empresa
combinada, Keeco Holdings, LLC, representando uma participação de
17,5% do seu capital social.
A empresa combinada possui portfólio de produtos e marcas líderes
nos mercados de cortinas, utility bedding, e decorative bedding, além
de carteira diversificada de clientes, incluindo as principais empresas
do varejo tradicional e digital do mercado norte-americano.

PÁGINA: 48 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
6.5. Pedido de Falência ou de Recuperação Judicial
A emissora não possui nenhum pedido de Falência contra si, ou ainda, pedido de Recuperação
Judicial a seu favor.
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6.6 - Outras Informações Relevantes

6.6

Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor
relevante, ou de recuperação judicial ou extrajudicial do emissor, e o
estado atual de tais pedidos

A emissora não possui nenhum pedido de Falência contra si, ou ainda, pedido de
Recuperação Judicial a seu favor.

1
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Descrever sumariamente as atividades desenvolvidas pelo emissor e suas
controladas:

A Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS (“Companhia”) é uma companhia aberta
que tem por objetivo social a produção e a comercialização de fios e tecidos em geral, importação
e exportação, podendo participar do capital de outras empresas e adquirir títulos negociáveis no
mercado de capitais.
A Companhia é controladora da Springs Global Participações S.A. (“Springs”), que é controladora
da Coteminas S.A. (“CSA”) e da Springs Global US, Inc. (“SGUS”), companhias que concentram as
atividades industriais na área de artigos de cama e banho, com produção verticalmente integrada
de seus produtos, desde a fiação, passando pela tecelagem, preparação, tinturaria, estamparia,
acabamento e confecção, com plantas no Brasil (nove unidades), nos EUA (três unidades), e na
Argentina (uma unidade).
No Brasil, a Springs Global detém as marcas Santista, Artex, MMartan e Casa Moysés. A primeira
é comercializada apenas no atacado, as duas últimas são comercializadas somente no varejo
monomarca, e a Artex atende os dois canais de distribuição. Na Argentina, possui as marcas
Palette, Arco-Íris e Fantasia, que são líderes de mercado. A marca Springmaid é comercializada
nos Estados Unidos da América (EUA) e no Canadá. A Springs Global possui também as marcas
Wabasso, Texmade, Springs Home e licencia a marca SERTA.
Nossas marcas possuem alta taxa de conhecimento entre consumidores e especialistas, sendo
referência em qualidade no setor.
A Springs Global distribui seus produtos através dos canais de atacado, em todos os seus
mercados de atuação, e no varejo monomarca, no Brasil. Possuímos cerca de 4.000 clientes no
mercado atacado, que incluem lojas de departamento, hipermercados, e lojas e redes
especializadas em Cama, Mesa e Banho (CAMEBA), de pequeno e médio porte.
Os produtos comercializados pela Springs Global no atacado são classificados como: (a) Cama,
Mesa e Banho (CAMEBA), (b) utility bedding, e (c) produtos intermediários. A linha de CAMEBA
inclui lençóis e fronhas avulsos, jogos de lençóis, toalhas de mesa, toalhas de banho, tapetes e
acessórios para o banheiro. A linha de Utility bedding inclui travesseiros, protetores de colchão e
colchas. Produtos intermediários são fios e tecidos, no seu estado natural ou tintos e estampados,
vendidos para pequenas e médias confecções, malharias e tecelagens.
A partir de 2009, a Springs Global passou a atuar diretamente no varejo monomarcas de cama,
mesa e banho no Brasil, através da aquisição da rede de lojas MMartan. Em 2011, houve o
lançamento de lojas Artex. Atualmente, as atividades de varejo monomarca da Springs Global
estão concentradas na controlada AMMO Varejo Ltda.
A Springs Global celebrou, em dezembro de 2018, acordo com a Keeco, empresa americana de
produtos moda lar, para combinação de suas operações da América do Norte, avaliadas em US$
126 milhões.
No fechamento da transação (“closing”), ocorrido em 15 de março de 2019, a Springs Global
recebeu US$ 90 milhões em dinheiro e US$ 36 milhões em ações da empresa combinada, Keeco
Holdings, LLC, representando uma participação de 17,5% do seu capital social.
A empresa combinada possui portfólio de produtos e marcas líderes nos mercados de cortinas,
utility bedding, e decorative bedding, além de carteira diversificada de clientes, incluindo as
principais empresas do varejo tradicional e digital do mercado norte-americano.
Esta combinação de negócios proporcionará o fortalecimento da participação da Springs Global no
mercado norte-americano, através de uma posição acionária significativa numa empresa com
amplo portfólio de produtos, competitividade, potencial de crescimento, e maior rentabilidade,
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devido às sinergias. Ao mesmo tempo, permitirá uma maior dedicação da administração da Springs
Global aos seus negócios na América do Sul, com uma estrutura financeira mais robusta.
Seguindo o pronunciamento técnico CPC 31, a Springs Global passou a reportar as operações
vendidas para a Keeco como “Operações descontinuadas” a partir do 4T18.
A Companhia também é controladora da Oxford Comércio e Participações S.A., que é controladora
da Companhia Tecidos Santanense, companhia aberta que tem por objetivo social a indústria têxtil;
atividades afins; confecção e comercialização de produtos para o vestuário, inclusive uniformes
profissionais; acessórios e equipamentos de proteção individual - EPI, destinados à segurança do
trabalho.
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Informações empresas de economia mista

Não aplicável.
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Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas
demonstrações financeiras de encerramento de exercício social ou, quando houver,
nas demonstrações financeiras consolidadas, indicar as seguintes informações:
a. Produtos e serviços comercializados

Os segmentos operacionais da Companhia eram em 2017: (a) Atacado, que é subdividido em dois
segmentos, (a.1) América do Sul – Atacado e (a.2) América do Norte - Varejo; (b) Varejo; e (c)
Brins. A partir de 2018, com a combinação de negócios na América do Norte, a Companhia passou
a ter os seguintes segmentos operacionais, em 2018 e em 2019: (a) Brasil, que é subdividido em
três segmentos, (a.1) Brasil – Atacado, (a.2) Brasil – Varejo, e (a.3) Brasil - Brins; e (b) Argentina Atacado.
Os produtos comercializados no segmento Atacado são classificados como: (a) Cama, Mesa e
Banho (CAMEBA), (b) utility bedding, e (c) produtos intermediários.
Os produtos comercializados no segmento Varejo são: (a) Cama, Mesa e Banho (CAMEBA), (b)
utility bedding, e (c) produtos de decoração.
Os produtos comercializados no segmento Brins são produtos do vestuário, inclusive uniformes
profissionais; acessórios e equipamentos de proteção individual - EPI, destinados à segurança do
trabalho; a exportação e importação de produtos ligados à sua finalidade.
A linha de CAMEBA, inclui lençóis e fronhas avulsos, jogos de lençóis, toalhas de mesa, toalhas de
banho, tapetes e acessórios para o banheiro.
A linha de Utility bedding, inclui travesseiros, protetores de colchão e colchas.
Produtos intermediários são fios e tecidos, no seu estado natural ou tintos e estampados, vendidos
para pequenas e médias confecções, malharias e tecelagens.
Produtos de decoração são produtos para compor o ambiente, como porta-joias, porta-retratos,
bandejas, e caixas de decoração, garrafas decorativas, difusor de aromas, porta-velas, velas,
saboneteiras, porta-doces, pratos, vaso, entre outros objetos decorativos.
b. Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor
Receita líquida por segmento
Em R$ milhões

2018

%

2017R

%

2017

%

América do Sul

1.778,9

100%

1.793,2

100%

1.793,2

70%

Atacado*

1.082,9

61%

1.121,9

63%

1.121,9

44%

Varejo

258,6

15%

252,8

14%

252,8

10%

Brins

437,4

25%

418,5

23%

418,5

16%

-

0%

-

0%

784,6

30%

1.778,9

100%

1.793,2

100%

2.577,8

100%

América do Norte
Receita líquida total
Intracompanhia

106,5

113,6

113,6

* Excluindo receita intracompanhia
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Receita líquida por segmento
Em R$ milhões
Brasil

2019

%

2018

%

1.714,8

92%

1.205,2

88%

Atacado*

985,3

53%

942,5

69%

Varejo

268,0

14%

262,7

19%

Brins

461,5

25%

437,4

32%

Argentina

151,0

8%

136,3

10%

1.865,8

100%

1.370,8

100%

Receita líquida total
Intracompanhia

133,6

161,6

* Excluindo receita intracompanhia
2019 e 2018 - Excluindo operações descontinuadas

Receita líquida por linha de produto
Linha de Produtos

2018

Cama, mesa e banho

%

2017R

%

2017

%

851,7

48%

871,4

49%

987,0

38%

-

0%

-

0%

669,0

26%

Produtos intermediários

668,6

38%

669,0

38%

669,0

26%

Varejo

258,6

15%

252,8

14%

252,8

10%

1.778,9

100%

1.793,2

101%

2.577,8

100%

Utility bedding

Total

Receita líquida por linha de produto
Linha de Produtos

2019

%

2018

%

Cama, mesa e banho

914,3

49%

847,6

48%

Produtos intermediários

683,5

37%

668,6

38%

Varejo

268,0

14%

262,7

15%

1.865,8

100%

1.778,9

100%

Total

2019 e 2018 - Excluindo operações descontinuadas

c. Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do
emissor
A Companhia não divulga lucro ou prejuízo por segmento.
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Em relação a aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos
operacionais divulgados no item 7.2, informamos:

a. características do processo de produção
O gráfico a seguir demonstra o fluxo do processo têxtil das suas controladas:

CAMEBA
Lençóis e Fronhas: O tecido é cortado e encaminhado a uma máquina que fixa termicamente suas
dimensões, alinha seus fios e melhora o toque e textura do material. Uma vez finalizada a
produção do tecido, o processo de fabricação de lençóis e fronhas requer o corte, a costura e a
embalagem do material de acordo com diferentes especificações técnicas.
Toalhas: Os fios utilizados podem ser tingidos antes ou após a tecelagem, dependendo das
especificações e designs das toalhas. O fio é então transformado em toalha através de modernos
teares de felpa a jato de ar ou pinça de alta velocidade. Alguns desses teares possuem capacidade
de produzir desenhos jacquard, o que permite a produção de padrões de produto bastante
sofisticados. O tecido é levado então para o processo de acabamento onde será alvejado através
de um processo do tipo corda ou alvejamento aberto. O produto é posteriormente tingido e/ou
estampado, lavado e acabado. Finalmente, as toalhas são cortadas, costuradas e embaladas
conforme as especificações técnicas finais.
Utility Bedding
Colchas: As colchas destinadas ao mercado institucional (ex.: hospitais e hotéis) são tingidas com
processo denominado VAT a fim de atingir cores mais sólidas. O produto é em seguida cortado e
costurado de acordo com as dimensões e especificações técnicas dos segmentos aos quais se
destinam. As colchas são então submetidas a processos adicionais de lavagem e secagem para
melhorar sua textura.
Travesseiros: As fibras são recebidas em fardos e misturadas para melhor uniformizá-las. Depois
disso, são processadas através da operação de cardagem, que as paraleliza, formando uma teia
que é dobrada diversas vezes e cortada em tamanhos específicos. Uma quantidade adequada é
então enrolada e inserida na fronha do travesseiro. O travesseiro é finalizado com a costura para o
seu fechamento.
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Edredons e Protetores de Colchão: De modo semelhante aos travesseiros, as fibras são recebidas
em fardos e misturadas para uma melhor uniformização. Em seguida, são processadas através da
operação de cardagem, onde as fibras são penteadas, paralelizadas e comprimidas para formar a
manta. A manta é costurada e inserida entre as duas partes da capa do edredon, baseado nas
especificações do cliente. A capa do edredon é então costurada e embalada.
Produtos Intermediários
Fios: Fiação é o processo pelo qual fibras de algodão e poliéster são reunidas para criar os fios
empregados nos tecidos. As principais tecnologias utilizadas na produção de fios são: anel, rotor e
jato de ar. A fiação a rotor é de seis a nove vezes mais produtiva do que a fiação a anel, o que
reduz o custo de produção. A fiação a jato de ar é, em média, duas vezes mais rápida do que a
fiação a rotor, sendo, contudo, menos versátil do que esta tecnologia. Tanto a tecnologia a rotor,
como a de jato de ar, produzem fios de qualidade mais regular, enquanto a fiação a anel produz
fios mais macios.
Tecidos: Tecelagem é o processo de entrelaçamento de fios para a produção de tecido. A
tecelagem consiste em introduzir perpendicularmente o fio, entrelaçando uma camada de fios
paralelos. O fio é transformado em tecido cru por meio de modernos teares de alta velocidade do
tipo air-jet, os quais são muito mais rápidos e mais eficientes que os tradicionais teares a
laçadeiras. O tecido cru é então tingido e/ou estampado e acabado. Todo esse processo é
chamado de acabamento e se inicia com a remoção da goma utilizada para a tecelagem e das
impurezas do material, através do processo de purga e alvejamento. Em seguida, dependendo do
destino final do produto, cores e design, o tecido é tingido em cores sólidas e/ou estampado, com
base nas especificações do cliente.
A Companhia não produz produtos de decoração.
b. características do processo de distribuição
A Companhia comercializa seus produtos através de dois canais de vendas principais:
Varejo Multimarcas
Os produtos de CAMEBA da Springs Global são vendidos nos mercados multimarcas norteamericanos e sul-americanos sob marcas reconhecidas e renomadas, incluindo: Artex e Santista
(Brasil), Arco Íris, Fantasia e Palette (Argentina) e Springmaid (América do Norte).
Os principais clientes da Springs Global no segmento multimarcas são lojas de departamento,
hipermercados, grandes varejistas, além de lojas e redes especializadas em CAMEBA, de
pequeno e médio porte. A Companhia possui mais de 7.000 clientes no mercado atacado,
garantindo uma cobertura nacional de vendas e acesso importante principalmente a cidades de
menor porte. Trata-se do principal canal de distribuição da Springs Global, representando mais de
2/3 das vendas de produtos com marcas no país e o principal canal para atendimento dos
segmentos econômicos.
A relação da Companhia com lojas de departamentos de maior porte e com os grandes varejistas é
empreendida em todos os níveis, abrangendo desde o atendimento ao cliente, gestão da marca,
desenvolvimento de produto e merchandising. Seus esforços de vendas são complementados por
um diálogo estratégico de longo prazo com os membros da alta administração destes clientes.
De forma geral, a Springs Global conta com a confiança de varejistas e licenciadores de marcas
líderes que consideram-na uma Companhia que constrói e executa estratégias de marketing para
suas marcas consistentes com os segmentos de clientes em que atua.
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Varejo Monomarca
A Companhia opera lojas próprias e/ou administra um sistema de franquias das bandeiras MMartan
e Artex, que, em conjunto, lhe garante presença e cobertura de virtualmente todo o território
nacional.
As operações de varejo monomarca da Companhia estão sediadas na cidade de Vinhedo (SP).
Possuímos dois Centros de Distribuição (CDs), um em Vinhedo (SP), responsável pelo
abastecimento das lojas MMartan, e outro em Blumenau (SC), responsável pelo abastecimento das
lojas Artex.
Cada bandeira possui um formato operacional específico e bem definido, incluindo um portfolio de
produtos próprios e um conjunto de estratégias de marketing e de merchandising voltadas ao
atendimento de distintos grupos consumidores:
Casa Moysés: Esta marca está focada em consumidores interessados em produtos de altíssima
qualidade e com expectativa de atendimento diferenciado. Os produtos da marca Casa Moysés
são fabricados a partir de tecidos de alto padrão, importados de terceiros e são comercializados
exclusivamente através das lojas de bandeira MMartan.
MMartan: A MMartan está direcionada a atender clientes interessados em produtos de maior
qualidade e com expectativa por um atendimento de alto padrão. Os produtos comercializados com
a marca MMartan são confeccionados pela Companhia a partir de tecidos de elevada qualidade e
produtos importados.
Artex: A Artex está focada em servir clientes interessados em produtos de boa qualidade, na oferta
de grande variedade (modelos e cores), além de preços competitivos e um atendimento eficiente
na loja. Os produtos comercializados com a marca Artex são confeccionados pela Companhia.
A Companhia também comercializa seus produtos através de uma plataforma proprietária de
comércio eletrônico.
Os produtos intermediários são comercializados para atacado de tecidos e confeccionistas de
moda e uniformes industriais.
c. características dos mercados de atuação, em especial:

i.

participação em cada um dos mercados

MERCADO NORTE AMERICANO
Produtos para o lar vêm se tornando progressivamente foco central de decoração de interiores,
desejo e gosto pessoais. Fatores demográficos continuarão favoráveis, sustentando crescimento
estável e razoavelmente consistente em termos de volume. Os fatores que sustentam essa
tendência na América do Norte são o aumento da faixa etária da população de 35 a 69 anos, um
grupo com renda mais alta e compradores de itens de grife. Há uma tendência na América do
Norte no sentido de residências maiores com múltiplos quartos e banheiros, expandindo, portanto,
a utilização de nossos produtos.
O mercado de artigos têxteis para o lar é um setor industrial maduro na América do Norte, que vem
evoluindo rapidamente em resposta à globalização, aos avanços tecnológicos e à conjuntura
econômica de modo geral. A transição para um regime de comercialização de produtos têxteis no
âmbito internacional livre de quotas em 2005, com o término do AMF, conforme determinado pelo
Acordo da Organização Mundial de Comércio sobre Têxteis e Vestuário, tornou o setor têxtil
verdadeiramente global. A concorrência global no setor exigiu que empresas norte-americanas
tradicionais reestruturassem suas operações e modelos de negócio para sobreviverem. Expostos a

PÁGINA: 58 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais
condições de mercado mais severas, muitos participantes desse setor fracassaram. A contração da
oferta de artigos norte-americanos manufaturados tradicionais para o lar propiciou enormes
oportunidades para fabricantes de mercados emergentes, que ganharam participação de mercado,
compraram empresas e marcas norte-americanas. A globalização pela qual passou o mercado
norte-americano resultou em pressão crescente sobre os preços, decorrente da substituição dos
produtos fabricados no mercado interno por artigos importados com preços mais acessíveis.
O International Textile Manufacturers Association (ITMF), juntamente com Kurt Salomon
Associates (empresa de consultoria líder no setor) realizaram um estudo, de âmbito mundial, que
contemplou os primeiros 180 dias de livre comércio após o término do AMF, conforme acima
mencionado. As instituições identificaram e confirmaram as principais tendências do setor em nível
mundial: (i) consolidação e poder de barganha do varejo; (ii) crescimento de marcas próprias e
exclusivas; (iii) aumento de sourcing direto por varejistas; (iv) crescimento das importações nos
mercados ocidentais; (v) ciclos mais curtos de vida útil dos produtos; (vi) deflação de preços (5 a
8% em termos mundiais). A mesma análise também salientou algumas medidas que produtores
globais estão tomando para combater a deflação de preços, tais como: (i) estruturação de
desenvolvimento de produto; (ii) melhoria das capacidades de logística; (iii) melhoria da
produtividade; (iv) desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo com compradores; (v)
colaboração com clientes para melhoria da gestão de estoques; e (vi) investimento em infraestrutura e compliance
A distribuição de produtos também sofreu modificações, segundo as quais houve um aumento no
percentual de produtos vendidos por meio de grandes varejistas e lojas de varejo especializadas, e
um decréscimo na quantidade vendida por meio de lojas de departamento tradicionais.
Diversos varejistas de grande porte vêm procurando ampliar as alternativas de importação ou
sourcing de produtos, por meio da construção de relacionamento com fornecedores de várias
áreas geográficas, em uma tentativa de reduzir os custos da cadeia de suprimentos e melhorar os
preços como um todo. Esse cenário tornou-se muito complexo à medida que os horizontes de
planejamento se ampliaram com a transferência da produção para o exterior, enquanto ao mesmo
tempo as tendências de moda e os ciclos de vida útil de produtos vêm sofrendo uma redução.
MERCADO SUL AMERICANO
O setor têxtil brasileiro vem se tornando progressivamente mais competitivo. A indústria têxtil
brasileira pauta-se por uma tradição baseada em tecnologia, economias de escala e baixo custo. O
setor é altamente fragmentado, com mais de 30 mil empresas participando de diferentes estágios
da cadeia produtiva. Os agentes que apresentam diversificação e integração vertical têm
vantagens competitivas e maior probabilidade de sucesso. Há poucos agentes verticalmente
integrados no setor brasileiro de produtos para o lar, sendo os principais Springs Global, através da
sua controlada Coteminas S.A, Teka, Dohler, Karsten, Buddmeyer e Buettner. Os participantes de
mercado remanescentes são pequenos e não integrados, impondo menor ameaça a operações em
razão das vantagens de custo dos agentes verticalmente integrados.

ii.

condições de competição nos mercados

Em 31 de dezembro de 2004, foram removidas as quotas sobre produtos têxteis, permitindo um
comércio global livre de produtos e levando ao aumento da concorrência de países de baixo custo
de produção.
O investimento em maquinário em todas as etapas do processo de produção constitui uma barreira
à integração vertical, uma vez que os elevados custos implicam aumento dos volumes de produção
em um ritmo mais intenso a fim de alcançar rentabilidade. Este aspecto constitui uma vantagem
para os agentes de maior porte já atuantes nesse mercado, como também um incentivo para a
consolidação do setor.
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Sob um ponto de vista microeconômico, a concorrência depende também do segmento do produto
em questão. Os nossos principais concorrentes em artigos têxteis para o lar são produtores
verticalmente integrados, sendo o restante deles pequenos produtores não integrados, que
representam menor ameaça, em razão das nossas economias de custo inerentes a uma estrutura
verticalmente integrada e a operações mais diversificadas.
Os fatores de baixo custo de produção (combinação de preços baixos do algodão, mão-de-obra,
água e energia) possibilitaram que certas empresas brasileiras mantivessem, com sucesso,
relacionamento comercial com clientes no exterior.
d. eventual sazonalidade
A sazonalidade deste mercado impacta em nossas receitas de duas formas:
Mudanças de Coleção
Os grandes varejistas tem suas vendas concentradas em dois períodos do ano apesar de haver
uma variação por cliente e por ano.
Sazonalidade das Vendas ao Consumidor Final
Existem três períodos distintos do ano em que se nota um demasiado aumento de vendas em cada
mercado. No mercado Norte Americano: (i) durante as promoções de inverno quando o consumidor
procura por produtos decorativos (“Winter White-sale”); (ii) durante o período de “Volta à Escola”
dos universitários americanos (“Back to College”), desde julho até o início do mês de setembro; e
(iii) durante os feriados comemorativos, devido ao grande tráfego nas lojas, desde novembro
(“Thanks Giving”) até o Natal. No mercado Sul Americano: (i) na temporada de inverno; (ii) durante
o período do Dia das Mães; e (iii) durante o período de compras do Natal.
e. principais insumos e matérias primas, informando:

i.

descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a
controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da
respectiva legislação aplicável

ii. eventual dependência de poucos fornecedores
iii. eventual volatilidade em seus preços
Algodão

Nossos abastecimentos de algodão são feitos por intermédio de contratos de fornecimento
celebrados entre a nossa controlada Coteminas e mais de 80 diferentes fornecedores, de várias
partes do Brasil e, também de comercializadores internacionais. De modo geral, tais fornecimentos
são adquiridos através de contratos futuros, pelos quais as entregas de algodão são efetuadas em
datas de entrega programadas.
Como o algodão é uma commodity, seu preço está sujeito às flutuações dos mercado. O índice
elaborado pelo mercado futuro americano de commodities agrícolas da Bolsa de Chicago (CBOT)
é a principal referência do mercado de algodão em pluma.
Poliéster
Adquirimos quase todo o nosso poliéster no Brasil. Tendo em vista que realizamos aquisições
constantes de poliéster durante todo o ano e, em razão do alto volume dessas aquisições,
adquirimos o produto a preços estáveis. Embora os preços do poliéster possam ser afetados pelas
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variações dos preços do petróleo, eles também tendem a seguir os preços do algodão, com
flutuações menos extremadas.
O poliéster é uma commodity, estando seu preço sujeito às flutuações dos mercados internacionais
de commodities.
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Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida
total do emissor, informando
a. montante total de receitas provenientes do cliente

Em 2019, considerando as operações continuadas, não há clientes que sejam responsáveis por
mais de 10% da receita líquida total do emissor.
Em 2018, considerando as operações continuadas, não há clientes que sejam responsáveis por
mais de 10% da receita líquida total do emissor.
Em 2017, a receita total proveniente de cliente responsável por mais de 10% as receita líquida total
consolidada do emissor somou aproximadamente R$ 454 milhões.
b. segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente
Segmento Atacado - América do Norte no ano de 2017.
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Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do emissor,
comentando especificamente:
a. Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e
histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações

Não aplicável
b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a
padrões internacionais de proteção ambiental
A Companhia adota certas práticas para melhorar o comprometimento com a proteção do meio
ambiente. A Companhia acredita que seu desenvolvimento e crescimento empresarial devem estar
associados à sustentabilidade de suas ações. Assim, a Companhia segue as boas práticas da
governança e adota como linhas mestras a transparência junto a todos os públicos com que se
relaciona, investe constantemente na melhoria da cadeia produtiva em suas unidades, com ênfase
na redução de impactos ambientais, além de buscar formas de estreitar sua relação com os
colaboradores, familiares e a comunidade em geral por meio de iniciativas de caráter social.
Dedicamos especial atenção à questão do meio ambiente, saúde e segurança, com uma visão de
desenvolvimento sustentável das nossas atividades, produtos e serviços, estabelecendo a
preservação ambiental como uma das nossas prioridades. Nossa conduta em relação ao meio
ambiente envolve aplicar todas as medidas necessárias para prevenir danos ao meio ambiente,
incluindo uma avaliação prévia dos efeitos potenciais nesse âmbito ainda no estágio inicial de
planejamento de produtos e processos.
Consideramos uma tarefa contínua de gerenciamento cultivar e promover um senso de
responsabilidade pela preservação ambiental, tanto entre funcionários e gerentes, quanto entre os
parceiros contratados.
Algumas ações implementadas pela Companhia e que merecem ser destacadas são:
• A Springs possui 4.662 hectares de terras cultiváveis no Brasil onde através de técnicas
modernas, cultiva o eucalipto. Do total da área disponível, somente 40% são cultivados de
fato. O restante da área é mantido como reserva permanente de mata nativa, incluindo
áreas de proteção de nascentes, rios e espécies nativas;
• Utilização das mais avançadas tecnologias existentes para o tratamento da poluição
hídrica oriunda de seus processos industriais, através da operação de Estações de
Tratamento de Efluentes, ou ETE, em todas as unidades industriais. Um exemplo é o uso
de inovação no sistema de tratamento de efluentes industriais com a implementação do
sistema VRM/membranas de ultrafiltração na Unidade Montes Claros (MG), que permite
devolver o insumo à natureza com qualidade bem superior aos limites estabelecidos pela
legislação brasileira;
• Implementação de nova caldeira de biomassa na Unidade Industrial de Montes Claros
(MG). O bagaço da cana, a casca de arroz e de coco babaçu, o cascalho e os restos de
madeira, são exemplos de combustíveis que vem sendo utilizados na produção de vapor
nas caldeiras industriais, substituindo os fomentos de origem fóssil como óleo e gás
natural. Como consequência imediata, verifica-se redução dos gases emitidos pela
produção de energia térmica, uma das causas do efeito estufa, além da redução dos
custos na geração de energia (vapor) para os processos industriais;
• Secagem e briquetagem do lodo produzido pela Estação de Tratamento de Efluentes de
Blumenau (SC), de forma a reduzir em 75% o lodo antes descartado para o Depósito de
Resíduos Municipal, e ao mesmo tempo utilizar os briquetes resultantes em combustível
para as caldeiras que fornecem o vapor para o processo de produção fabril;
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•
•
•
•

Operação de estações de desmineralização de água em Campina Grande (PB) e em
Montes Claros (MG), para eliminar sais pesados existentes na água, eliminar descargas de
vapor para o ambiente e reduzir o consumo de água da empresa;
Investimentos constantes para permitir o uso controlado e a reutilização da água em todo o
complexo industrial além da implementação de campanhas internas de conscientização de
colaboradores para o uso racional desse importante recurso natural;
Instalações industriais e comerciais modernas, com iluminação natural, sistemas que
medem o consumo em equipamentos e máquinas permitindo o gerenciamento do consumo
e o uso racional da energia elétrica; e
utilização de combustíveis mais limpos, ajustagem contínua da queima e colocação de
dispositivos na saída das chaminés para controle e limpeza das emissões de gases de
combustão.

c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
A Companhia acredita que suas marcas, licenças, patentes, contratos de royalties têm valor
significativo e desempenham um papel considerável na manutenção e melhoria da posição
competitiva de seus produtos. Nos últimos anos, a Companhia tem feito investimentos para
melhorar a identidade e reconhecimento de suas marcas. Esses investimentos incluem lançamento
de novos produtos, relançamento da marcas existentes, a ampliação das linhas de produtos
existentes, a melhora da qualidade de produtos da Companhia e o aprimoramento da
apresentação de marcas e embalagens. As marcas, licenças, patentes, contratos de royalties são
fundamentais para o desenvolvimento dos produtos da Companhia e uma eventual perda de
qualquer uma dessas marcas deve causar impacto relevante nas atividades da Companhia. Para
maiores informações acerca do assunto, vide a seção 9.1(b) deste Formulário de Referência.

PÁGINA: 64 de 264

7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior
Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

7.6

Versão : 1

Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes, identificar
a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua
participação na receita líquida total do emissor

Considerando as operações continuadas apenas, em 2019, o mercado sul-americano alcançou uma
receita líquida de R$ 1865,8 milhões, representando 100% da receita líquida total da Companhia. A
receita do Brasil alcançou R$ 1.714,8 milhões, representando 92% da receita total, enquanto a receita da
Argentina somou R$ 151,0 milhões, sendo equivalente a 8% da receita total.
Considerando as operações continuadas apenas, em 2018, o mercado sul-americano alcançou uma
receita líquida de R$ 1.778,9 milhões, representando 100% da receita líquida total da Companhia. A
receita do Brasil alcançou R$ 1.642,6 milhões, representando 92% da receita total, enquanto a receita da
Argentina somou R$ 136,3 milhões, sendo equivalente a 8% da receita total.
Em 2017, o mercado sul-americano alcançou uma receita líquida de R$ 1.793,2 milhões, representando
70% da receita líquida total da Companhia de R$ 2.577,8 milhões.
b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua
participação na receita líquida total do emissor
Considerando as operações continuadas apenas, em 2018 e em 2019, o mercado norte-americano
não teve receita líquida, e em 2017 reclassificado, o mercado norte-americano não apresentou receita
líquida.
Em 2017, o mercado norte-americano alcançou uma receita líquida de R$ 784,6 milhões, representando
30% da receita líquida total da Companhia de R$ 2.577,8 milhões.
c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida
total do emissor
Considerando as operações continuadas apenas, em 2018 e em 2019, o mercado norte-americano
não teve receita líquida, e em 2017 reclassificado, o mercado norte-americano não apresentou receita
líquida.
Em 2017, o mercado norte-americano alcançou uma receita líquida de R$ 784,6 milhões, representando
30% da receita líquida total da Companhia de R$ 2.577,8 milhões.
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Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que medida
o emissor está sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição afeta os
negócios do emissor

Possuímos operações, além do Brasil, nos seguintes países: Argentina, Estados Unidos e Canadá.
A partir da combinação de nossas operações na América do Norte, cujo fechamento ocorreu em 15
de março de 2019, a Companhia deixou de ter operações diretamente nos Estados Unidos e
Canadá, apenas de forma indireta, através de sua participação acionária minoritária de 17,5% na
empresa combinada, Keeco Holdings, LLC.
Nossas operações estão sujeitas a diversas incertezas políticas, econômicas e de outra natureza,
inclusive eventos de força maior e riscos de alterações políticas e de tributação restritiva e outros
tipos de barreiras ou restrições ao comércio internacional, como regulamentações governamentais.
Sendo assim, nossa expansão em certos mercados poderá ser dificultada por estes fatores e
também por aspectos negociais.
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Em relação a políticas socioambientais, indicar
a.
b.
c.
d.

Se o emissor divulga informações sociais e ambientais
A metodologia seguida na elaboração dessas informações
Se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente
A página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações

A Companhia não divulga informações sociais e ambientais e, portanto, não publica relatório de
sustentabilidade ou integrado levando em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(“ODS”).
A Companhia não possui política formal de responsabilidade socioambiental.
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável.
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Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre
como operação normal nos negócios do emissor

A controlada direta Springs Global celebrou, em dezembro de 2018, acordo com a Keeco, empresa
americana de produtos moda lar, para combinação de suas operações da América do Norte,
avaliadas em US$ 126 milhões, sujeita apenas a determinadas condições precedentes, usuais a
este tipo de negócio.
No fechamento da transação (“closing”), ocorrido em 15 de março de 2019, a Springs Global
recebeu US$ 90 milhões em dinheiro e US$ 36 milhões em ações da empresa combinada, Keeco
Holdings, LLC, representando uma participação de 17,5% do seu capital social.
A empresa combinada possui portfólio de produtos e marcas líderes nos mercados de cortinas,
utility bedding, e decorative bedding, além de carteira diversificada de clientes, incluindo as
principais empresas do varejo tradicional e digital do mercado norte-americano.
Esta combinação de negócios proporcionará o fortalecimento da participação da Springs Global no
mercado norte-americano, através de uma posição acionária significativa numa empresa com
amplo portfólio de produtos, competitividade, potencial de crescimento, e maior rentabilidade,
devido às sinergias. Ao mesmo tempo, permitirá uma maior dedicação da administração da Springs
Global aos seus negócios na América do Sul, com uma estrutura financeira mais robusta.
Seguindo o pronunciamento técnico CPC 31, a Springs Global passou a reportar os ativos e
passivos referentes às operações vendidas para a Keeco como “Operações descontinuadas” a
partir do quarto trimestre de 2018 (4T18), e estão representadas pelas rubricas “Ativos mantidos
para venda” e “Passivos diretamente relacionados aos ativos mantidos para venda”, sendo o valor
do ativo líquido das operações descontinuadas igual a R$ 68,2 milhões, em 31 de dezembro de
2018.
O resultado contábil com a operação, reconhecido no exercício fiscal de 2019, foi R$ 273,0
milhões, antes dos impostos, com absorção do imposto de renda diferido, no valor de R$ 80,2
milhões, e, portanto, sem efeito caixa.
No primeiro trimestre de 2020 (1T20), em razão da pandemia do Covid-19, houve uma revisão das
projeções dos resultados da Keeco e, consequentemente, foi necessário (i) constituir uma provisão
para perda (“impairment”) no ágio apurado na nossa participação no capital da Keeco, no valor de
R$ 42,9 milhões, e (ii) reavaliar a realização dos impostos diferidos ativos da Springs US, com
ajuste de R$ 69,7 milhões, ambos com impacto negativo no resultado do 1T20 da Springs Global,
porém, sem efeito caixa.
Em 28 de junho de 2018, a Companhia vendeu 42,98% do capital social dessa controlada para a
Oxford Comércio e Participações S.A.. Em setembro de 2018, a Companhia e sua controlada
venderam a totalidade do capital social da Tropical Agroparticipações S.A., apurando um ganho no
valor de R$ 30,6 milhões (controladora) e R$ 47,0 milhões (consolidado), registrado em outras
receitas operacionais líquidas. O valor total da transação foi de R$ 194,1 milhões, que será pago
em nove parcelas anuais, com vencimento a partir de junho de 2019, atualizados pela variação da
taxa P-tax do dólar americano acrescido de 5% de juros ao ano.
Em maio de 2019, a Companhia e o comprador, em comum acordo, resolveram desfazer a operação
sem ônus para ambas as partes. A Companhia recompôs seu investimento a partir do patrimônio líquido
da controlada apurado em 31 de maio de 2019 no valor de R$ 127,7 milhões, e apurou deságio no valor
de R$18,3 milhões, líquidos da reversão do resultado apurado anteriormente com a venda, no valor de
R$ 31,4 milhões na controladora e R$ 46,4 milhões no consolidado. Adicionalmente foi revertido a
provisão para impostos diferidos no valor de R$ 6,5 milhões na controladora e R$ 14,8 milhões no
consolidado.
.
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Em setembro de 2019, a Companhia e sua controlada Oxford venderam a totalidade do capital social da
Tropical Agroparticipações S.A., apurando uma perda no valor de R$ 7,7 milhões na controladora e R$
23,5 milhões no consolidado. Em dezembro de 2019, a Companhia e sua controlada Oxford
anteciparam os recebíveis com um fundo denominado SP Investidor IV, LLC, apurando perda no valor
de R$ 13,6 milhões na controladora e R$ 22,0 milhões no consolidado.

No exercício de 2017, não houve operações de aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante
que não se enquadre como operação normal nos negócios da Companhia.
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Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia.
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Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não
diretamente relacionados com suas atividades operacionais

A controlada direta Springs Global celebrou, em dezembro de 2018, acordo com a Keeco, empresa
americana de produtos moda lar, para combinação de suas operações da América do Norte,
avaliadas em US$ 126 milhões, sujeita apenas a determinadas condições precedentes, usuais a
este tipo de negócio.
No fechamento da transação (“closing”), ocorrido em 15 de março de 2019, a Springs Global
recebeu US$ 90 milhões em dinheiro e US$ 36 milhões em ações da empresa combinada, Keeco
Holdings, LLC, representando uma participação de 17,5% do seu capital social.
A empresa combinada possui portfólio de produtos e marcas líderes nos mercados de cortinas,
utility bedding, e decorative bedding, além de carteira diversificada de clientes, incluindo as
principais empresas do varejo tradicional e digital do mercado norte-americano.
Esta combinação de negócios proporcionará o fortalecimento da participação da Springs Global no
mercado norte-americano, através de uma posição acionária significativa numa empresa com
amplo portfólio de produtos, competitividade, potencial de crescimento, e maior rentabilidade,
devido às sinergias. Ao mesmo tempo, permitirá uma maior dedicação da administração da Springs
Global aos seus negócios na América do Sul, com uma estrutura financeira mais robusta.
Em 28 de junho de 2018, a Companhia vendeu 42,98% do capital social dessa controlada para a
Oxford Comércio e Participações S.A.. Em setembro de 2018, a Companhia e sua controlada
venderam a totalidade do capital social da Tropical Agroparticipações S.A., apurando um ganho no
valor de R$ 30,6 milhões (controladora) e R$ 47,0 milhões (consolidado), registrado em outras
receitas operacionais líquidas. O valor total da transação foi de R$ 194,1 milhões, que será pago
em nove parcelas anuais, com vencimento a partir de junho de 2019, atualizados pela variação da
taxa P-tax do dólar americano acrescido de 5% de juros ao ano.
Em maio de 2019, a Companhia e o comprador, em comum acordo, resolveram desfazer a operação
sem ônus para ambas as partes. A Companhia recompôs seu investimento a partir do patrimônio líquido
da controlada apurado em 31 de maio de 2019 no valor de R$ 127,7 milhões, e apurou deságio no valor
de R$18,3 milhões, líquidos da reversão do resultado apurado anteriormente com a venda, no valor de
R$ 31,4 milhões na controladora e R$ 46,4 milhões no consolidado. Adicionalmente foi revertido a
provisão para impostos diferidos no valor de R$ 6,5 milhões na controladora e R$ 14,8 milhões no
consolidado.
.
Em setembro de 2019, a Companhia e sua controlada Oxford venderam a totalidade do capital social da
Tropical Agroparticipações S.A., apurando uma perda no valor de R$ 7,7 milhões na controladora e R$
23,5 milhões no consolidado. Em dezembro de 2019, a Companhia e sua controlada Oxford
anteciparam os recebíveis com um fundo denominado SP Investidor IV, LLC, apurando perda no valor
de R$ 13,6 milhões na controladora e R$ 22,0 milhões no consolidado.

No ano de 2017, não houve contratos relevantes celebrados pela Companhia e suas controladas
não diretamente relacionados com suas atividades operacionais.
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Em 15 de março de 2019, a Companhia anunciou fato relevante, informando a conclusão do
Acordo de Compra e Contribuição de Ativos com a Keeco. Segue o resultado da transação:
15 de março de 2019
US$ mil
R$ mil (*)
Valor da venda dos ativos e passivos
Ativos líquidos mantidos para venda
Variação do capital circulante líquido
Despesas com a transação
Resultado antes dos impostos
Absorção de imposto de renda corrente
Realização de imposto de renda diferido (não caixa)
Resultado na venda dos ativos líquidos mantidos para venda

126.000
(49.924)
1.723
(7.729)
--------70.070
(600)
(20.578)
--------48.892
=====

490.984
(194.538)
6.643
(30.118)
----------272.971
(2.338)
(80.186)
--------190.447
=====

(*) Valores em reais apurados utilizando taxa de conversão de 31 de março de 2019, de R$3,8967.
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9.1. Outros bens relevantes ativo não circulante

Não há.
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Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

IMÓVEL FABRICA

Paraguai

IMÓVEL FÁBRICA

Tipo de propriedade

Brasil

MG

Montes Claros

Própria

IMÓVEL FÁBRICA

Brasil

MG

Montes Claros

Própria

IMÓVEL FÁBRICA

Brasil

PB

Campina Grande

Própria

IMÓVEL FÁBRICA

JOÃO PESSOA

PB

JOÃO PESSOA

IMÓVEL FÁBRICA

Argentina

IMÓVEL FÁBRICA - Grace

Estados Unidos

IMÓVEL FÁBRICA

Brasil

Macaíba

Própria

FÁBRICA IMÓVEL

Brasil

SC

Blumenau

Própria

IMÓVEL FÁBRICA

Brasil

MG

Montes Claros

Própria

IMÓVEL FÁBRICA

Brasil

MG

Itaúna

Própria

IMÓVEL FÁBRICA

Brasil

MG

Pará de Minas

Própria

IMÓVEL FÁBRICA

Brasil

RN

CONDOMÍNIO - LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO

Brasil

MG

Itaúna

Própria

Imóvel industrial

Brasil

GO

Acreúna

Própria

Alugada

LA BANDA

Própria
Própria

Própria
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Licenças

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Licença para
Variável
fabricação de produtos
têxteis diversos,
notadamente cama e
banho, com a linha
Disney

O desinteresse da emissora na prorrogação. Trata-se de
contrato renovado anualmente, onde podemos selecionar os
personagens Disney de ocasião.

Significante

Marcas

FANTASIA

05/10/2020

O desinteresse da emissora na prorrogação ou desuso.

Significante

Marcas

CASA MOYSES

11/05/2022

O desinteresse da emissora na prorrogação ou desuso.

Significante

Marcas

PALETE

20/04/2023

O desinteresse da emissora na prorrogação ou desuso.

Significante

Licenças

SANTISTA

INDETERMINADO

A livre negociação entre as partes

Significante.

Marcas

ROYAL

VARIÁVEL

O desinteresse na prorrogação ou o desuso prolongado da
marca.

Significante

Marcas

ARCO IRIS

07/02/2024

O desinteresse da emissora na prorrogação da marca ou o
desuso.

A avaliar

Marcas

SUPERCAL

24/03/2028

O desinteresse na prorrogação do registro ou o desuso.

A avaliar

Marcas

MMARTAN

Variável

O desinteresse na prorrogação do registro ou o desuso.

Significante

Marcas

ARTEX

Variável

O desinteresse na prorrogação do registro ou o desuso.

Significante
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Cantagalo General
Grains S.A.

12.944.170/0001-03

Coligada

-

Tipo sociedade

País sede

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Brasil

Participação do emisor
(%)

27,500000

Valor mercado
31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Companhia Fiação e
Tecidos Cedro e
Cachoeira

00.000.000/0000-00

-

Coligada

Brasil

30,400000

Valor mercado
31/12/2019

-9,200000

0,000000

0,00

31/12/2018

34,300000

0,000000

0,00

31/12/2017

140,500000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

52.481.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

COMPANHIA
TECIDOS
SANTANENSE

21.255.567/0001-89

408-1

Controlada

Brasil

31/12/2019

3,800000

36,100000

0,00

31/12/2018

5,700000

37,600000

1.879.925,00

31/12/2017

6,100000

88,900000

97.886,93

MG

Montes Claros

Valor mercado 31/12/2019

5.191.066,00

Valor contábil 31/12/2019

5.967.000,00

A Companhia tem como objeto a indústria
têxtil; atividades afins; confecção e
comercialização de produtos do vestuário,
inclusive uniformes profissionais;
acessórios e equipamentos de proteção
individual-EPI, destinados a segurança do
trabalho; a exportação e importação de
produtos ligados à sua finalidade.

2,070000

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa operacional do grupo, atuante em setor têxtil especializado.
COTEMINAS
INTERNATIONAL LTD

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Estados Unidos

Empresa de investimento

100,000000
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Valor mercado
31/12/2019

-36,900000

0,000000

0,00

31/12/2018

9,700000

0,000000

0,00

31/12/2017

3,200000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

5.798.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa de investimento
COTEMINAS
SUCURSAL
ARGENTINA

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Argentina

EMPRESA OPERACIONAL, PRODUÇÃO
DE TECIDOS E FELPUDOS.

100,000000

Valor mercado
31/12/2019

-23,800000

0,000000

0,00

31/12/2018

-20,800000

0,000000

0,00

31/12/2017

1,900000

0,000000

0,00

Valor contábil 13/12/2019

-320.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa operacional
OXFORD COMÉRCIO
E PARTICIPAÇÕES
S.A.

06.316.597/0001-64

-

Controlada

Brasil

Participação em outras sociedades.

63,700000

A Companhia tem por objeto a
participação em outras sociedades, no
Brasil ou no exterior.

52,920000

Valor mercado
31/12/2019

-11,300000

0,000000

7.624.726,00

31/12/2018

39,100000

0,000000

2.808.627,00

31/12/2017

7,700000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

177.730.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Participação em outras sociedades.
SPRINGS GLOBAL
07.718.269/0001-57
PARTICIPAÇÕES S.A.

385-9

Controlada

Brasil

31/12/2019

4,600000

78,100000

0,00

31/12/2018

15,300000

-34,200000

0,00

MG

Montes Claros

Valor mercado 31/12/2019

325.193.400,00

Valor contábil 31/12/2019

733.740.000,00
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Denominação Social

CNPJ

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

31/12/2017

Código CVM

12,400000

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

146,800000

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades, no Brasil ou no exterior.
Tropical
Agroparticipações S.A.

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Brasil

0,000000

Valor mercado
31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa resultanto do aporte de acervo líquido da fazenda tropical. Participação vendida em 2018
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9.2. Outros informações relevantes. Ativo relevante
Não há.

PÁGINA: 80 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais
10

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

10.1
a. Condições financeiras e patrimoniais gerais
A Diretoria entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para
cumprir suas obrigações de curto e médio prazo e seus recursos de caixa, inclusive empréstimos de
terceiros, são suficientes para cobrir sua necessidade de recursos de curto e médio prazo.
Na tabela a seguir são apresentados alguns itens que melhor demonstram as condições financeiras e
patrimoniais da Companhia:
Em R$ milhões
2019

2018

2017

Indicadores de liquidez
Total do ativo circulante

1.569,1

1.800,1

1.565,1

Total do passivo circulante

1.348,5

1.498,3

1.097,0

1,2

1,2

1,4

Total do ativo circulante + realizável a longo
prazo

2.507,6

2.834,9

2.096,9

Total do passivo circulante + passivo não
circulante

2.520,4

2.457,1

2.057,5

1,0

1,2

1,0

Total da dívida líquida

1.234,7

1.270,0

1.115,4

Patrimônio líquido

1.789,3

1.801,2

1.482,0

69%

71%

75%

Índice de liquidez corrente

Índice de liquidez geral
Indicadores de endividamento

Índice de endividamento

Em 31 de dezembro de 2019, a liquidez corrente da Companhia foi de 1,2x, representada pela divisão do
ativo circulante pelo passivo circulante, igual ao valor em 31 de dezembro de 2018.
A liquidez geral, medida pela divisão da soma do ativo circulante e do realizável a longo prazo pelo passivo
total da Companhia, foi de 1,0x em 31 de dezembro de 2019, inferior ao valor registrado em 31 de dezembro
de 2018.
O saldo do endividamento líquido era de R$ 1.234,7 milhões e representava 69% do patrimônio líquido, em
31 de dezembro de 2019. O caixa e equivalentes de caixa totalizaram R$ 297,5 milhões no final do exercício
de 2019, com aumento de 6,9% em relação aos R$ 278,4 milhões, valor de 31 de dezembro de 2018.
Em 31 de dezembro de 2018, a liquidez corrente da Companhia foi de 1,2x, representada pela divisão do
ativo circulante pelo passivo circulante, inferior ao valor em 31 de dezembro de 2017. Considerando a
negociação de prazo de contratos vigentes, ocorrida em janeiro de 2019, com redução de R$ 110,0 milhões
do passivo circulantes, a liquidez corrente da Companhia seria 1,3x. Ademais, considerando o valor de US$
90 milhões em caixa recebido no fechamento da combinação de ativos das operações norte-americanas,
ocorrido no dia 15 de março de 2019, a liquidez da Companhia aumentaria para 1,6x, considerando a taxa de
câmbio de 31 de dezembro de 2018 para efeito de simulação.
A liquidez geral, medida pela divisão da soma do ativo circulante e do realizável a longo prazo pelo passivo
total da Companhia, foi de 1,2x em 31 de dezembro de 2018, superior ao valor registrado em 31 de
dezembro de 2017. Considerando o valor de US$ 90 milhões em caixa recebido no fechamento da
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combinação de ativos das operações norte-americanas, ocorrido no dia 15 de março de 2019, a liquidez
geral da Companhia aumentaria para 1,3x, considerando a taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2018 para
efeito de simulação.
O saldo do endividamento líquido era de R$ 1.270,0 milhões e representava 71% do patrimônio líquido, em
31 de dezembro de 2018. O caixa e equivalentes de caixa totalizaram R$ 278,4 milhões no final do exercício
de 2018, com redução de 6,7% em relação aos R$ 298,5 milhões, valor de 31 de dezembro de 2017,
aplicado, principalmente, em atividades operacionais. Considerando o valor de US$ 90 milhões em caixa
recebido no fechamento da combinação de ativos das operações norte-americanas, ocorrido no dia 15 de
março de 2019, o saldo do endividamento líquida da Companhia seria R$ 921,2 milhões, considerando a taxa
de câmbio de 31 de dezembro de 2018 para efeito de simulação, e representaria 51% do patrimônio líquido,
em 31 de dezembro de 2018.
b. Estrutura de capital
A tabela a seguir apresenta a descrição da estrutura de capital referente aos três últimos exercícios sociais:
Em R$ milhões
2019

AV (%)

2018

AV (%)

2017

AV (%)

Capital de terceiros - circulante

1.348,5

31,3%

1.498,3

35,2%

1.097,0

31,0%

Capital de terceiros – não circulante

1.171,9

27,2%

958,9

22,5%

960,5

27,1%

Capital de terceiros – Total

2.520,4

58,5%

2.457,1

57,7%

2.057,5

58,1%

Capital próprio – Patrimônio Líquido

1.789,3

41,5%

1.801,2

42,3%

1.482,0

41,9%

Total

4.309,7

100,0%

4.258,3

100,0%

3.539,5

100,0%

De acordo com o balanço patrimonial da Companhia em 31 de dezembro de 2019, a sua estrutura de capital
era 41,5% capital próprio, medido pelo patrimônio líquido, e 58,5% capital de terceiros, medido pelo passivo
total.
De acordo com o balanço patrimonial da Companhia em 31 de dezembro de 2018, a sua estrutura de capital
era 42,3% capital próprio, medido pelo patrimônio líquido, e 57,7% capital de terceiros, medido pelo passivo
total.
De acordo com o balanço patrimonial da Companhia em 31 de dezembro de 2017, a sua estrutura de capital
era 41,9% capital próprio, medido pelo patrimônio líquido, e 58,1% capital de terceiros, medido pelo passivo
total.
c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
A Companhia tem cumprido todas as suas obrigações referentes a seus compromissos financeiros, até a
data deste documento, bem como mantido a assiduidade dos pagamentos desses compromissos.
A Diretoria entende que o nível de liquidez da Companhia, associada a sua geração de caixa operacional, é
compatível com seus investimentos, despesas, serviços das dívidas e outros valores a serem pagos nos
próximos anos.
A tabela a seguir apresenta o endividamento líquido da Companhia referente aos três últimos exercícios
sociais:
Em R$ milhões

Empréstimos e financiamentos
Debêntures

2019

2018

1.432,8

1.400,0

99,4

148,3

2017
1.365,3
48,6
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Total da Dívida

1.532,2

1.548,4

1.413,9

Caixa e equivalentes de caixa

(165,5)

(145,1)

(172,0)

Títulos e valores mobiliários

(132,0)

(128,5)

(126,5)

Instrumentos financeiros

-

(4,8)

0,0

1.234,7

1.270,0

1.115,4

Valores retidos

(25,4)

-

-

Valores vinculados a empréstimos

(87,6)

-

-

1.121,6

1.270,0

1.115,4

Total da dívida líquida

Total da dívida líquida após valores retidos

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes
utilizadas
Os investimentos da Companhia em ativos não-circulantes e capital de giro são financiados por sua própria
geração de caixa operacional e por capital de terceiros, mediante a contratação de novos empréstimos e/ou a
emissão de títulos e valores mobiliários representativos de dívida, tais como debêntures e Certificados
Recebíveis do Agronegócio (“CRA”).
Em 2019, a Companhia obteve financiamentos junto a instituições financeiras com o objetivo de renovar
dívidas vencidas e alongar seu perfil da dívida.
Em 2018, a Companhia obteve financiamentos junto a instituições financeiras com o objetivo de renovar
dívidas vencidas e alongar seu perfil da dívida. A sua controlada Coteminas S.A. emitiu, em 19 de fevereiro
de 2018, R$ 150 milhões em novas debêntures não conversíveis em ações. O valor nominal será amortizado
em doze parcelas trimestrais iguais, e os juros pagos trimestralmente corresponderão a 100% da variação
acumulada da taxa de juros do CDI mais 2,75% ao ano.
Em 2017, a Companhia obteve financiamentos junto a instituições financeiras com o objetivo de renovar
dívidas vencidas e alongar seu perfil da dívida. A sua controlada Coteminas S.A. efetuou o pagamento da
segunda parcela de amortização, de R$ 135 milhões, de debêntures não conversíveis em ações, emitida em
30 de maio de 2014, e posteriormente vinculada à emissão de Certificados Recebíveis do Agronegócio
(“CRA”), e emitiu, em 12 de junho de 2017, R$ 50 milhões em novas debêntures não conversíveis em ações,
que foi posteriormente vinculada à emissão de CRA, com remuneração e garantias idênticas às da
Debênture que lhe dá lastro. O valor nominal será amortizado em quatro parcelas semestrais, a partir de
dezoito meses de sua emissão, e os juros pagos semestralmente corresponderão a 110% da variação
acumulada da taxa de juros do CDI.
A tabela a seguir apresenta as fontes de financiamento da Companhia referente aos três últimos exercícios
sociais:
Em R$ milhões
Empréstimos e financiamentos - Total

2019

2018

2017

1.432,8

1.400,0

1.365,3

Circulante

825,2

837,4

706,6

Não circulante

607,6

562,6

658,7

99,4

148,3

48,6

Circulante

87,0

74,7

12,0

Não circulante

12,4

73,7

36,6

Debêntures - Total

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes
que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
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Em 2020, a Companhia pretende contratar novos financiamentos junto a instituições financeiras com o
objetivo de alongar seu perfil da dívida.
f.

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

i. Contratos de empréstimos e financiamentos relevantes
A seguir, apresentamos a posição dos empréstimos e financiamentos da Companhia, com instituições
financeiras, no final dos últimos três exercícios sociais:
Em R$ mil

Taxa anual de
Moeda

juros - %

BNDES

R$

3,0 a 9,5

Banco do Brasil S.A.

R$

127,5 a 130,0 do
CDI /8,9 a 9,3

Banco Votorantim S.A.

R$

120,0 do CDI

Banco Itaú BBA S.A. (a)

R$

132,0 do CDI

Banco Itaú Unibanco S.A.

R$

Banco Bradesco S.A.

R$

Banco ABC Brasil S.A.

Em 31 de dezembro de
2019

2018

2017

Moeda nacional:
3.717

6.531

566.313

545.676

81.689

81.461

-

-

101.012

2,8 e 3,0 + CDI

-

46.070

-

4,4 e 4,5 + CDI

19.760

19.577

42.658

R$

3,0 e 4,3 + CDI

128.475

137.675

80.240

Banco BBM S.A.

R$

149,0 e 150,5 do
CDI e 4,0+CDI

44.821

70.344

49.311

BDMG

R$

9.032

17.731

39.262

13.775

68.487

-

30.375

-

22.567

-

15.063

-

-

-

7.847

64

1.044.234

1.118.018

938.459

CDI + 7,3
15,8 e 5,4 a 6,5 +
CDI

Banco Fibra - CCE
Banco Safra S.A.

R$

5,3 + CDI

Banco Daycoval S.A.

R$

4,5 + CDI

Caixa Econômica Federal

R$

149,6 e 166,3 do
CDI e CDI + 4,0

Banco Pine S.A.

R$

6,3 a 7,8 + CDI

Banco Sofisa S.A.

R$

6,8 + CDI

Outros

R$

-

168
512.332
81.437

23.532
54.960
15.743
54.322
23.782
30.251
54.651

Moeda estrangeira:
Wells Fargo Bank N.A.

US$ e
CAD$

3,9 e 6,0

-

-

105.869

Banco Francês

$ARG

34,5

-

-

2.797

Banco Patagonia

$ARG

58,8 e 59,0

11.740

30.047

Banco Rio - Cerrito

$ARG

43,0

-

2.898

Banco Luso Brasileiro S.A.

US$

8,5

9.712

-

Banco Santander S.A.

US$

8,1

125.004

170.956

JP Morgan

US$

Libor+0,9

31.393

25.155

Banco Industrial do Brasil

US$

7,7 a 8,0

27.827

27.144

4.657
9.960
124.252
32.648
27.504
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Banco Pine S.A.

US$

8,5

Banco Safra S.A.

US$

6,0

Banco Itaú Unibanco S.A.

US$

7,5 e 7,6

Banco Fibra S.A.

US$

5,4

SP Investidor IV, LLC

US$

13,1

Banco do Brasil S.A.

US$

5,5 a 6,2

-

-

19.858

-

12.821

-

-

-

-

-

43.672

61.977

282.027

426.843

1.400.045

1.365.302

8.221
7.328
29.388
20.261
87.631
36.671
388.521

Total

1.432.755

Circulante

825.161

837.423

706.598

Não circulante

607.594

562.622

658.704

Os empréstimos são garantidos por: (i) imóveis, máquinas e equipamentos, gravados em 1º grau, além de
fiança da Companhia; e (ii) por duplicatas a receber.
A seguir, apresentamos a posição das debêntures da Companhia, no final dos últimos três exercícios sociais:
Circulante

Em R$ milhões
Ano de
Emissão
2017
2018

Valor de
emissão
50,0
150,0

Vencimento

Encargos
anuais (%)

2018-2020

110% do CDI

2018-2021

100% do CDI +
2,75% a.a.

Não Circulante

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

12,2

24,5

12,0

74,8

50,2

-

31/12/2019
12,4

31/12/2018

31/12/2017

12,2

36,6

61,4

-

As garantias das debêntures incluem garantias real e fidejussória, com fiança prestada controlada Springs
Global Participações S.A e por Josué Christiano Gomes da Silva. Os imóveis da controlada indireta
Coteminas S.A., cujo valor de avaliação é superior a 200% do valor de emissão dos CRA em 2017, são
utilizados como garantia real. A qualquer momento, poderão ser alienados um ou mais imóveis a critério da
controlada indireta Coteminas S.A., com anuência dos titulares dos CRA, desde que: (i) tal alienação não
diminua a razão de 200% de garantia das obrigações garantidas junto aos titulares dos CRA; e (ii) a
controlada indireta Coteminas S.A. use o valor líquido dos imóveis alienados para amortização de
financiamentos bancários. Um imóvel de 247,3 mil m2, localizado em São Gonçalo do Amarante, da
controlada Coteminas S.A., cujo valor de avaliação deve manter-se superior a 1,43 vezes o valor da quarta
emissão da debênture em 2018, e 1,67 vezes nos anos seguintes, são utilizados como garantia real, assim
como os respectivos contratos de locação deste imóvel, podendo o agente fiduciário, em caso de
inadimplemento reter os recebíveis de aluguéis até a solução da inadimplência.
ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Não há outras relações de longo prazo relevantes com instituições financeiras.
iii. Grau de subordinação entre as dívidas
As dívidas contratadas pela Companhia são classificadas em dois graus de subordinação:
a) Quirografárias: sem garantias (títulos de crédito em geral)
b) Privilegiadas: com garantias reais (penhor e hipoteca)
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Em 31 de dezembro de 2019, do total de R$ 1.532,2 milhões de endividamento, dos quais R$ 1040,1 milhões
são classificados como quirografários e R$ 492,0 milhões possuem garantia real. Os empréstimos são
garantidos por (i) imóveis, máquinas e equipamentos, gravados em 1º grau, além de fiança do controlador, e
(ii) por duplicatas a receber.
Em 31 de dezembro de 2018, do total de R$ 1.548,4 milhões de endividamento, dos quais R$ 1.064,3
milhões são classificados como quirografários e R$ 484,1 milhões possuem garantia real. Os empréstimos
são garantidos por (i) imóveis, máquinas e equipamentos, localizados na cidade de Montes Claros, gravados
em 1º grau, além de fiança do controlador, e (ii) por avais e garantias bancárias.
Em 31 de dezembro de 2017, do total de R$ 1.413,9 milhões de endividamento, dos quais R$ 1.027,6
milhões são classificados como quirografários e R$ 386,3 milhões possuem garantia real. Os empréstimos
são garantidos por (i) imóveis, máquinas e equipamentos, localizados na cidade de Montes Claros, gravados
em 1º grau, além de fiança do controlador, e (ii) por avais e garantias bancárias.
iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento
e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de
novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem
cumprindo essas restrições.
Além de cláusulas usuais de vencimento antecipado, a controlada Springs Global, na condição de avalista,
comprometeu-se a cumprir os seguintes índices financeiros: (i) razão entre Dívida Líquida e EBITDA
Ajustado, igual ou inferior a 4,0x (quatro inteiros) em 2017, 3,5x (três inteiros e cinco décimos) em 2018, e
3,0x (três inteiros) a partir de 2019. Em 31 de dezembro de 2019, todos os índices acima foram atendidos.
Além de cláusulas usuais de vencimento antecipado, a controlada Springs Global, na condição de avalista,
comprometeu-se a cumprir os seguintes índices financeiros: razão entre Dívida Financeira Líquida e EBITDA,
igual ou inferior a 3,0 vezes a partir de 2019; (ii) razão entre Dívida Financeira Líquida e Patrimônio Líquido,
igual ou inferior a 0,7 vezes; e (iii) razão entre EBITDA e a despesa financeira líquida, igual ou superior a 2,0
vezes. Em 31 de dezembro de 2019, todos os índices acima foram atendidos.
Não há restrição imposta ao emissor, Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas.
g. Limites de utilização dos financiamentos já contratados
A Companhia não possui contratos que estabeleçam limites para sua utilização.
h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
De acordo com as políticas contábeis em vigor adotadas no Brasil, a receita reportada na demonstração do
resultado deve incluir somente os ingressos brutos dos benefícios econômicos recebidos e a receber pela
Companhia, quando originários de suas próprias atividades. As quantias cobradas por conta de terceiros –
tais como tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços e tributos sobre valor adicionado – não geram
benefícios para a Companhia e não resultam em aumento do patrimônio líquido e, portanto, são excluídos da
receita. Desta forma, os comentários abaixo relativos às variações entre os resultados dos últimos três
exercícios são referentes somente à receita líquida, e não à receita bruta.
Seguindo o pronunciamento técnico CPC 31, a Companhia passou a reportar os ativos e passivos referentes
às operações vendidas para a Keeco, conforme anunciado em dezembro de 2018, como “Operações
descontinuadas”.
DISCUSSÃO E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Em R$ milhões
Receita operacional líquida

2019

1.865,8

AV

AH

(%)

(%)

100,0%

4,9%

2018

1.778,9

AV

AH

(%)

(%)

100,0%

(0,8%)
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Custo dos produtos vendidos

(1.319,3)

(70,7%)

546,5

29,3%

3,8%

526,6

Despesas com vendas, gerais e
administrativas

(455,9)

(24,4%)

0,3%

(454,8)

Despesas com vendas

(298,5)

(16,0%)

0,3%

(297,6)

(16,7%)

Despesas gerais e administrativas

(157,4)

(8,4%)

0,1%

(157,2)

(8,8%)

4,9%

(12,5)

(0,7%)

n.a.

14,8

0,8%

(92,7%)

35,3

1,9%

121,0%

16,0

0,9%

(66,0%)

-

0,0%

(100,0%)

350,1

19,7%

n.a.

(91,9)

(4,9%)

(295,6%)

47,0

2,6%

0,2%

Outras, líquidas

10,4

0,6%

n.a.

(37,5)

(2,1%)

n.a.

Resultado operacional

31,9

1,7%

(93,1%)

462,1

26,0%

8,6%

Resultado financeiro

(270,5)

(14,5%)

17,4%

(230,5)

(13,0%)

10,3%

Resultado antes dos impostos

(238,7)

-12,8%

n.a.

231,6

13,0%

n.a.

4,0

0,2%

n.a.

(53,7)

(3,0%)

n.a.

177,9

10,0%

2779,8%

Lucro bruto

Equivalência patrimonial
Variação do valor justo de propriedades
para investimentos
Recuperação de impostos
Resultado na alienação de investimentos

IR e CSSL
Lucro (Prejuízo) Líquido de operação
continuadas

5,3% (1.252,3)

(70,4%)

0,2%

29,6%

(3,1%)

(25,6%)

4,8%
4,8%

(234,6)

-12,6%

(231,9%)

Lucro (Prejuízo) Líquido de operação
descontinuadas

192,2

10,3%

258,2%

53,7

3,0%

(14,6%)

Lucro (Prejuízo) Líquido

(42,4)

-2,3%

n.a.

231,6

13,0%

235,4%

(1) Análise vertical, que consiste em percentual sobre o total de receita líquida de vendas e serviços.
(2) Análise horizontal, que consiste no percentual de variação das contas do demonstrativo de resultados entre o exercício social indicado e o anterior.

Resultado operacional referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, comparado o
exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Receita Líquida de Vendas e Serviços
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a receita líquida consolidada da Companhia
atingiu R$ 1.865,8 milhões. Em relação ao exercício de 2018, houve aumento de R$ 86,9 milhões, ou 4,9%.
A análise dos diretores da Companhia quanto aos fatores que levaram a estas alterações é apresentada a
seguir.
A receita líquida do segmento de negócio Brasil - Atacado alcançou R$ 1.003,5 milhões em 2019, excluindo
receita intracompanhia, com incremento de 3,3% em relação a 2018, positivamente impactada por melhor
mix de vendas, com menor participação de intermediários e maior preço médio de produtos de cama, mesa e
banho
A receita líquida do segmento de negócio Brasil - Varejo atingiu R$ 268,0 milhões em 2019, 2,0% superior à
registrada em 2018.
A receita líquida do segmento de negócio Argentina - Atacado atingiu R$ 151,0 milhões em 2019, 10,8%
superior à registrada em 2018.
A receita líquida do segmento de negócio Brasil - Brins atingiu R$ 461,5 milhões em 2019, 5,5% superior à
registrada em 2018.
Custos dos produtos vendidos e despesas gerais e administrativas
O custo dos produtos vendidos (CPV) foi de R$ 1.319,3 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro
de 2019, com aumento de 5,3% em relação aos R$ 1.252,3 milhões registrados no exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, e representando 70,7% da receita líquida, ante 70,4% da receita líquida em 2018.
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No final de junho de 2019, a controlada Springs Global consolidou duas unidades industriais: a unidade de
acabamento de São Gonçalo do Amarante, RN, e a unidade de tecelagem plana de Campina Grande, PB,
sendo ambas consolidadas pela unidade industrial de Montes Claros, MG, com economias estimadas em
cerca de R$ 5,5 milhões por mês, quando estiverem plenamente alcançadas. As economias esperadas
advêm de ganhos de produtividade e consequente redução de mão de obra indireta, energias elétrica e
térmica, e produtos químicos, entre outros.
As despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A) somaram R$ 455,9 milhões no exercício findo em
31 de dezembro de 2019, equivalentes a 24,4% da receita líquida, contra 25,6% no ano anterior.
Equivalência Patrimonial de subsidiárias
A controlada Springs Global celebrou, em dezembro de 2018, acordo com a Keeco, empresa americana de
produtos moda lar, para combinação de suas operações da América do Norte, avaliadas em US$ 126
milhões. No fechamento da transação (“closing”), ocorrido em 15 de março de 2019, a Springs Global
recebeu parte de sua avaliação em dinheiro e parte em ações da empresa combinada, Keeco Holdings, LLC,
representando uma participação de 17,5% do seu capital social. O resultado de equivalência patrimonial
relativo à esta participação constará no resultado da Companhia, a partir de 2019.
A Companhia reconheceu resultado de equivalência patrimonial de valor negativo de R$ 12,5 milhões em
2019, ante valor positivo de R$ 14,8 milhões em 2018.
Recuperação de impostos
A Companhia reconheceu receita, no exercício findo em 31 de 2018, no valor de R$ 350,1 milhões, referente
à exclusão do ICMS da sua base de cálculo de PIS e COFINS. A Companhia começou a utilizar estes
créditos fiscais para fins de compensação de PIS e COFINS, no segundo semestre de 2019, sem impacto no
resultado da Companhia. Não houve reconhecimento de receita de recuperação de impostos no exercício
findo em 31 de dezembro de 2019.
Outras (Despesas) e Receitas Operacionais Líquidas
Outras receitas no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 somaram R$ 10,4 milhões, ante outras
despesas de R$ 37,5 milhões registrados no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Lucro Bruto e Lucro Operacional
O lucro bruto totalizou R$ 546,5 milhões em 2019, com margem bruta de 29,3%. Houve incremento da
receita líquida superior ao do CPV, resultando em aumento de 3,8% do lucro bruto, porém com redução de
0,3 p.p. da margem bruta.
O lucro operacional antes do resultado financeiro passou de R$ 462,1 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018 para R$ 31,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, devido ao valor positivo de R$ 350,1 milhões de recuperação de imposto ao ganho de R$ 47,0 milhões
no resultado na alienação de investimentos em 2018, enquanto, em 2019, houve perda de R$ 91,9 milhões
no resultado na alienação de investimentos.
Resultado Financeiro
A despesa financeira líquida passou de R$ 230,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018 para R$ 270,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando
um incremento de R$ 40,1 milhões, devido principalmente (i) à contabilização de despesas de juros de
arrendamentos, a partir de janeiro do 2019, devido à adoção da Norma IFRS 162, que totalizaram R$ 26,7
milhões em 2019; (ii) ao aumento de R$ 20,8 milhões das despesas financeiras – juros e encargos; e (iii) ao
aumento de R$ 14,5 milhões das despesas bancárias, impostos, descontos e outros, parcialmente
compensados pela (iv) a variação de R$ 20,7 milhões entre os saldos das variações cambiais líquidas.
Imposto de renda e contribuição social
A Companhia obteve valor positivo de R$ 4,0 milhões em imposto de renda e contribuição social no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, ante valor negativo de R$ 53,7 milhões em imposto de renda
e contribuição social no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
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Resultado Proveniente das Operações Descontinuadas
A controlada Springs Global celebrou, em dezembro de 2018, acordo com a Keeco, empresa americana de
produtos moda lar, para combinação de suas operações da América do Norte, avaliadas em US$ 126
milhões. O fechamento da transação (“closing”) ocorreu em 15 de março de 2019. Com esta operação, a
Companhia reconheceu um resultado contábil de R$ 273,0 milhões em 2019, antes de impostos, com
absorção do imposto de renda diferido, no valor de R$ 80,2 milhões, e, portanto, sem efeito caixa.
Lucro (Prejuízo) do exercício
O prejuízo líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 alcançou R$ 42,4 milhões, ante lucro
líquido de R$ 231,6 milhões do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a variação que é explicada,
principalmente, pela recuperação de impostos reconhecida e pelo ganho na alienação de investimento em
2018, enquanto houve perda na alienação de investimentos em 2019.
Em R$ milhões
Receita operacional líquida

2018

AV

AH

(%)

(%)

2017R

AV

AH

(%)

(%)

1.778,9

100,0%

(31,0%)

1.793,2

100,0% n.a.

(1.252,3)

(70,4%)

(34,4%) (1.249,7)

(69,7%) n.a.

526,6

29,6%

(21,4%)

543,5

Despesas com vendas, gerais e
administrativas

(454,8)

(25,6%)

(6,4%)

(433,8)

Despesas com vendas

(297,6)

(16,7%)

(2,8%)

(284,0)

(15,8%) n.a.

Despesas gerais e administrativas

(157,2)

(8,8%)

(12,4%)

(149,9)

(8,4%) n.a.

Equivalência patrimonial

14,8

0,8%

(41,2%)

25,1

1,4% n.a.

Variação do valor justo de propriedades
para investimentos

16,0

0,9%

n.a.

46,9

2,6% n.a.

350,1

19,7%

n.a.

-

0,0% n.a.

9,5

0,5%

n.a.

20,1

1,1% n.a.

-

0,0%

n.a.

-

0,0% n.a.

462,1

26,0%

70,2%

201,8

11,3% n.a.

Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto

Recuperação de impostos
Outras, líquidas
Provisão para desvalorização de ativos
Resultado operacional
Resultado financeiro

30,3% n.a.
(24,2%) n.a.

(230,5)

(13,0%)

7,7%

(208,9)

(11,7%) n.a.

Resultado antes dos impostos

231,6

13,0%

n.a.

(7,1)

-0,4% n.a.

IR e CSSL

(53,7)

(3,0%)

n.a.

13,3

0,7% n.a.

Lucro (Prejuízo) Líquido de operação
continuadas

177,9

10,0%

2779,8%

6,2

0,3% n.a.

53,7

3,0%

(14,6%)

62,9

3,5% n.a.

231,6

13,0%

235,4%

69,0

3,9% n.a.

Lucro (Prejuízo) Líquido de operação
descontinuadas
Lucro (Prejuízo) Líquido

(1) Análise vertical, que consiste em percentual sobre o total de receita líquida de vendas e serviços.
(2) Análise horizontal, que consiste no percentual de variação das contas do demonstrativo de resultados entre o exercício social indicado e o anterior.
2017R - Reclassificado, excluindo unidade de negócio América do Norte - Atacado, para efeito de comparação

Resultado operacional referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, comparado o
exercício findo em 31 de dezembro de 2017 reclassificado.
Receita Líquida de Vendas e Serviços
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita líquida consolidada da Companhia
atingiu R$ 1.778,9 milhões. Em relação ao exercício de 2017 reclassificado, houve redução de R$ 14,3
milhões, ou 0,8%, com o efeito negativo da redução do volume vendido parcialmente compensando o efeito
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positivo de preço e mix.. A análise dos diretores da Companhia quanto aos fatores que levaram a estas
alterações é apresentada a seguir.
A receita líquida do segmento de negócio América do Sul - Atacado alcançou R$ 1.112,2 milhões em 2018,
excluindo receita intracompanhia, com redução de 4,2% em relação a 2017, negativamente impactada pela
redução do volume de vendas, especialmente na Argentina, parcialmente compensada por melhor preço e
mix.
A receita líquida do segmento de negócio América do Sul - Varejo atingiu R$ 258,6 milhões em 2018, 2,3%
superior à registrada em 2017.
A receita líquida do segmento de negócio América do Sul - Brins atingiu R$ 437,4 milhões em 2018, 4,5%
superior à registrada em 2017.
Custos dos produtos vendidos e despesas gerais e administrativas
O custo dos produtos vendidos (CPV) foi de R$ 1.252,3 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018, com aumento de 0,2% em relação aos R$ 1.249,7 milhões registrados no exercício findo em 31 de
dezembro de 2017 reclassificado, e representando 70,4% da receita líquida, ante 69,7% da receita líquida em
2017 reclassificado.
Seguindo o IAS-29 para reporte financeiro de economias hiperinflacionárias, corrigimos dados do Balanço de
subsidiária indireta localizada na Argentina, incluindo o imobilizado, que passou de R$ 17,8 milhões para R$
44,6 milhões, em 1 de janeiro de 2018, com efeito negativo no resultado devido ao aumento da depreciação
contábil dos seus ativos.
As despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A) somaram R$ 454,8 milhões no exercício findo em
31 de dezembro de 2018, equivalentes a 25,6% da receita líquida, contra 24,2% no ano anterior
reclassificado.
Recuperação de impostos
A Companhia reconheceu receita, no quarto trimestre de 2018, no valor de R$ 335,4 milhões, referente à
exclusão do ICMS da sua base de cálculo de PIS e COFINS, devido ao êxito em ação judicial ocorrida em
2018, da própria Companhia e das empresas Coteminas S.A., Companhia Tecidos Santanenses. Estas
empresas pretendem utilizar estes créditos fiscais para fins de compensação de PIS e COFINS, ao longo dos
próximos trimestres.
No terceiro trimestre de 2018, devido a uma ação judicial distinta, a Companhia reconheceu receita, no valor
de R$ 14,7 milhões, referente à exclusão do ICMS da sua base de cálculo de PIS e COFINS da subsidiária
indireta AMMO.
Outras (Despesas) e Receitas Operacionais Líquidas
Outras receitas no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 somaram R$ 9,5 milhões, ante outras
despesas de R$ 20,1 milhões registrados no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 reclassificado.
Lucro Bruto e Lucro Operacional
O lucro bruto totalizou R$ 526,6 milhões em 2018, com margem bruta de 29,6%. Houve redução da receita
líquida e aumento do CPV, resultando em retração de 3,1% do lucro bruto e redução de 0,7 p.p. da margem
bruta.
O lucro operacional antes do resultado financeiro passou de R$ 201,8 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017 reclassificado para R$ 462,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, incremento de R$ 260,3 milhões, ou 129,0%%, positivamente impactado pela
recuperação de impostos. O lucro operacional representou 26,0% da receita líquida em 31 de dezembro de
2018, em comparação com 11,3% da receita líquida em 31 de dezembro de 2017 reclassificado.
Resultado Financeiro
A despesa financeira líquida passou de R$ 208,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017 reclassificado para R$ 230,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
representando um incremento de R$ 21,5 milhões, devido principalmente (i) a redução de R$ 12,7 milhões
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das despesas financeiras – juros e encargos, e (ii) a variação de R$ 36,9 milhões entre os saldos das
variações cambiais líquidas.
Imposto de renda e contribuição social
Em atendimento às normas contábeis, foi reconhecido impacto fiscal sobre os prejuízos acumulados, com
provisão de R$ 27,5 milhões em 2017 de imposto diferido, sem efeito caixa, referente à unidade de negócio
América do Norte – Atacado.
Deste modo, a Companhia obteve valor positivo de R$ 13,3 milhões em imposto de renda e contribuição
social no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 reclassificado, ante valor negativo de R$
53,7 milhões em imposto de renda e contribuição social no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, uma redução de R$ 67,0 milhões.
Lucro do exercício
O lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 alcançou R$ 231,6 milhões, ante lucro líquido
de R$ 69,0 milhões do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, ampliação de R$ 162,5 milhões, , que é
explicada, principalmente, pela recuperação de impostos reconhecida em 2018.
ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL
Em R$ milhões

2019

AV

AH

(%)

(%)

2018

AV

AH

(%)

(%)

2017

AV

AH

(%)

(%)

Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Instrumentos financeiros derivativos
Duplicatas a receber
Arrendamentos a receber

1.569,1

36,4%

(12,8%)

1.800,1

42,3%

15,0%

1.565,1

44,2%

(0,7%)

165,5

3,8%

14,1%

145,1

3,4%

(15,7%)

172,0

4,9%

(6,2%)

59,5

1,4%

15,8%

51,4

1,2%

(18,0%)

62,6

1,8%

41,0%

-

0,0%

(100,0%)

4,8

0,1%

n.a.

-

0,0%

n.a.

604,6

14,0%

-2,0%

617,2

14,5%

4,4%

591,2

16,7%

(0,2%)

6,6

0,2%

n.a.

-

0,0%

n.a.

-

0,0%

n.a.

502,0

11,6%

(4,3%)

524,3

12,3%

(16,2%)

626,0

17,7%

(0,8%)

Adiantamento a fornecedores

56,2

1,3%

(3,7%)

58,3

1,4%

46,3%

39,9

1,1%

(2,8%)

Impostos a recuperar

86,7

2,0%

228,7%

26,4

0,6%

(25,6%)

35,5

1,0%

(9,7%)

Valores retidos

25,4

0,6%

n.a.

-

0,0%

n.a.

-

0,0%

n.a.

Valores a receber - venda de
investimento

19,3

0,4%

(41,2%)

32,9

0,8%

n.a.

-

0,0%

n.a.

Imóveis destinados à venda

12,3

0,3%

n.a.

-

0,0%

(100,0%)

1,3

0,0%

1,1%

Outros créditos a receber

31,1

0,7%

(1,2%)

31,5

0,7%

(14,3%)

36,7

1,0%

(13,8%)

-

0,0%

(100,0%)

308,2

7,2%

n.a.

-

0,0%

n.a.

2.740,6

63,6%

11,5%

2.458,2

57,7%

24,5%

1.974,4

55,8%

12,0%

Realizável a Longo Prazo

938,5

21,8%

(9,3%)

1.034,8

24,3%

94,6%

531,8

15,0%

1,1%

Títulos e valores mobiliários

72,5

1,7%

(6,0%)

77,2

1,8%

20,9%

63,8

1,8%

2,8%

Valores a receber - clientes

24,0

0,6%

(16,7%)

28,8

0,7%

(23,0%)

37,4

1,1%

53,9%

Partes relacionadas

80,0

1,9%

62,6%

49,2

1,2%

(58,9%)

119,8

3,4%

34,8%

Arrendamentos a receber

85,1

2,0%

n.a.

-

0,0%

n.a.

-

0,0%

n.a.

336,9

7,8%

(16,8%)

404,8

9,5%

738,8%

48,3

1,4%

18,6%

69,3

1,6%

(53,8%)

150,0

3,5%

32,6%

113,2

3,2%

(18,9%)

-

0,0%

n.a.

-

0,0%

-100,0%

54,6

1,5%

(0,5%)

Estoques

Ativos mantidos para venda
Ativo não circulante

Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Valores a receber - venda de
imobilizado
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Valores a receber - venda de
investimento

68,3

1,6%

Adiantamento a fornecedores

96,6

Imobilizado disponível para venda

12,1

Depósitos judiciais
Outros
Permanente

(47,6%)

130,2

3,1%

2,2%

0,2%

96,3

2,3%

0,3%

(67,7%)

37,4

0,9%

28,2

0,7%

(15,2%)

33,2

0,8%

65,6

1,5%

138,2%

27,5

n.a.

-

0,0%

n.a.

n.a.

-

0,0%

n.a.

11,0%

33,7

1,0%

(31,5%)

(22,0%)

42,5

1,2%

(19,4%)

0,6%

48,6%

18,5

0,5%

34,5%

1.802,1

41,8%

26,6%

1.423,5

33,4%

(1,3%)

1.442,5

40,8%

16,6%

Investimentos em coligadas

190,4

4,4%

229,4%

57,8

1,4%

34,3%

43,0

1,2%

140,5%

Propriedades para investimento

528,9

12,3%

14,4%

462,4

10,9%

(0,7%)

465,7

13,2%

140,1%

4,8

0,1%

(13,8%)

5,6

0,1%

16,0%

4,8

0,1%

(40,6%)

Imobilizado

836,0

19,4%

2,5%

815,8

19,2%

0,2%

814,2

23,0%

(9,7%)

Direito de uso

149,2

3,5%

n.a.

-

0,0%

n.a.

-

0,0%

n.a.

92,7

2,2%

13,2%

81,9

1,9%

(28,7%)

114,8

3,2%

(1,0%)

4.309,7

100,0%

1,2%

4.258,3 100,0%

20,3%

3.539,5 100,0%

6,0%

1.348,5

31,3%

(10,0%)

1.498,3

35,2%

36,6%

1.097,0

31,0%

(2,1%)

825,2

19,1%

(1,5%)

837,4

19,7%

18,5%

706,6

20,0%

12,9%

87,0

2,0%

16,5%

74,7

1,8%

524,6%

12,0

0,3%

(91,1%)

198,0

4,6%

52,0%

130,2

3,1%

(28,8%)

183,0

5,2%

18,4%

20,4

0,5%

(2,9%)

21,0

0,5%

41,1%

14,9

0,4%

(1,4%)

Imposto de renda e contribuição
social a pagar

0,6

0,0%

(97,1%)

19,6

0,5%

1322,8%

1,4

0,0%

(29,4%)

Obrigações sociais e trabalhistas

81,7

1,9%

8,2%

75,5

1,8%

5,2%

71,8

2,0%

12,3%

Concessões governamentais

22,2

0,5%

4,0%

21,4

0,5%

9,7%

19,5

0,6%

10,5%

-

0,0%

n.a.

-

0,0%

-100,0%

7,2

0,2%

14,2%

Arrendamentos a pagar
Compra de imóvel para
investimento

50,5

1,2%

476,0%

8,8

0,2%

n.a.

-

0,0%

n.a.

-

0,0%

(100,0%)

4,8

0,1%

(83,3%)

28,5

0,8%

(16,8%)

Outras contas a pagar

63,0

1,5%

(2,7%)

64,8

1,5%

24,1%

52,2

1,5%

(21,0%)

-

0,0%

(100,0%)

240,1

5,6%

n.a.

-

0,0%

n.a.

1.171,9

27,2%

22,2%

958,9

22,5%

(0,2%)

960,5

27,1%

6,2%

607,6

14,1%

8,0%

562,6

13,2%

(14,6%)

658,7

18,6%

8,3%

12,4

0,3%

(83,2%)

73,7

1,7%

101,0%

36,6

1,0%

n.a.

-

0,0%

n.a.

0,0

0,0%

(100,0%)

13,8

0,4%

(10,7%)

214,3

5,0%

n.a.

14,5

0,3%

n.a.

0,0

0,0%

n.a.

Outros investimentos

Intangível
Total dos ativos
Passivo
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Debênture
Fornecedores
Impostos e taxas

Arrendamentos não recuperáveis

Pasivos relacionados ao ativos
mantidos para venda
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debênture
Arrendamentos não recuperáveis
Arrendamentos a pagar
Partes relacionadas
Concessões governamentais
Compra de imóvel para
investimento
Planos de aposentadoria e
benefícios
Provisões diversas
Provisão para imposto de renda e
contribuição social diferidos
Outras obrigações

1,2

0,0%

1958,6%

0,1

0,0%

(97,2%)

2,1

0,1%

27,0%

43,8

1,0%

(0,7%)

44,1

1,0%

3,0%

42,8

1,2%

(12,2%)

-

0,0%

n.a.

-

0,0%

(100,0%)

36,8

1,0%

(42,5%)

106,2

2,5%

2,1%

104,0

2,4%

8,8%

95,5

2,7%

(9,9%)

28,2

0,7%

(9,1%)

31,0

0,7%

(21,2%)

39,4

1,1%

(4,0%)

120,7

2,8%

17,2%

103,0

2,4%

378,0%

21,5

0,6%

146,5%

37,7

0,9%

44,5%

26,1

0,6%

97,2%

13,2

0,4%

23,5%
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Patrimônio líquido

1.789,3

41,5%

(0,7%)

1.801,2

42,3%

21,5%

1.482,0

41,9%

12,8%

Capital realizado

882,2

20,5%

0,0%

882,2

20,7%

0,0%

882,2

24,9%

0,0%

Reserva de capital

209,7

4,9%

0,0%

209,7

4,9%

0,0%

209,7

5,9%

0,0%

98,4

2,3%

0,9%

97,5

2,3%

57,3%

62,0

(85,8)

-2,0%

n.a.

(92,5)

-2,2%

(17,2%)

(111,7)

-3,2%

1,3%

(105,5)

-2,4%

n.a.

(68,8)

-1,6%

(68,2%)

(216,3)

-6,1%

(18,0%)

790,3

18,3%

2,2%

773,1

18,2%

17,8%

656,1

18,5%

10,6%

4.309,7

100,0%

1,2%

4.258,3 100,0%

20,3%

3.539,5 100,0%

6,0%

Ajuste de avaliação patrimonial
Ajuste acumulado de conversão
Prejuízo acumulado
Participação dos acionistas nãocontroladores
Total dos passivos e do
patrimônio líquido

1,8% 2511,6%

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 comparado com o saldo em 31 de Dezembro de 2018
Ativo Circulante
O ativo circulante passou de R$ 1.800,1 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$ 1.569,1 milhões em
31 de dezembro de 2019, uma redução de R$ 231,0 milhões, ou 12,8%. As principais variações, na avaliação
da diretoria da Companhia, foram:


Redução de Ativos mantidos para venda, de R$ 308,2 milhões;



Aumento de Imposto a recuperar, de R$ 60,3 milhões;



Aumento de Valores retidos, de R$ 25,4 milhões;



Redução nos estoques, de R$ 22,4 milhões; e



Aumento de Caixa e equivalentes de caixa, de R$ 20,4 milhões.

A controlada Springs Global celebrou, em dezembro de 2018, acordo com a Keeco, empresa americana de
produtos moda lar, para combinação de suas operações da América do Norte, avaliadas em US$ 126
milhões. O fechamento da transação (“closing”) ocorreu em 15 de março de 2019, quando reconheceu o
resultado contábil da combinação de ativos e houve baixa das contas Ativos e Passivos mantidos para a
venda, com valores de R$ 308,2 milhões e R$ 240,1 milhões, respectivamente.
Ativo Não Circulante
O ativo não circulante passou de R$ 2.458,2 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$ 2.740,6 milhões
em 31 de dezembro de 2019, um aumento de R$ 282,4 milhões, ou 11,5%.
Realizável a Longo Prazo
O ativo realizável a longo passou de R$ 1.034,8 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$ 938,5 milhões
em 31 de dezembro de 2019, uma redução de R$ 96,3 milhões, ou 9,3%. As principais variações, na
avaliação da diretoria da Companhia, foram:


Aumento de Arrendamentos a receber, de R$ 85,1 milhões;



Redução de Imposto de renda e contribuição social diferidos, de R$ 80,8 milhões;



Redução de Impostos a recuperar, de R$ 67,9 milhões;



Redução de Valores a receber – venda de investimento, de R$ 61,9 milhões; e



Aumento de Outros, de R$ 38,1 milhões.

A partir de janeiro de 2019, houve a adoção da norma IFRS 16, que ocasionou algumas alterações no modo
de contabilizar os contratos de aluguéis e arrendamentos. O valor na adoção inicial, em 1º de janeiro de
2019, foi de R$ 254,0 milhões no balanço consolidado da Companhia, entre elas houve a adição da conta de
Arrendamentos financeiros, que não existia em 31 de dezembro de 2018 e, em 31 de dezembro de 2019,
tinha valor de R$ 85,1 milhões.
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A Companhia reconheceu receita no valor de R$ 350,1 milhões, referente à exclusão do ICMS da sua base
de cálculo de PIS e COFINS de suas empresas controladas diretas e indiretas. Estes créditos fiscais foram
habilitados e começaram a ser usados no segundo semestre de 2019 e, portanto, o valor esperado a ser
utilizado em 2020 foi transferido para o ativo circulante.
A controlada Springs Global celebrou, em dezembro de 2018, acordo com a Keeco, empresa americana de
produtos moda lar, para combinação de suas operações da América do Norte, avaliadas em US$ 126
milhões. O fechamento da transação (“closing”) ocorreu em 15 de março de 2019, quando reconheceu o
resultado contábil da combinação de ativos e houve baixa das contas Ativos e Passivos mantidos para a
venda, com valores de R$ 308,2 milhões e R$ 240,1 milhões, respectivamente. O resultado contábil foi de R$
273,0 milhões em 2019, antes de impostos, com absorção do imposto de renda diferido, no valor de R$ 80,2
milhões, e, portanto, este último foi baixado da conta de Imposto de renda e contribuição social diferidos e
reconhecido no resultado do exercício de 2019.
Em 2018, a Companhia e a sua controlada Oxford Comércio de Participações S.A. venderam a totalidade do
capital social da Tropical Agroparticipações S.A., sendo que R$ 130,2 milhões serão pagos após 2019,
considerando o pagamento parcelado acordado. Em maio de 2019, a Companhia e o comprador, em comum

acordo, resolveram desfazer a operação sem ônus para ambas as partes Em setembro de 2019, uma nova
transação de venda foi realizada e a Companhia e sua controlada Oxford Comércio e Participações S.A. venderam
a totalidade do capital social da Tropical Agroparticipações S.A. , com valor menor que ao reconhecido no final de
2019.

Investimentos em coligadas
A controlada Springs Global celebrou, em dezembro de 2018, acordo com a Keeco, empresa americana de
produtos moda lar, para combinação de suas operações da América do Norte, avaliadas em US$ 126
milhões. O fechamento da transação (“closing”) ocorreu em 15 de março de 2019, quando recebeu parte de
sua avaliação em dinheiro e parte em ações da empresa combinada, Keeco Holdings, LLC, representando
uma participação de 17,5% do seu capital social, contabilizado por R$ 137,9 milhões em investimentos em
coligadas.
Propriedades para investimentos
As propriedades para investimento são avaliadas em R$ 528,9 milhões em 31 de dezembro de 2019, com
aumento de R$ 66,6 milhões em relação a 31 de dezembro de 2018, devido principalmente à transferência
de uma área que deixou de ser operacional em 2019, e incluem (i) o complexo comercial de São Gonçalo do
Amarante, avaliado em R$ 301,6 milhões; (ii) o complexo residencial de São Gonçalo do Amarante, avaliado
em R$ 45,0 milhões; (iii) os imóveis de Montes Claros, que somam R$ 146,4 milhões; (iv) terrenos para
loteamento, avaliados em R$ 36,1 milhões.
Em 2019, a controlada Springs Global transferiu uma área de cerca de 72,4 mil m2 para o complexo
comercial. Essa área era ainda utilizada nas nossas operações, cujas atividades foram transferidas para
Montes Claros, em julho de 2019.
Imobilizado
O ativo imobilizado passou de R$ 815,8 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$ 836,0 milhões em 31
de dezembro de 2019, um aumento de R$ 20,2 milhões, ou 2,5%, devido principalmente à depreciação de
R$ 78,5 milhões no exercício de 2019, à transferência de R$ 41,3 milhões para “Propriedades para
Investimentos” e de R$ 11,2 milhões para “Disponível para venda”, mais que compensados pela adição de
R$ 128,8 milhões.
Passivo Circulante
O passivo circulante passou de R$ 1.498,3 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$ 1.348,5 milhões em
31 de dezembro de 2019, um decréscimo de R$ 149,7 milhões, ou 10,0%. Na avaliação da diretoria da
Companhia, as principais variações nas contas foram:


Redução de Passivos diretamente relacionados aos ativos mantidos para venda, de R$ 240,1
milhões;



Aumento de Fornecedores, de R$ 67,7 milhões;
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Aumento de Arrendamentos a pagar, de R$ 41,7 milhões; e



Redução de Imposto de renda e contribuição social a pagar, de R$ 19,1 milhões.

A controlada Springs Global celebrou, em dezembro de 2018, acordo com a Keeco, empresa americana de
produtos moda lar, para combinação de suas operações da América do Norte, avaliadas em US$ 126
milhões. O fechamento da transação (“closing”) ocorreu em 15 de março de 2019, quando reconheceu o
resultado contábil da combinação de ativos e houve baixa das contas Ativos e Passivos mantidos para a
venda, com valores de R$ 308,2 milhões e R$ 240,1 milhões, respectivamente.
A partir de janeiro de 2019, houve a adoção da norma IFRS 16, que ocasionou algumas alterações no modo
de contabilizar os contratos de aluguéis e arrendamentos. O valor na adoção inicial, em 1º de janeiro de
2019, foi de R$ 254,0 milhões no balanço consolidado da Companhia, entre elas houve a adição da conta de
Arrendamentos a pagar, que ampliou de R$ 8,8 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$ 50,5 milhões
em 31 de dezembro de 2019.
Em relação a conta Fornecedores, houve aumento do prazo médio de pagamento de aproximadamente 38
dias em 31 de dezembro de 2018 para 55 dias em 31 de dezembro de 2019.
Passivo Não Circulante
O passivo não circulante passou de R$ 958,9 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$ 1.171,9milhões
em 31 de dezembro de 2019, um aumento de R$ 213,0 milhão, ou 22,2%. Na avaliação da diretoria da
Companhia, as principais variações nas contas foram:


Aumento de Arrendamentos a pagar, de R$ 199,8 milhões;



Redução de R$ 61,3 milhões de Debêntures, pela transferência para curto prazo;



Aumento de R$ 45,0 milhões no Empréstimo e financiamento; e



Aumento de R$ 17,1 milhões no saldo Impostos diferidos.

A partir de janeiro de 2019, houve a adoção da norma IFRS 16, que ocasionou algumas alterações no modo
de contabilizar os contratos de aluguéis e arrendamentos. O valor na adoção inicial, em 1º de janeiro de
2019, foi de R$ 254,0 milhões no balanço consolidado da Companhia, entre elas houve a adição da conta de
Arrendamentos a pagar, que ampliou de R$ 14,5 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$ 214,3
milhões em 31 de dezembro de 2019.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido passou de R$ 1.801,2 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$ 1,789,3 milhões em
31 de dezembro de 2019, uma redução de R$ 11,9 milhões, ou 0,7%. Na avaliação da diretoria da
Companhia, os principais fatores desse aumento foram:


aumento de R$ 36,7 milhões na conta prejuízo acumulado;



aumento de R$ 17,2 milhões na conta Participação dos acionistas não controladores;



aumento de R$ 6,7 milhões na conta Ajuste acumulado de conversão; e



aumento de R$ 0,8 milhões na conta ajuste de avaliação patrimonial.

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 comparado com o saldo em 31 de Dezembro de 2017
Ativo Circulante
O ativo circulante passou de 1.565,1 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$ 1.800,1 milhões em 31
de dezembro de 2018, um incremento de R$ 235,0 milhões, ou 15,0%. As principais variações, na avaliação
da diretoria da Companhia, foram:


Aumento de Ativos mantidos para venda, de R$ 308,2 milhões;



Redução nos estoques, de R$ 101,7 milhões;



Valores a receber – venda de imobilizado, de R$ 32,9 milhões; e
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Redução de Caixa e equivalentes de caixa, de R$ 26,9 milhões.

A Springs Global celebrou, em dezembro de 2018, acordo com a Keeco, empresa americana de produtos
moda lar, para combinação de suas operações da América do Norte,sujeita apenas a determinadas
condições precedentes, usuais a este tipo de negócio.
Seguindo os termos do CPC 31 e da IFRS 5, a Springs Global passou a reportar os ativos e passivos
referentes às operações vendidas para a Keeco, como “Ativos mantidos para venda”, no valor de R$ 308,2
milhões, e “Passivos diretamente relacionados aos ativos mantidos para venda”, no valor de R$ 240,1
milhões, respectivamente, no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018. O saldo de ativos circulante
de operações descontinuadas, em 31 de dezembro de 2018, são:


Duplicatas a receber, R$ 91,1 milhões;



Estoques, de R$ 161,1 milhões;



Outros créditos a receber, de R$ 4,9 milhões.

Ativo Não Circulante
O ativo não circulante passou de para R$ 1.974,4 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$ 2.458,2
milhões em 31 de dezembro de 2017, um aumento de R$ 483,9 milhões, ou 24,5%.
Realizável a Longo Prazo
O ativo realizável a longo passou de R$ 531,8 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$ 1.034,8 milhões
em 31 de dezembro de 2018, um aumento de R$ 503,0 milhões, ou 94,6%. As principais variações, na
avaliação da diretoria da Companhia, foram:


Ampliação de Impostos a recuperar, de R$ 356,6 milhões; e



Ampliação de Valores a receber – venda de investimento, de R$ 130,2 milhões;



Ampliação de Adiantamento a fornecedores, de R$ 96,3 milhões;



Redução de Partes relacionadas, de R$ 70,6 milhões;



Redução de Valores a receber – venda de imobilizado, de R$ 54,6 milhões; e



Ampliação de Imposto de renda e contribuição social diferidos, de R$ 36,9 milhões;

A Companhia reconheceu receita no valor de R$ 350,1 milhões, referente à exclusão do ICMS da sua base
de cálculo de PIS e COFINS, devido ao êxito em ações judiciais ocorridas em 2018. A Companhia pretende
utilizar estes créditos fiscais para fins de compensação de PIS e COFINS, ao longo dos próximos trimestres.
Em atendimento às normas contábeis, foi reconhecido impacto fiscal sobre os prejuízos acumulados, com
provisão de R$ 61,6 milhões em 2018 de imposto diferido, sem efeito caixa, referente à unidade de negócio
América do Norte – Atacado.
Em 2018, a Companhia e a sua controlada Oxford Comércio de Participações S.A. venderam a totalidade do
capital social da Tropical Agroparticipações S.A., sendo que R$ 130,2 milhões serão pagos após 2019,
considerando o pagamento parcelado acordado.
Em dezembro de 2018, foi promulgada lei, no município de Montes Claros, determinando a liquidação o valor
a receber pela venda de imobilizado, de R$ 54,6 milhões, em 31 de dezembro de 2017, mais o valor de R$
11,2 milhões, relativas a obra de retrofit de responsabilidade da Companhia, , registrados em outras contas a
pagar no passivo circulante, por (i) entrega de diversos imóveis de propriedade da prefeitura de Montes
Claros, com valor justo apurado de R$ 55,3 milhões, em 31 de dezembro de 2018, registrados em
“Propriedades para Investimentos”, no ativo Permanente, e (ii) créditos de impostos e taxas municipais
correntes e futuros, no valor de R$ 10,9 milhões, registrados em “Outros” no ativo não circulante – realizável
a longo prazo.
Propriedades para investimentos
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As propriedades para investimento da Companhia são avaliadas em R$ 462,0 milhões, em 31 de dezembro
de 2018, com redução de R$ 3,3 milhões entre anos, com reavaliação do complexo comercial, com a adição
de novos ativos, e baixas de alguns ativos.
O complexo comercial engloba uma área de 247,3 mil m2, onde 60,4 mil m2 já foram arrendados. Em 2018,
avançamos na ocupação (locação) da 1ª etapa do complexo comercial, Power Center, e, em 2019,
iniciaremos a comercialização da próxima etapa do empreendimento, Outlet.
Realizamos uma segunda mensuração do valor justo do complexo comercial, apurado em R$ 248,3 milhões,
com incremento de R$ 18,3 milhões em relação à avaliação anterior.
Foram adicionados dois novos itens: (i) complexo residencial e (ii) imóveis para valorização Montes Claros.
O complexo residencial compreende nova área de 520 mil m2, no município de São Gonçalo do Amarante –
RN, para início de empreendimento habitacional, com valor justo apurado de R$ 44,3 milhões, em 31 de
dezembro de 2018.
Os imóveis para valorização Montes Claros são imóveis recebidos da prefeitura de Montes Claros como
parte do pagamento pelo imóvel vendido para a mesma, em maio de 2015. Estes imóveis possuem
metragem total de 154,7 mil m2 e foram avaliados por especialistas contratados pela Companhia e pela
prefeitura de Montes Claros, com valor justo apurado de R$ 55,3 milhões, em 31 de dezembro de 2018.
O valor remanescente de R$ 10,9 milhões do imóvel vendido para a prefeitura de Montes Claros será
recebido através de créditos de impostos e taxas municipais, registrados na rubrica “Outros” no ativo não
circulante, que serão corrigidos anualmente pela taxa SELIC e cujas compensações serão iniciadas após a
entrega do retrofit de responsabilidade da Companhia, estimado para o segundo semestre de 2019.
Em 2018, com a venda da empresa Tropical Agroparticipações S.A., houve baixa do valor referente a R$
175,1 milhões.
Imobilizado
O ativo imobilizado passou de R$ 814,2 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$ 815,8 milhões em 31
de dezembro de 2018, um aumento de R$ 1,6 milhões, ou 0,2%, devido principalmente à depreciação de R$
90,7 milhões no exercício de 2018, parcialmente compensada pela correção monetária dos ativos da
Argentina, de R$ 26,8 milhões. Houve transferência de R$ 6,8 milhões de ativo imobilizado para “Ativos
mantidos para venda”.
Passivo Circulante
O passivo circulante passou de R$ 1.097,0 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$ 1.498,3 milhões em
31 de dezembro de 2018, um incremento de R$ 401,2 milhões, ou 36,6%. Na avaliação da diretoria da
Companhia, as principais variações nas contas foram:


Aumento de Passivos diretamente relacionados aos ativos mantidos para venda, de R$ 240,1
milhões;



Aumento de Empréstimos e Financiamentos, de R$ 130,8 milhões;



Aumento de Debêntures, de R$ 62,7 milhões;



Redução de Fornecedores, de R$ 52,8 milhões; e



Redução de Compra de imóvel para investimento, de R$ 23,8 milhões.

A controlada Springs Global celebrou, em dezembro de 2018, acordo com a Keeco, empresa americana de
produtos moda lar, para combinação de suas operações da América do Norte, sujeita apenas a determinadas
condições precedentes, usuais a este tipo de negócio.
Seguindo os termos do CPC 31 e da IFRS 5, a Springs Global passou a reportar os ativos e passivos
referentes às operações vendidas para a Keeco, como “Ativos mantidos para venda”, no valor de R$ 308,2
milhões, e “Passivos diretamente relacionados aos ativos mantidos para venda”, no valor de R$ 240,1
milhões, respectivamente, no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018. O saldo de passivo circulante
de operações descontinuadas, em 31 de dezembro de 2018, são:
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Empréstimos, R$ 111,7 milhões;



Fornecedores, de R$ 112,7 milhões;



Obrigações sociais e trabalhistas, de R$ 0,9 milhão;



Outras contas a pagar, de R$ 4,9 milhões.

Em fevereiro de 2018, emitimos debêntures, no valor total de R$ 150 milhões, com remuneração de 100% do
CDI mais 2,75% ao ano, prazo de três anos e amortização trimestral, tendo como garantia o imóvel de São
Gonçalo do Amarante destinado a arrendamentos e seus respectivos contratos de locação.
Passivo Não Circulante
O passivo não circulante passou de R$ 960,5 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$ 958,9 milhões
em 31 de dezembro de 2018, uma redução de R$ 1,6 milhão, ou 0,2%. Na avaliação da diretoria da
Companhia, as principais variações nas contas foram:


Redução de R$ 96,1 milhões no Empréstimo e financiamento, pela transferência para curto prazo;



aumento de R$ 81,4 milhões no saldo Impostos diferidos, principalmente decorrentes da mais valia
apurada em propriedades para investimento (R$ 78,2 milhões) e correção monetária referente à
hiperinflação na Argentina (R$ 10,2 milhões).



aumento de R$ 37,0 milhões no saldo de debêntures de longo prazo decorrente da 4a emissão de
debênture e transferência de parcela da 3ª emissão para o curto prazo; e



Redução de R$ 36,8 milhões de Compra de imóvel para investimento.

Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido passou de R$ 1.482,0 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$ 1.801,2 milhões em
31 de dezembro de 2018, um acréscimo de R$ 319,2 milhões, ou 21,5%. Na avaliação da diretoria da
Companhia, os principais fatores desse aumento foram:


redução de R$ 147,5 milhões na conta prejuízo acumulado;



redução de R$ 117,0 milhões na conta Participação dos acionistas não controladores;



aumento de R$ 35,5 milhões na conta ajuste de avaliação patrimonial; e



aumento de R$ 19,2 milhões na conta Ajuste acumulado de conversão;

ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA
Em R$ milhões
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais após juros e impostos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento

2019

2018

2017

34,0

(265,0)

11,9

172,7

51,8

(64,3)

(184,9)

179,4

44,6

Efeito da variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa de controladas no exterior

(1,4)

6,9

(3,6)

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa

20,4

(26,9)

(11,4)

Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2019 vs 2018
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o caixa gerado nas atividades operacionais foi de
R$ 34,0 milhões, R$ 299,0 milhões acima dos R$ 265,0 milhões aplicado no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018, devido, principalmente, a variação de R$ 66,7 milhões no resultado operacional,
excluindo os itens não caixa, como recuperação de imposto, resultado na venda de investimento, variação de
valor justo de propriedade para investimento e equivalência patrimonial de subsidiárias, e R$ 290,3 milhões
das variações das contas de ativos e passivos.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o caixa gerado pelas atividades de investimento
foi de R$ 172,7 milhões, R$ 120,9 milhões acima dos R$ 51,8 milhões gerados no exercício social findo em
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais
31 de dezembro de 2018, devido, principalmente, ao aumento de R$ 329,4 milhões recebidos pela
combinação de ativos da América do Norte, parcialmente compensado pelo aumento de R$ 212,7 milhões
nos empréstimos entre empresas associadas.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o caixa aplicado nas atividades de financiamento
foi de R$ 184,9 milhões, ante R$ 179,4 milhões gerados no exercício social findo em 31 de dezembro de
2018, devido à maior liquidação de empréstimos, em relação ao ingresso de novos empréstimos,
aproveitando o caixa recebido com a combinação de ativos da América do Norte.
Análise das principais variações nos fluxos de caixa de 2018 vs 2017
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o caixa aplicado nas atividades operacionais foi
de R$ 265,0 milhões, R$ 276,8 milhões acima dos R$ 11,9 milhões gerado no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017, devido, principalmente, a variação de R$ 89,8 milhões no resultado operacional,
excluindo o item recuperação de imposto, que não teve efeito caixa em 2018, e R$ 249,0 milhões das
variações das contas de ativos e passivos.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o caixa gerado pelas atividades de investimento
foi de R$ 51,8 milhões, R$ 116,0 milhões acima dos R$ 64,3 milhões aplicados no exercício social findo em
31 de dezembro de 2017, devido, principalmente, ao aumento de R$ 163,8 milhões de partes relacionadas.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o caixa gerado nas atividades de financiamento
foi de R$ 179,4 milhões, ante R$ 44,6 milhões gerados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017,
devido ao maior ingresso de novos empréstimos, em relação às liquidações.
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10.2 Os diretores devem comentar
a. Resultados das operações do emissor
i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita.
As receitas da Companhia nos anos de 2017, 2018, e 2019 decorrem basicamente de vendas de produtos de
cama, mesa e banho e vestuário.
Seguindo o pronunciamento técnico CPC 31, a Companhia passou a reportar os ativos e passivos referentes às
operações da América do Norte vendidas para a Keeco, conforme anunciado em dezembro de 2018, como
“Operações descontinuadas” a partir de 2018. Para efeito de comparação incluímos a reclassificação do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.
Após a combinação de negócios da América do Norte, a Companhia alterou as suas unidades de negócio para
Brasil – Atacado, Brasil – Varejo, Brasil - Brins e Argentina – Atacado.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o mercado na América do Sul representou 100% da
receita consolidada da Companhia, sendo o Brasil responsável por 92% e a Argentina por 8%.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o mercado na América do Sul representou 100% da
receita consolidada da Companhia.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o mercado na América do Sul representou 100% da
receita consolidada da Companhia, sendo o Brasil responsável por 92% e a Argentina por 8%.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o mercado na América do Sul representou 100% da
receita consolidada da Companhia.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 reclassificado, o mercado na América do Sul
representou 100% da receita consolidada da Companhia.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o mercado na América do Sul representou 70% e o
mercado na América do Norte representou 30% da receita consolidada da Companhia.
ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais.
O resultado operacional antes do resultado financeiro passou de R$ 462,1 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018 para R$ 31,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
devido ao valor positivo de R$ 350,1 milhões de recuperação de imposto ao ganho de R$ 47,0 milhões no
resultado na alienação de investimentos em 2018, enquanto, em 2019, houve perda de R$ 91,9 milhões no
resultado na alienação de investimentos.
A receita líquida consolidada alcançou R$ 1.865,8 milhões em 2019, 4,9% superior à de 2018, positivamente
impactada por melhor mix de vendas, com menor participação de intermediários e maior preço médio de
produtos de cama, mesa e banho
As despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A) somaram R$ 455,9 milhões no exercício findo em 31
de dezembro de 2019, equivalentes a 24,4% da receita líquida, contra 25,6% no ano anterior.
Os custos dos produtos vendidos tiveram incremento de 5,3% em relação ao ano anterior, em linha com o
crescimento da receita.
As despesas de vendas, gerais e administrativas ficaram em linha com o ano anterior reclassificado.
b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações
de volumes e introdução de novos produtos e serviços
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As receitas da Companhia têm correlação direta com variações de preço e volumes dos produtos vendidos aos
seus clientes. Quanto à inflação, sua correlação com a receita da Companhia é indireta, na medida em que os
reajustes de preços dependem da demanda, dos preços de concorrentes, que incluem produtos importados.
A receita líquida consolidada alcançou R$ 1.865,8 milhões em 2019, 4,9% superior à de 2018, positivamente
impactada por melhor mix de vendas, com menor participação de intermediários e maior preço médio de
produtos de cama, mesa e banho
Houve acréscimo do volume de vendas de 1,1% entre anos, de 65,0 mil toneladas em 2018 para 65,7 mil
toneladas em 2019.
A receita líquida consolidada alcançou R$ 1.778,9 milhões em 2018, 0,8% inferior à de 2017 classificado, com o
efeito negativo da redução do volume vendido parcialmente compensado pelo efeito positivo de preço e mix.
Houve decréscimo do volume de vendas de 8,7% entre anos, de 71,2 mil toneladas em 2017 reclassificado para
65,0 mil toneladas em 2018.
c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da
taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
A Companhia possui participação indireta em controladas no exterior cujas moedas funcionais são o Dólar e o
Peso Argentino. O efeito da variação da paridade cambial dessas moedas para o Real, moeda funcional da
Companhia, é contabilizado em conta do patrimônio líquido e somente afetará o resultado na hipótese de
alienação ou baixa daqueles investimentos. A conversão das demonstrações financeiras dessas controladas
para o Real pode gerar flutuações nas demonstrações financeiras consolidadas.
Os preços dos principais insumos de produção da Companhia tais como, algodão, poliéster e produtos químicos,
são impactados pelo câmbio e pelos preços no mercado mundial.
O resultado financeiro é impactado pela taxa de juros, uma vez que a maioria da sua dívida é denominada em
Reais e com taxa de juros flutuantes.
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EFEITOS RELEVANTES QUE OS EVENTOS ABAIXO TENHAM CAUSADO OU SE ESPERA QUE
VENHAM A CAUSAR NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EMISSOR E EM SEUS
RESULTADOS

a. Introdução ou alienação de segmento operacional
A controlada Springs Global celebrou, em 28 de dezembro de 2018, um acordo com a Keeco, empresa
americana de produtos moda lar, para combinação de suas operações da América do Norte, avaliadas em
US$126 milhões, sujeita apenas a determinadas condições precedentes, usuais a este tipo de negócio, e,
portanto, com alta probabilidade de ocorrência. Deste modo, seguindo o pronunciamento técnico CPC 31, a
Companhia passou a reportar sua unidade de negócio América do Norte – Atacado como operação
descontinuada a partir do quarto trimestre de 2018. O fechamento da transação ocorreu no dia 15 de março de
2019, após o cumprimento das condições precedentes.
A Companhia não realizou nenhuma introdução ou alienação de segmento operacional nos exercícios sociais de
2017.
b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária
A Companhia realizou constituição, aquisição ou alienação de participação societária nos exercícios sociais de
2017, 2018 e 2019, descritas abaixo.
A partir de 15 de março de 2019, a controlada indireta Springs Global passou a deter 17,5% da Keeco, LLC, que
combina as operações da Keeco e as operações vendidas da Springs Global e deixa de comercializar
diretamente seus produtos. A Keeco, LLC é uma empresa com portfólio de produtos e marcas líderes nos
mercados de cortinas, utility bedding, e decorative bedding, além de carteira diversificada de clientes, incluindo
as principais empresas do varejo tradicional e digital do mercado norte-americano.
Em 2018, a Companhia e sua controlada Oxford venderam a totalidade do capital social da Tropical
Agroparticipações S.A.. Em maio de 2019, a Companhia e o comprador, em comum acordo, resolveram desfazer
a operação sem ônus para ambas as partes. Em setembro de 2019, a Companhia e sua controlada Oxford
venderam a totalidade do capital social da Tropical Agroparticipações S.A.

Em 29 de dezembro de 2017, a Companhia efetuou aporte de capital no valor de R$ 159,0 milhões na controlada
Tropical Agroparticipações S.A. Em setembro de 2018, a Companhia vendeu sua controlada Tropical
Agroparticipações S.A..
c. Eventos ou operações não usuais
A Companhia não realizou operações não usuais nos exercícios sociais de 2017, 2018 e 2019.
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10.4 Os diretores devem comentar
a. Mudanças significativas nas práticas contábeis
2019
No exercício de 2019 não houve mudança significativa nas práticas contábeis, exceto a adoção do IFRS 16.
2018
No exercício de 2018 não houve mudança significativa nas práticas contábeis.
2017
No exercício de 2017 não houve mudança significativa nas práticas contábeis.
b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
2019
No exercício de 2019 não houve efeitos significativos das alterações em práticas contábeis.
2018
No exercício de 2018 não houve efeitos significativos das alterações em práticas contábeis.
2017
No exercício de 2017 não houve efeitos significativos das alterações em práticas contábeis.
c. Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Não houve ressalva nos pareceres emitidos pelos auditores.

PÁGINA: 103 de 264

10.5 - Políticas Contábeis Críticas
Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

10.5

Versão : 1

Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor,
explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões
incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam
julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento
da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos
de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental,
critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros.

As políticas contábeis critérios adotados na elaboração das demonstrações financeiras, de acordo com
julgamento da Administração, são:
(a) Investimentos no exterior- Os investimentos em controladas são avaliados pelo método de equivalência
patrimonial, com base em balanço patrimonial levantado pelas respectivas controladas na mesma database da controladora. O valor do patrimônio líquido de controladas sediadas no exterior é convertido
para Reais com base na taxa corrente de sua moeda funcional e a variação cambial apurada é
registrada na conta de “Ajuste acumulado de conversão” no patrimônio líquido e também apresentado
como outros resultados abrangentes, não afetando o resultado do exercício.
(b) Intangível- Refere-se a marcas adquiridas, fundos de comércio e ágios decorrentes da aquisição de
empresas. Os ativos intangíveis da Companhia possuem vida útil indefinida, portanto não são
amortizados, mas testados anualmente quanto ao seu valor recuperável ou na ocorrência de fato que
justifique sua avaliação. Mudança nos cenários macroeconômicos pode impactar no teste de realização
dos Intangíveis como marcas e pontos comerciais.
(c) Provisões diversas- A provisão foi constituída de acordo com a avaliação do risco efetuada pela
Administração e pelos seus assessores jurídicos, para as perdas consideradas prováveis. A
Administração da Companhia depende de análises de advogados independentes para avaliação das
contingências tributárias, cíveis e trabalhistas.
(d) Planos de aposentadoria complementar- Os custos associados aos planos são reconhecidos pelo regime
de competência com base em cálculos atuariais. Os ganhos e perdas atuariais são reconhecidos no
resultado quando incorridos. A expectativa de retorno sobre os ativos do plano foi desenvolvida em
conjunto com os consultores externos e foram levadas em consideração as expectativas de longo prazo
para retornos futuros, baseados na estratégia de investimentos atuais da controlada Springs Global US.
(e) Propriedades para investimentos--São propriedades mantidas para obter renda ou valorização do
capital. São registradas inicialmente ao custo e inclui os custos da transação. Após o reconhecimento
inicial, são mensuradas pelo valor justo em contrapartida de resultados abrangentes e, a partir de então,
são avaliadas anualmente, ou sempre que as circunstâncias indicarem que seu valor contábil não seja
recuperável e as variações decorrentes desta avaliação, quando existentes, são reconhecidas no
resultado do exercício.
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ITENS RELEVANTES NÃO EVIDENCIADOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
EMISSOR

a. Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu
balanço patrimonial (off-balance sheet items)
A Companhia, no exercício social findo em 2019, não possuía ativos ou passivos que não aparecem no seu
balanço patrimonial.
Nos exercícios sociais de 2017 e 2018, os valores futuros de arrendamento mercantil da controlada indireta
Springs Global US, detalhados a seguir, não apareciam no balanço patrimonial da Companhia.
Arrendamento mercantil
A controlada indireta Springs Global US aluga imóveis e equipamentos sob a condição de “leasing”
operacional. O total da despesa com o arrendamento mercantil foi de R$ 46,0 milhões em 2018, sendo R$
15,1 milhões referente às operações descontinuadas e R$ 30,9 milhões referente às operações continuadas;
e R$ 39,8 milhões em 2017, sendo R$ 12,1 milhões referente às operações descontinuadas e R$ 27,6
milhões referente às operações continuadas.
A controlada indireta Springs Global US concedeu a terceiros o subarrendamento mercantil (“sub-leasing”)
de algumas localidades onde não havia mais o benefício econômico sobre o arrendamento pago. O total de
receita com o subarrendamento mercantil foi de R$ 17,9 milhões em 2018, sendo R$ 0,2 milhão referente às
operações descontinuadas e R$ 17,6 milhões referente às operações continuadas; e R$ 14,6 milhões em
2017, sendo R$ 0,2 milhão referente às operações descontinuadas e R$ 14,4 milhões referente às
operações continuadas.
A controlada indireta Springs Global US possui provisão de curto e longo prazo referente às operações
continuadas que totalizava R$ 23,2 milhões em 31 de dezembro de 2018, e R$ 21,0 milhões em 31 de
dezembro de 2017, que consiste na estimativa do valor presente das obrigações futuras de arrendamento
mercantil (cujos contratos continuaram vigentes após o fechamento de algumas unidades fabris nos EUA),
líquido dos subarrendamentos já contratados e de uma receita estimada de subarrendamento das demais
unidades fechadas que ainda não foram subarrendadas.
a. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não existem outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.
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EM RELAÇÃO A CADA UM DOS ITENS NÃO EVIDENCIADOS NAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS INDICADOS NO ITEM 10.6

a. Como tais itens alteram ou poderão vir alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional,
as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
As despesas financeiras de arredamento mercantil, assim como as receitas financeiras do subarrendamento
mercantil (“sub-leasing”), alteram o resultado operacional da Companhia nos valores mencionados no item 10.6,
nos exercícios sociais de 2017 e 2018.
b. Natureza e propósito da operação
Leasing operacional.
c. Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em
decorrência da operação
Já mencionado no item 10.6.
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PRINCIPAIS ELEMENTOS DO PLANO DE NEGÓCIOS DO EMISSOR

a. Investimentos
i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos
Na controla Springs Global, os investimentos de capital somaram R$ 88,8 milhões em 2019, R$ 62,1 milhões em
2018, e R$ 71,2 milhões em 2018, destinados, principalmente, à melhoria operacional, em linha com o valor da
depreciação de R$ 92,7 milhões das operações continuadas no mesmo período.
Investimentos
Em R$ milhões

2019

Total

2018
88,8

2017
62,1

71,2

O valor de investimento estimado para 2020, na controlada Springs Global, encontra-se entre R$ 50 e 70
milhões, de acordo com seu orçamento, que serão aplicados, principalmente, em melhoria operacional, como
nos últimos três exercícios sociais.
ii. fontes de financiamento dos investimentos
Disponibilidades e expectativa de geração de caixa da própria operação.
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
A controlada Springs Global celebrou, em 28 de dezembro de 2018, um acordo com a Keeco, empresa
americana de produtos moda lar, para combinação de suas operações da América do Norte. A Springs Global,
cujas operações foram avaliadas em US$ 126 milhões, recebeu US$ 90 milhões em dinheiro, no fechamento da
transação (“closing”), e US$ 36 milhões em ações da empresa combinada, Keeco Holdings, LLC, representando
uma participação de 17,5% do seu capital social. O fechamento da transação ocorreu no dia 15 de março de
2019, após o cumprimento das condições precedentes.
Após reestruturação de sua capacidade operacional no Brasil, a controlada indireta da Companhia, Coteminas
S.A., disponibilizou três ativos para venda, com valor contábil de cerca de R$ 100 milhões e valor à mercado de
R$ 230 milhões, de acordo com avaliação efetuada em 2012 pela Cushman & Wakefiled: (i) terreno em São
Gonçalo do Amarante, RN; (ii) matriz em Montes Claros, MG; e (iii) parte da unidade em Blumenau, SC.
Em 10 de fevereiro de 2015, a controlada Springs Global anunciou ao mercado que sua controlada indireta
Coteminas S.A. concluiu negociação de venda, para o Município de Montes Claros, do imóvel localizado na Av.
Governador Magalhães Pinto, 4000, compreendendo o terreno de 161.930 m², com edificações com cerca de 28
mil m² de área construída, pelo valor total de R$ 48 milhões de reais, a serem pagos em 48 meses, sendo 12
meses de carência, corrigido pelo Índice Geral de Preços do Mercado.
Em 31 de dezembro de 2016, haviam 8 parcelas vencidas. A Administração da Companhia classificou a
totalidade do recebível como ativo não circulante, tendo como pressuposto a atual situação financeira do
Município e também a possibilidade do alongamento dos vencimentos do referido crédito. A Administração da
Companhia, baseada no parecer de seus advogados e em recente atualização do valor de mercado do imóvel,
concluiu que atualmente não há expectativas de perdas com esse recebível, seja pela modificação das
condições de pagamento ou pela retomada do imóvel.
Em janeiro de 2017, o Poder Executivo do município de Montes Claros, recém empossado, constituiu grupo de
trabalho para reavaliar os benefícios econômicos e qualitativos do projeto, para juntos estabelecermos uma nova
condição de pagamento do contrato, à luz da atual situação financeira do município.
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10.8 - Plano de Negócios
Em outubro de 2017, a Prefeitura de Montes Claros e a controlada Coteminas S.A. assinaram protocolo de
intenções com o objetivo de viabilizar a implantação do complexo da nova Prefeitura Municipal que irá abrigar o
governo e as principais secretarias num único conjunto arquitetônico situado no imóvel. Os principais pontos do
protocolo são: i) entrega de imóveis da Prefeitura, previamente selecionados, para pagamento parcial dos
recebíveis da controlada Coteminas S.A., os quais serão objeto de avaliação independente (estimado em 77%
do valor total do recebível) mais a compensação de impostos municipais correntes e futuros (estimados em 23%
do valor total do recebível) e ii) implantação pela controlada Coteminas S.A. da primeira etapa de adequação do
complexo em até sete meses após a assinatura do contrato. A ratificação do protocolo deverá ser objeto de
projeto de lei municipal a ser encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara.
Em 21 de dezembro de 2018 foi promulgada lei nº 5.111, ratificando o protocolo de intenções acima referido
determinando que fosse liquidado o recebível da controlada CSA corrigido até 31 de dezembro de 2017 no valor
de R$ 54,6 millhões, mais investimentos a serem realizados pela controlada Coteminas S.A. para a implantação
da primeira etapa de adequação do complexo no valor orçado de até R$ 11,2 milhões e reembolso dos valores
despendidos pela controlada Coteminas S.A. com a contratação de projetos e avaliações independentes dos
imóveis no valor de R$ 0,4 milhão, da seguinte forma: (i) entrega de diversos imóveis de propriedade da
Prefeitura, avaliados em R$ 55,3 milhões; (ii) créditos de impostos e taxas municipais, no valor de R$ 10,9
milhões.
Em 2017, consolidamos o projeto de locação no terreno localizado em São Gonçalo do Amarante, RN. A área
disponível para locação totaliza mais de 300,0 mil m2, dos quais 50,0 mil m2 já foram arrendados e vários outros
contratos estão em negociação. Realizamos nova avaliação deste imóvel, onde o valor justo apurado foi igual a
R$ 211,2 milhões. Em 2018, realizamos uma segunda mensuração do valor justo do complexo comercial,
apurado em R$ 248,3 milhões, com incremento de R$ 18,3 milhões em relação à avaliação anterior.
Em 2018, disponibilizamos uma nova área de 520 mil m2, no município de São Gonçalo do Amarante – RN, para
início de empreendimento habitacional, com valor justo apurado de R$ 44,3 milhões, em 31 de dezembro de
2018.
b. Aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar
materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não ocorreram aquisições de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar
materialmente a capacidade produtiva da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
Em 2019, a controlada indireta Coteminas S.A. investiu R$ 3,0 milhões na controlada Compañia Textil Guarani,
sediada no Paraguai, criada com objetivo de complementar a sua capacidade produtiva, sendo o início de suas
atividades previstas para o primeiro semestre de 2020.
c. Novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas;
(ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos
ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; (iv) montantes totais gastos pelo
emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Não há investimentos em novos produtos e serviços que podem influenciar materialmente o resultado da
Companhia.
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OUTROS FATORES QUE INFLUENCIARIAM DE MANEIRA RELEVANTE O DESEMPENHO
OPERACIONAL E QUE NÃO TENHAM SIDO IDENTIFICADOS OU COMENTADOS NOS
DEMAIS ITENS DESTA SEÇÃO 10

Não existem outros fatores que influenciariam de maneira relevante o desempenho operacional da Companhia e
que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção 10.
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Projeções

Não aplicável, pois a Companhia não divulga projeções ou premissas.
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Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais,
projeções sobre a evolução de seus indicadores:

Não aplicável, pois a Companhia não divulga projeções ou premissas.
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12.1. Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu
estatuto social e regimento interno, identificando:
a. atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se
reportam ao conselho de administração, indicando:

i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses
regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses documentos podem
ser consultados

O Conselho de Administração da emissora possui regimento interno, aprovado em
25/03/2009. O regimento foi divulgado quando da disponibilização da ata da respectiva
reunião que aprovou o Regimento Interno e está disponível no sítio eletrônico da emissora,
especialmente no endereço:
http://www.mzweb.com.br/coteminas/web/arquivos/Coteminas_ATA_RCA_250309_10_200
91029_port.pdf
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 Assembleias 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 o mercado, funções
essas que poderão ser exercidas cumulativamente com outras funções executivas. Ao
diretor designado para as funções de relações com o mercado, competirá prestar
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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 Assembleia Geral
e na forma deste Estatuto; 6.a distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros,
conforme apurados em balanços intermediários. (Art. 16. do Estatuto Social)

ii. se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas
principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da
regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto
Não possui.
iii. de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria
independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços
de extra-auditoria com o auditor independente, e informando o órgão responsável
pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
O trabalho de auditoria independente é discutida nas reuniões ordinárias do Conselho de
Administração.
Não há política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente.
b. em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes
individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando,
em caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o
emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado
A diretoria executiva da emissora não possui regimento interno.
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,
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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. Ao Diretor Vice-Presidente e
Superintendente Geral: 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; c) Dirigir os
departamentos Industrial, Comercial, Administrativo e Financeiro, praticando os atos
necessários ao seu funcionamento regular; d) Acumular funções de outros Diretores
Executivos, sempre que for indicado pelo Conselho de Administração. Aos outros três
Vice-Presidentes e demais Diretores: a) Exercer as atribuições fixadas pelo Conselho de
Administração, em regimento interno ou fixadas pelo Diretor Presidente. b) Acumular
funções de outros Diretores Executivos, quando for indicado pelo Conselho de
Administração.
c. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente informando se
possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua
aprovação pelo conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede
mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
O Conselho Fiscal da emissora é de funcionamento permanente e possui Regimento Interno
aprovado na Reunião do Conselho Fiscal realizada em 24/03/2009.
d. se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de
cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em
caso positivo:
i. a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita
somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus
membros
Não aplicável.
ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação
Não aplicável.

iii. como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o
funcionamento deste órgão; e
Não aplicável.
iv. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
Não aplicável.
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12.2. Regras, políticas e práticas em assembleias gerais, indicando:
a. prazos de convocação - A Assembleia reunir-se-á sempre observando o prazo estipulado
no artigo 124, da Lei 6.404/76.
b. competências - O artigo 10 do estatuto social da emissora diz que “a Assembleia Geral
dos acionistas é o órgão soberano da sociedade”. Como previsto no artigo 11 e 12 do
Estatuto Social da emissora, a Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos 4 (quatro)
primeiros meses seguintes ao término do exercício social e a Assembleia Geral
Extraordinária sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.
A mesa que dirigirá os trabalhos da Assembleia Geral será presidida por um acionista,
diretor ou não, eleito pelos presentes, o qual convidará outro acionista para secretariá- lo. A
competência da assembleia está definida na Lei 6.404/76, especialmente nos artigos 132,
135 e 136.
c. endereços nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição
dos acionistas para análise - Os documentos relativos à assembleia geral estarão à
disposição dos acionistas na sede da emissora, Av. Lincoln Alves dos Santos, 955, Montes
Claros/MG, no seu sítio eletrônico na internet www.ctnm.com.br e, ainda, na página da
CVM www.cvm.gov.br
d. identificação e administração de conflitos de interesses - Não aplicável
e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores para participarem da Assembleia
deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei 6.404/76, apresentando
documento hábil de sua identidade e comprovante da qualidade de acionista da emissora
expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia, demonstrando sua
posição acionária.
f. formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas,
indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização,
consularização e tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas
por acionistas por meio eletrônico
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores para participarem da Assembleia
deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei 6.404/76, apresentando
documento hábil de sua identidade e comprovante da qualidade de acionista da emissora
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expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia, demonstrando sua
posição acionária.
A procuração deverá ter firma reconhecida e, se originada do estrangeiro, deverá estar
apostilada e acompanhada da respectiva tradução. Excetuando as procurações na língua
inglesa e espanhola, a tradução deverá ser juramentada.
g. formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando
enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa
reconhecimento de firma, notarização e consularização.
A emissora exige o reconhecimento de firma dos boletins de voto assinados no território
brasileiro e a notarização e consularização/apostilamento de documentos assinados no
exterior. A Companhia não exige tradução juramentada de documentos originalmente
lavrados em inglês ou espanhol, desde que venham acompanhados da respectiva tradução
para língua portuguesa. A Companhia exige tradução juramentada de documentos
originalmente lavrados em outras línguas, distintas de inglês, espanhol e português.
h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a
distância ou de participação a distância –
O acionista por meio dos seus respectivos agentes de custódia, caso estes prestem esse tipo
de serviço: pode transmitir instruções a seus respectivos agentes de custódia, conforme suas
ações estejam depositadas em depositário central; observando regras e procedimentos por
eles estabelecidos para emissão, bem como documentos e informações exigidos.
i. instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de
deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do
conselho fiscal no boletim de voto a distância As instruções constam no boletim de voto a distância disponibilizado no sítio eletrônico da
companhia, bem como no da CVM.
j. se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores
destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das
assembleias
Não disponibiliza.
k. Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito
de voto a distância
- caso sejam identificadas instruções de voto conflitantes e o acionista não esclareça o

conflito tempestivamente, a instrução de voto para a matéria considerada conflitante será
desconsiderada;
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- caso o acionista envie mais de um Boletim, para evitar que sua instrução de voto possa ser
considerada conflitante, é recomendável que ele encaminhe sua eventual nova instrução
para o mesmo prestador de serviço anteriormente utilizado.
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12.3. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração,
indicando:
a. número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre
número de reuniões ordinárias e extraordinárias
Foram 11 reuniões. Todas ordinárias.
b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Não há.
c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses
Não há.
d. se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho
de administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
i. órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode
ser consultado
Assembleia dos acionistas.
ii. principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de
indicação dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à
seleção de seus membros
As regras estão previstas entre o artigo 14 e 16 do estatuto social da emissora, disponível no
seu sítio eletrônico.
Destaca-se que nos termos do artigo 14, parágrafo 4º, que: “Dos membros do Conselho de
Administração, no mínimo 20% (vinte por cento) deverão ser Conselheiros Independentes
(conforme abaixo definido), e expressamente declarados como tais na ata da Assembleia
Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s)
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conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei
6.404/76.
O Conselho de Administração possui um Regimento Interno, abaixo transcrito, o qual foi
aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 25/03/2009.
Regimento Interno do Conselho de Administração
1.REGIMENTO - A execução das competências legais e estatutárias do Conselho de
Administração (CONSELHO) da Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas
(COMPANHIA) será regulada por este Regimento Interno (REGIMENTO).
2.COMPOSIÇÃO - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três)
e no máximo 12 (doze) membros, acionistas, residentes no País ou não, sendo 1 (um)
Presidente e 1 (um) Vice-Presidente eleitos pela Assembléia Geral pelo prazo máximo de 3
(três) anos ou por novo prazo que venha a ser definido em eventual mudança estatutária, e
por ela destituíveis a qualquer tempo, 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.
2.1. Ao Presidente compete coordenar a atividade do CONSELHO, definindo a pauta dos
trabalhos, dirigindo suas reuniões e velando pela execução de suas deliberações.
3.ELEIÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS: Sem prejuízo dos
requisitos legais e estatutários, o CONSELHO terá como objetivo, na eleição da Diretoria
da SOCIEDADE, a composição de quadros executivos profissionais, alinhados com os
valores da COMPANHIA, o interesse dos acionistas, dos gestores e funcionários, e a
responsabilidade social e ambiental da empresa, pautados pela legalidade e pela ética.
4.ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO:
4.1. Sem prejuízo de outras atribuições fixadas por lei ou no Estatuto Social, compete ao
Conselho de Administração deliberar a respeito das seguintes matérias: 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)
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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 o mercado,
funções essas que poderão ser exercidas cumulativamente com outras funções executivas.
Ao diretor designado para as funções de relações com o mercado, 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; e 7. a compra de ações da própria
Companhia, para manutenção em tesouraria ou cancelamento.
4.2 o CONSELHO deverá ainda pronunciar-se sobre todos os assuntos que o Presidente da
Diretoria entenda dever submeter-lhe e, notadamente, sobre as decisões e negócios que se
possam refletir significativamente no patrimônio da COMPANHIA, inclusive as operações
de financiamentos, contratação de instrumentos financeiros derivativos, e a política de
aplicações das disponibilidades da Companhia e de suas controladas;
4.3 por proposta da Diretoria, o CONSELHO aprovará o Código de Ética da
COMPANHIA.
5. REUNIÕES - O CONSELHO terá reuniões trimestralmente, conforme calendário anual
fixado pelo seu Presidente, antes do início de cada exercício social.
5.1. Cabe ao Presidente do CONSELHO, a seu critério, convocar reuniões extraordinárias,
inclusive quando propostas por qualquer Conselheiro ou pelo Presidente da Diretoria.
5.2. Os conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por
intermédio de conferência telefônica, vídeo-conferência ou por qualquer outro meio de
comunicação que permita a identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com
todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, serão considerados presentes à
reunião e deverão assinar a respectiva ata de reunião.
5.3. Reuniões com a presença total dos Conselheiros serão consideradas regulares mesmo
sem a convocação formal.
5.4. O Presidente poderá, por iniciativa sua ou mediante solicitação de qualquer
Conselheiro, convidar, eventualmente, para as reuniões do CONSELHO, quaisquer pessoas
da COMPANHIA ou de suas controladas, ou respectivos consultores externos, para prestar
esclarecimentos sobre assuntos de sua competência ou especialização.
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12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

6. PAUTA E DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE - O Presidente enviará, sempre que
possível, para os membros do CONSELHO, juntamente com a pauta dos trabalhos de cada
reunião do CONSELHO, os documentos de suporte dos assuntos a serem debatidos, a fim
de que cada Conselheiro possa inteirar-se adequadamente desses assuntos e preparar-se para
uma colaboração profícua nos debates.
6.1. Na primeira reunião ordinária de cada exercício social, o Presidente da Diretoria deverá
dar conhecimento ao CONSELHO do orçamento anual aprovado pela Diretoria, e, nas
demais reuniões ordinárias, informar sobre sua execução.
7. COMITÊS DO CONSELHO - O CONSELHO, poderá se valer de comitês
permanentes de assessoramento, grupos de trabalho ou comissões de caráter temporário,
para apoiá-lo na abordagem e deliberação de assuntos específicos. São instâncias
consultivas para assuntos que necessitam de maior detalhamento e abrangência analítica.
7.1 Quando forem criados os órgãos descritos acima, o Conselho de Administração deverá
definir formalmente suas atribuições, composição, e forma de atuação.
8. DEVERES - Os membros do CONSELHO, além de observar os deveres legais inerentes
ao cargo, devem pautar sua conduta por elevados padrões éticos e observar e estimular as
boas práticas de governança corporativa na COMPANHIA.
8.1. Os Conselheiros devem guardar rigoroso sigilo sobre qualquer informação
relevante, relacionada à COMPANHIIA, se e enquanto ela não for oficialmente
divulgada ao mercado.
8.2. Os Conselheiros devem informar ao CA quaisquer outros Conselhos (Administração,
Fiscal e Consultivo) que faça parte, além de sua atividade principal. Qualquer alteração
significativa nessas posições deverá ser comunicada de imediato.
9. SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO - Os trabalhos do CONSELHO, que
serão registrados em atas, terão o suporte técnico e o apoio administrativo da Área Jurídica
da COMPANHIA.
10. CASOS OMISSOS - Os casos omissos neste REGIMENTO serão resolvidos pelo
Presidente, ad referendum do CONSELHO.
11. ALTERAÇÕES - Este REGIMENTO poderá ser alterado pelo CONSELHO.

PÁGINA: 121 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem

12.4. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a
resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de
arbitragem

Não há.
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

JOÃO BATISTA DA CUNHA BOMFIM

24/06/1939

Pertence apenas à Diretoria

29/06/2020

Até a AGO de 2021

13

006.498.306-44

Técnico em contabilidade e
advogado

12 - Diretor de Relações com
Investidores

29/06/2020

Sim

0.00%

Patrícia Campos Gomes da Silva

24/05/1960

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2020

até AGO de 2021

2

958.037.426-00

Decoradora de interiores

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

30/04/2020

Sim

54.00%

Maria da Graça Campos Gomes da Silva

29/01/1959

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2020

Até AGO de 2021

2

401.273.896-87

Estilista

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

30/04/2020

Sim

54.00%

Ricardo Antônio Weiss

17/06/1955

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2020

até AGO de 2021

5

010.673.308-79

Engenheiro

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

30/04/2020

Sim

100.00%

Jorge Kalache Filho

15/09/1949

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2020

Até AGO 2021

6

178.165.217-15

Administrador de Empresas

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

30/04/2020

Sim

100.00%

Adelmo Percope Gonçalves

20/07/1942

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2020

até AGO de 2021

5

002.830.536-15

Bacharel em direito

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

30/04/2020

Sim

100.00%

João Gustavo Rebello de Paula

14/07/1968

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2020

até AGO de 2021

8

692.239.806-82

Engenheiro

22 - Conselho de Administração (Efeti

30/04/2020

Sim

100.00%
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Josué Christiano Gomes da Silva

25/12/1963

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

30/04/2020

até AGO de 2021

13

493.795.776-72

Engenheiro e bacharel em direito

30 - Presidente do C.A. e Diretor
Presidente

30/04/2020

Sim

100.00%

Rafael de Souza Morsch

27/11/1990

Conselho Fiscal

30/04/2020

Até AGO de 2021

1

012.184.570-23

Economista

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

30/04/2020

Sim

100.00%

João Martinez Fortes Júnior

07/04/1962

Conselho Fiscal

30/04/2020

até AGO de 2021

11

060.190.948-80

Contador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

30/04/2020

Sim

100.00%

Norton Antonio Fagundes Reis,

22/09/1949

Conselho Fiscal

30/04/2020

até AGO de 2021

4

138.351.226-49

advogado

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

30/04/2020

Sim

100.00%

Debora de Souza Morsch

25/05/1960

Conselho Fiscal

30/04/2020

Até AGO de 2021

1

393.791.320-34

Administradora de empresas

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

30/04/2020

Sim

0.00%

Ildeu da Silveira e Silva

10/07/1940

Conselho Fiscal

30/04/2020

até AGO de 2021

20

002.116.486-04

Bacharel em Direito

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

30/04/2020

Sim

0.00%

Antonio Luciano da Costa

24/05/1948

Conselho Fiscal

30/04/2020

Até AGO de 2021

4

096.021.516-68

Bacharel em Ciências Contábeis

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

30/04/2020

Sim

0.00%

Diretor Presidente eleito em 29/05/2019
com mandato de 1 ano.

Experiência profissional / Critérios de Independência
JOÃO BATISTA DA CUNHA BOMFIM - 006.498.306-44
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João Batista da Cunha Bomfim é técnico em Contabilidade, Bacharel em Direito e fez diversos cursos, entre eles: Curso Fiscais e Fiscalização de Projetos- Sudene, Curso de Direito Trabalhista, Administração
Financeira – ADF (UFMG), Análise Financeira e Contabilidade Administrativa, na Fundação João Pinheiro. Atualmente o Sr. Bomfim é membro do Conselho de administração e diretor da Companhia de Tecidos
Norte de Minas - COTEMINAS; diretor da Wembley S.A., holding que controla indiretamente a emissora; e da Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. – ENCORPAR, sociedade empresária da
área têxtil e de investimentos; da Companhia Tecidos Santanense, indústria têxtil atuante no setor de vestuário e uniformes profissionais; e do Conselho de Administração da Springs Global Participações S.A.. O Sr.
Bomfim é também diretor da AMMO Varejo Ltda. e da OXFORD Com. e Part. S.A.
Patrícia Campos Gomes da Silva - 958.037.426-00
Membro do C.A. da Companhia Tecidos Santanense
Maria da Graça Campos Gomes da Silva - 401.273.896-87
Membro do C.A. da Companhia Tecidos Santanense
Ricardo Antônio Weiss - 010.673.308-79
Ricardo Antônio Weiss éformado em engenharia civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, fez pós graduação em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (CEAG). O Sr. Weiss é
Fundador e CEO da W Consultoria e Participações Ltda e Managing Partner da OHG Mining. Trabalhou, ainda, como diretor Geral da holding operacional Camargo Corrêa S.A., diretor executivo da Anglo American,
Diretor Executivo de Commodities na Copersucar e CEO da Tavex Corporation. Atualmente é membro do Conselho de Administração da T4U Holdings Brasil e da Log-in Logística Integrada.
Jorge Kalache Filho - 178.165.217-15
Jorge Kalache Filho possui mestrado em Administração de Empresas pela PUC-RJ, pós-graduação em Economia Industrial pela FEA/UFRJ, pós-graduação em Engenharia Industrial – Finanças pela PUC/RJ, sendo
formado em engenharia civil pela PUC/RJ. Entre 1974 e 2008, exerceu diversos cargos no BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, sendo o último Superintendente da Área Industrial.
Atualmente, é membro efetivo do C.A. da SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A., do Conselho Deliberativo da FAPES, membro suplente do Conselho de Administração da TAESA e da ODONTOPREV, e
membro suplente do Conselho Fiscal da BNDESPAR.
Adelmo Percope Gonçalves - 002.830.536-15
Adelmo Pércope Gonçalves é formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e é vice presidente do Conselho de Administração da Companhia Tecidos Santanense.
João Gustavo Rebello de Paula - 692.239.806-82
João Gustavo Rebello de Paula é formado em engenharia mecânica pela UFMG, fez mestrado em administração de empresas (MBA) pela Kelly School of Business, Indiana University (EUA). O Sr. João Gustavo é
diretor da Farpal Agropastoril e Participações Ltda, sociedade empresária que atua na área agripecuaria; Econorte- Empresa Construtora Norte de Minas Ltda., sociedade do setor de construção civil; e, EcoparEmpresa de Comércio e Participações Ltda., sociedade de investimentos e participações. Trabalhou, ainda, como diretor de novos negócios da Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS entre 1995 e
1997 e como consultor associado na Booz-Allen & Hamilton, entre 1993 e 1995. Atualmente é membro do Conselho de administração da Springs Global Participações S.A, da Companhia de Tecidos Norte de Minas
- COTEMINAS e da Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A.- Encorpar. O Sr. João Gustavo é também membro suplente da Companhia Tecidos Santanense.
Josué Christiano Gomes da Silva - 493.795.776-72
Formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e em direito pela Faculdade Milton Campos. Possui mestrado em administração de empresas pela Universidade de Vanderbilt, Tennessee
(EUA). É presidente do Conselho de administração e diretor presidente da Wembley S.A., holding que controla indiretamente a emissora; da Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas, holding que controla
diretamente a emissora; da Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. – Encorpar, sociedade empresária da área têxtil e de investimentos; e, da Companhia Tecidos Santanense, indústria têxtil
atuante no setor de vestuário e uniformes profissionais. É presidente do Conselho de Administração da Cantagalo General Grains S.A. e da CGG Trading S.A.. Atualmente é diretor-presidente das seguintes
empresas José Alencar Gomes da Silva – Participações e Empreendimentos S.A., sociedade empresária de investimentos e participações; Fazenda do Cantagalo Ltda., sociedade que opera na área agropecuária e
na produção e engarrafamento de aguardente; Econorte – Empresa Construtora Norte de Minas Ltda, sociedade da área da construção civil; Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda, sociedade de
investimentos e participações; Diretor Presidente da COTEMINAS S.A., Diretor Presidente da OXFORD COM. E PART. S.A.; Presidente da SEDA S.A.; e Diretor Presidente da AMMO Varejo; e da Springs Global
Participações S.A., indústria têxtil atuante no setor de cama, mesa e banho; . O Sr. Josué é membro do Conselho e ex-presidente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial – IEDI, ex-presidente da
ABIT – Associação Brasileira da Industria Têxtil e de Confecções, vice presidente da FIESP – Federação da Industrias do Estado de São Paulo, vice-presidente do Conselho de Empresários da América Latina –
CEAL, e presidente do ITMF – “International Textile Manufacturers Federation”.
Rafael de Souza Morsch - 012.184.570-23
Formado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi Analista de Ivestimento Sólidus S.A. CCVM. Diretor de Pesquisa da Zenith Asset Magnement Ltda, Atualmente é sócio da Zenith Ltda.. É
membro efetivo do C.F. da emissora.
João Martinez Fortes Júnior - 060.190.948-80
Contador e membro efetivo do conselho fiscal da Companhia de Tecidos Norte de Minas – COTEMINAS, da COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE e da Springs Global Participações S.A.
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Norton Antonio Fagundes Reis, - 138.351.226-49
Advogado, formado pela Faculdade de Ciências Jurídicas Vianna Júnior de Juiz de Fora/ MG e registrado na OAB/MG sob o n.º 26.291; Contador, formado pela Faculdade de Ciências Contábeis de Visconde do Rio
Branco/MG e registrado no CRC/MG sob o n.º 034835/0; Ex-presidente e Ex-Diretor da Associação Comercial e Industrial de Ubá/MG; Ex-diretor da Empresa Wembley S.A.; Ex-diretor da Companhia de Tecidos
Norte de Minas – COTEMINAS;
Debora de Souza Morsch - 393.791.320-34
Administradora de Empresas e membro suplente do conselho fiscal da emissora.
Ildeu da Silveira e Silva - 002.116.486-04
Bacharel em Direito e membro suplente do conselho fiscal da CIA. DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS, da COMPANHIA TECIDOS SANTANESE e da SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A..
Antonio Luciano da Costa - 096.021.516-68
Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Contábeis de Visconde do Rio Branco/MG; Ex-diretor da Associação Comercial e Industrial de Ubá/MG; Ex-diretor da Empresa Wembley S.A.;
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

JOÃO BATISTA DA CUNHA BOMFIM - 006.498.306-44
N/A
Patrícia Campos Gomes da Silva - 958.037.426-00
N/A
Maria da Graça Campos Gomes da Silva - 401.273.896-87
N/A
Ricardo Antônio Weiss - 010.673.308-79
N/A
Jorge Kalache Filho - 178.165.217-15
N/A
Adelmo Percope Gonçalves - 002.830.536-15
N/A
João Gustavo Rebello de Paula - 692.239.806-82
N/A
Josué Christiano Gomes da Silva - 493.795.776-72
N/A
Rafael de Souza Morsch - 012.184.570-23
N/A
João Martinez Fortes Júnior - 060.190.948-80
N/A
Norton Antonio Fagundes Reis, - 138.351.226-49
N/A
Debora de Souza Morsch - 393.791.320-34
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N/A
Ildeu da Silveira e Silva - 002.116.486-04
N/A
Antonio Luciano da Costa - 096.021.516-68
N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)
COTEMINAS

Presidente do C.A. e Diretor Presidente
Pessoa relacionada

Mariza Campos Gomes da Silva

056.610.046-05 WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

25.329.319/0001-96

Vice Presidente do C.A. e Vice Presidente
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)
COTEMINAS

Presidente do C.A. e Diretor Presidente
Pessoa relacionada

Mariza Campos Gomes da Silva

056.610.046-05 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

21.255.567/0001-89

Membro do C.A..
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
COTEMINAS

Presidente do C.A. e Diretor Presidente
Pessoa relacionada

Patrícia Campos Gomes da Silva

958.037.426-00 WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

25.329.319/0001-96

Membro do C.A.
Observação

Administrador do emissor ou controlada
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
COTEMINAS

Presidente do C.A. e Diretor Presidente
Pessoa relacionada

Maria da Graça Campos Gomes da Silva

401.273.896-87 WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

25.329.319/0001-96

Membro do C.A.
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
COTEMINAS

Presidente do C.A. e Diretor Presidente
Pessoa relacionada

Maria da Graça Campos Gomes da Silva

401.273.896-87 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

21.255.567/0001-89

Membro do C.A.
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
COTEMINAS

Presidente do C.A. e Diretor Presidente
Pessoa relacionada

Patrícia Campos Gomes da Silva

958.037.426-00 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

21.255.567/0001-89

Membro do C.A.
Observação

Administrador do emissor ou controlada
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)
COTEMINAS

Presidente do C.A. e Diretor Presidente
Pessoa relacionada

Maria Cristina Gomes da Silva

563.631.416-72 WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

25.329.319/0001-96

Membro do C.A.
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 22.677.520/0001-76 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)
COTEMINAS

Presidente do C.A. e Diretor Presidente
Pessoa relacionada

Maria Cristina Gomes da Silva

563.631.416-72 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

21.255.567/0001-89

Membro do C.A..
Observação
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

493.795.776-72

Controle

Controlada Indireta

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlada Indireta

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2018
Administrador do Emissor

Josué Christiano Gomes da Silva
Diretor Presidente e Presidente do C.A.
Pessoa Relacionada

COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

21.255.567/0001-89

Diretor Presidente e Presidente do C.A.
Observação

Administrador do Emissor

Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72

Diretor Presidente e Presidente do C.A.
Pessoa Relacionada

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.

07.718.269/0001-57

Diretor Presidente e Vice Presidente do C.A.
Observação

Exercício Social 31/12/2017
Administrador do Emissor

Josué Christiano Gomes da Silva

493.795.776-72

Diretor Presidente e Presidente do C.A.
Pessoa Relacionada

COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

21.255.567/0001-89

Diretor Presidente e Presidente do C.A.
Observação
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

493.795.776-72

Controle

Cargo/Função

Administrador do Emissor

Josué Christiano Gomes da Silva

Controlada Direta

Diretor Presidente e Presidente do C.A.
Pessoa Relacionada

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.

07.718.269/0001-57

Diretor Presidente e Vice Presidente do C.A.
Observação
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
12.11. – Seguro
A emissora possui seguro para seus administradores.
Apólice de Primeiro Risco e Apólice de Excesso, respectivamente
Seguradoras: Chubb Seguros Brasil S.A. e Argo Seguros
Apólices nº 17.10.0015783.28 e 027982020010310000013
Prazo de Vigência: 21/11/2020 e 21/11/2020
Limite: R$ 101.805.000,00 e R$ 101.805.000,00
Cobertura: para empresas afiliadas sem fins lucrativos; para cônjuge, herdeiros,
representantes legais e espólio; contra os segurados referente a práticas trabalhistas
indevidas; para despesas de defesa relacionada a procedimentos extrajudiciais; para
custos emergenciais; para danos morais; para reclamações feitas por Governo,
fornecedores, concorrentes, órgãos reguladores, credores e investidores (exceto EUA e
Canadá); para reclamações de segurado contra segurado; para reclamações feitas pela
empresa tomadora contra os segurados; para reclamações contra os segurados em
âmbito tributário; para custos de defesa quando da aplicação de multas e demais sanções
em âmbito administrativo; para custos de defesa decorrentes de reclamações por
prejuízos financeiros, danos corporais ou materiais causados por danos ambientais; para
inabilitação para o exercício do cargo; para responsabilidade das pessoas seguradas
decorrentes de danos corporais ocorridos no curso das atividades do tomador; para
bloqueio de bens dos administradores; e, para custos de defesa para reclamações
decorrente de garantias pessoais fornecidas a favor do tomador e subsidiárias.
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12.12 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Não aplicável.
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13.

Remuneração dos administradores

13.1.

Política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não
estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco,
financeiro e de remuneração

A Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas (“Companhia”) e suas controladas adotam uma política de
remuneração única que estabelece as diretrizes a serem observadas quanto à remuneração do pessoal-chave
da sua administração.
Constitui pessoal-chave da administração da Companhia e suas controladas, para fins da Política, os membros
do conselho de administração, da diretoria estatutária e não estatutária (“diretoria”) e do conselho fiscal
(“Pessoal-Chave da Administração”).
a. objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi
formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data de aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais da rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
A Política de Remuneração tem como objetivo principal alinhar os interesses do Pessoal-Chave da
Administração aos da Companhia e suas controladas, atribuindo uma remuneração total compatível com as
observadas nos mercados de atuação, contribuindo não apenas para estimular, atrair e reter profissionais
qualificados para o desempenho de suas funções, mas também para a geração de valor aos acionistas. A
Política de Remuneração não foi formalmente aprovada por órgão da Companhia.
b. composição da remuneração
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
A remuneração do Pessoal-Chave da Administração da Companhia é constituída pelos seguintes componentes:
(a) remuneração fixa e (b) remuneração variável.
(a) Remuneração fixa;
A remuneração fixa do Pessoal-Chave da Administração compõe parcela da remuneração ordinária e é
estabelecida com base nas responsabilidades e atribuições do cargo, de acordo com as melhores práticas de
mercado adotadas por empresas dos mesmos setores de atuação da Companhia, empresas de capital aberto de
porte e características semelhantes ou que possuam estratégias de remuneração total similares às da
Companhia.
Os membros do conselho fiscal e de administração podem receber até 12 salários; para os demais membros da
administração (diretoria estatutária e não estatutária), adicionalmente aos 12 salários anuais a Companhia
também oferece o décimo terceiro salário nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
(b) Remuneração variável;
Parcela do Pessoal-Chave da Administração é elegível a remuneração variável ordinária, representada por
honorários complementares, pagos na forma de bônus anuais, visando promover o maior interesse e
alinhamento de seus objetivos com os da Companhia. Os montantes atribuídos resultam de processo de
avaliação realizado com base em metas estabelecidas em contratos de gestão.
ii. proporção de cada elemento na remuneração total
Exercício Social findo em
31/12/2019
Remuneração fixa anual
Remuneração variável
Outros benefícios / remunerações
Total da remuneração

Conselho de
Administração
100%
0%
0%
100%

Diretoria
Estatutária
100%
0%
0%
100%

Conselho
Fiscal
100%
0%
0%
100%

Total
100%
0%
0%
100%
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não Estatutária
Exercício Social findo em
31/12/2018

Conselho de
Administração

Remuneração fixa anual
Remuneração variável
Outros benefícios / remunerações
Total da remuneração

Exercício Social findo em
31/12/2017

100%
0%
0%
100%

Diretoria
Estatutária
100%
0%
0%
100%

Conselho
Fiscal
100%
0%
0%
100%

Conselho de
Diretoria Conselho
Administração Estatutária
Fiscal

Remuneração fixa anual
Remuneração variável
Outros benefícios /
remunerações
Total da remuneração

Total
100%
0%
0%
100%

Total

100%
0%

100%
0%

100% 100%
0%
0%

0%
100%

0%
100%

0%
0%
100% 100%

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração:
(a) Remuneração fixa;
O montante atribuído como remuneração fixa ordinária ao Pessoal-Chave da Administração pode, a critério do
conselho de administração, ser atualizado monetariamente e revisto periodicamente para adequar-se às
melhores práticas de mercado.
(b) Remuneração variável;
Os montantes atribuídos como remuneração ordinária variável resultam de processo de avaliação realizado com
base em metas estabelecidas em comum acordo, em processo de aprovação orçamentária.
A parcela de remuneração variável, acrescida da parcela de remuneração fixa, constitui a remuneração ordinária
total atribuída ao Pessoal-Chave da Administração.
iv. razões que justificam a composição da remuneração:
A remuneração atribuída ao Pessoal-Chave da Administração visa reconhecer as responsabilidades do cargo de
cada participante e as práticas de mercado. Em relação à remuneração atribuída aos membros da diretoria, a
proporção dos respectivos componentes tem por objetivo promover o alinhamento de seus interesses aos da
Companhia, tanto no médio quanto no longo prazo, contribuindo para a geração de valor aos acionistas.
v. existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para este fato.
Não aplicável
c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
Os componentes da remuneração atribuída ao Pessoal-Chave da Administração são baseados em indicadores
de desempenho financeiro, operacional e de geração de caixa.
d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
A evolução dos indicadores de desempenho é refletida na parcela variável da remuneração atribuída aos
membros da diretoria da Companhia. Os montantes relativos a tal parcela resultam de processo de avaliação
realizado com base em metas estabelecidas em quando da aprovação do orçamento da Companhia, avaliados
anualmente pelos órgãos da administração.
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e
longo prazo
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não Estatutária
A Política de Remuneração alinha os interesses da Companhia aos do Pessoal-Chave da Administração ao
atribuir uma remuneração total e respectivos componentes compatíveis com as melhores práticas observadas
nos mercados de atuação da Companhia e seus objetivos de curto, médio e longo prazos, bem como de geração
de valor para os acionistas.
f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
Os membros da diretoria e alguns membros do conselho de administração da Companhia exercem mandato
concomitante em sociedades controladas, como também nas sociedades que detêm o controle direto ou indireto
da Companhia. As parcelas relativas aos montantes da remuneração atribuída pela Companhia a seus
administradores, bem como os montantes atribuídos a tais administradores pelas controladas e controladores
diretos e indiretos e a remuneração consolidada atribuída ao Pessoal-Chave da Administração, são informados
no item 13.15 deste documento.
g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não há previsão de remuneração ou benefícios vinculados a ocorrência de eventos societários da Companhia,
suas controladas e seus controladores.
h. práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração
individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
i.

os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que
forma participam

A Assembleia Geral fixa o montante global da remuneração dos administradores e o Conselho de Administração
faz a sua distribuição, considerando as responsabilidades, tempo dedicado às funções, competência, reputação
profissional e o valor dos respectivos serviços no mercado.
ii.

critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há
utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios
de comparação e a abrangência desses estudos

A distribuição da remuneração global deve levar em conta as responsabilidades, tempo dedicado às funções,
competência, reputação profissional e o valor dos respectivos serviços no mercado.
iii.

com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política
de remuneração do emissor.

O emissor não possui política formal de remuneração aprovada pelo conselho de administração.
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

2,00

3,00

12,00

Nº de membros remunerados

7,00

2,00

3,00

12,00

1.200.000,00

1.400.000,00

250.000,00

2.850.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

350.000,00

0,00

350.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.750.000,00

250.000,00

3.200.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

2,00

3,00

12,00

Nº de membros remunerados

7,00

2,00

3,00

12,00

1.111.320,00

1.245.624,84

216.000,00

2.572.944,84

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.111.320,00

1.245.624,84

216.000,00

2.572.944,84

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

2,00

3,00

12,00

Nº de membros remunerados

7,00

2,00

3,00

12,00

716.040,00

1.248.903,85

216.000,00

2.180.943,85

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

716.040,00

1.248.903,85

216.000,00

2.180.943,85

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,07

2,00

3,00

5,07

Nº de membros remunerados

0,07

2,00

2,72

4,79

252.000,00

1.228.836,00

198.000,00

1.678.836,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Número de membros
Janeiro a abril - 2
maio a dezembro - 3
Média: 2,75

252.000,00

1.228.836,00

198.000,00

1.678.836,00
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Remuneração variável no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e a prevista para o exercício
social corrente, do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal.
Exercício Social corrente 31/12/2020 - Prevista (Em
R$ mil)

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

No de membros

7,00

2,00

3,00

0,00

N de membros remunerados

7,00

2,00

3,00

0,00

o

Em relação ao bônus
i. valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

0
840

ii. valor máximo previsto no plano de remuneração

840

iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

350

iii. valor efetivamente reconhecido

n.a.

350
0

Em relação a participação nos resultado
i. valor mínimo previsto no plano de remuneração

0

ii. valor máximo previsto no plano de remuneração

0

iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

0
n.a.

iii. valor efetivamente reconhecido

0

(*) Valores ainda não definidos.

Exercício Social findo em 31/12/2019 (Em R$ mil)

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

No de membros

7,00

2,00

3,00

12,00

No de membros remunerados

7,00

2,00

3,00

12,00

Em relação ao bônus
-

i. valor mínimo previsto no plano de remuneração

0

ii. valor máximo previsto no plano de remuneração

-

iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

iii. valor efetivamente reconhecido

-

0

i. valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

0

ii. valor máximo previsto no plano de remuneração

-

0

iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

0

iii. valor efetivamente reconhecido

-

0

0
0

Em relação a participação nos resultado

Exercício Social findo em 31/12/2018 (Em R$ mil)

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

No de membros

7,00

2,00

3,00

12,00

N de membros remunerados

7,00

2,00

3,00

12,00

o

Em relação ao bônus
i. valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

0
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho
Fiscal
ii. valor máximo previsto no plano de remuneração

840

840

iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

462

462
-

0

i. valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

0

ii. valor máximo previsto no plano de remuneração

-

0

iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

0

iii. valor efetivamente reconhecido

-

0

iii. valor efetivamente reconhecido
Em relação a participação nos resultado

Exercício Social findo em 31/12/2017 (Em R$ mil)

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

No de membros

7.00

2.00

3.00

12.00

N de membros remunerados

7.00

2.00

2.75

11.75

o

Em relação ao bônus
i. valor mínimo previsto no plano de remuneração

84

84

ii. valor máximo previsto no plano de remuneração

840

840

iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

840

840
-

-

i. valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

ii. valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

-

iii. valor efetivamente reconhecido

-

-

iii. valor efetivamente reconhecido
Em relação a participação nos resultado
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E Diretoria
Estatutária
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13.4
Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária,
em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente
A controlada indireta Springs Global U.S. Inc. (“SGUS”) administrava plano de opções de compra de ações, o
qual foi convertido, em 24 de janeiro de 2006, em um plano equivalente, porém com ações da controlada Springs
Global. Naquela data, o plano de ações da controlada SGUS deixou de existir.
Das opções de ações emitidas pela Springs Global, 175.000 tinham direito a valorização (appreciation right). Em
31 de dezembro de 2019, nenhuma ação tinha direito a valorização. O direito à valorização permitia ao
beneficiário receber, para cada opção exercida, um pagamento em dinheiro (ou as ações da Springs Global, se o
funcionário ainda estiver empregado na controlada SGUS, na data do exercício) no valor igual à diferença entre o
valor justo de mercado da ação da Springs Global, como definido no plano, e o preço exercido da opção. Durante
o ano, a Companhia efetuou avaliação do valor justo dessas opções o que resultou em nenhum passivo a ser
reconhecido.
Até a presente data, não há previsão de remuneração baseada em ações e nos três últimos exercícios nenhum
executivo da Companhia e suas controladas teve remuneração baseada em ações.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações
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Remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e a
prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária

Não houve remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais, como
também não há previsão para o exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2020.
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Opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019.

Não há opções em aberto para quaisquer membros do órgão da administração da Companhia e suas
controladas.

PÁGINA: 147 de 264

13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues
Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

13.7
Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, nos três últimos exercícios sociais
Não houve opções exercidas ou ações entregues relativas à remuneração baseada em ações nos últimos três
exercícios sociais.
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13.8
Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos
itens 13.5 a 13.7, tal como explicação do método de precificação do valor das ações e das opções
Não aplicável.
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Quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros
valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores
diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho
de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de
encerramento do último exercício social
Valores mobiliários detidos por membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal emitidos pela Companhia
Quantidade de
ações¹
Emissor
Conselho de administração
Diretoria estatutária
Conselho fiscal

72.520
1.035
-

Controlador Direto – Wembley S.A
Conselho de administração
Diretoria estatutária
Conselho fiscal

559.426
-

Controlada Direta – Springs Global Participações S.A.
Conselho de administração
Diretoria estatutária
Conselho fiscal
Controlador – Companhia de Tecidos Norte de Minas

3
-

¹ Para não haver duplicidade, nos casos em que um mesmo Administrador ocupe cargo na Diretoria e no Conselho de Administração, as
ações que tal Administrador detém estão computadas apenas no Conselho de Administração.
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
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13.10 Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários fornecer as seguintes informações em forma de tabela:
Nenhum membro do conselho de administração ou da diretoria estatutária possuem planos de previdência em
vigor, que sejam custeados pela Companhia.
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2019

31/12/2018

Conselho de Administração
31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

Conselho Fiscal

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Nº de membros

2,00

2,00

2,00

7,00

7,00

7,00

3,00

3,00

3,00

Nº de membros
remunerados

2,00

2,00

2,00

7,00

7,00

7,00

3,00

3,00

2,75

Valor da maior
remuneração(Reais)

719.931,33

723.131,33

723.131,00

158.760,00

117.840,00

36.000,00

72.000,00

72.000,00

72.000,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

525.693,51

525.722,52

505.705,00

158.760,00

117.840,00

36.000,00

72.000,00

72.000,00

72.000,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

622.812,42

624.451,93

614.418,00

158.760,00

117.840,00

36.000,00

72.000,00

72.000,00

72.000,00

Observação
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
31/12/2017

Considera apenas a remuneração durante os 12 meses
Janeiro a abril - 2
maio a dezembro - 3
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
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13.12 Descrição de arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem
mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo
ou de aposentadoria, indicando quais as conseqüências financeiras para o emissor.
Não há arranjos contratuais ou apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos de
remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
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13.13 Percentual total da remuneração de cada órgão reconhecido no resultado do emissor referente a
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes
relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que
tratam desse assunto
Nenhum membro do conselho de administração, conselho fiscal ou diretoria que sejam partes relacionadas aos
controladores, diretos ou indiretos foi reconhecido, devido ou pago pelo emissor.
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Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
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13.14 Valores reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão
que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria
prestados.
Não há.
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13.15 Valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob
controle comum e de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão,
especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos
Não há valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle
comum e de controladas do emissor, como remuneração de administradores recebida em função do exercício do
cargo no emissor.
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13.16 - Outras Informações Relevantes
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13.16 Outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.
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Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações
nos 3 últimos exercícios sociais

a. Número de empregados
O quadro a seguir apresenta o número de empregados da Companhia e de suas controladas.
América do Sul
América do Norte
TOTAL

2017
10.800
800
11.600

2018
10.451
754
11.205

2019
9.927
27
9.954

a. Número de empregados terceirizados
O emissor não possui empregados terceirizados.
b. Índice de rotatividade
O índice de rotatividade no segmento América do Sul – Atacado, segmento com maior número de
empregados, foi 0,6 em 2017 e 0,4 em 2018 e em 2019.

1
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Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números
divulgados no item 14.1 acima

Em 2017 e em 2018, realizamos ajustes da mão de obra, de acordo com nível de produção.
Em 2019, finalizamos a combinação das operações da América do Norte com a Keeco, onde
nossas operações e, consequentemente, os nossos colaboradores das mesmas, foram
transferidos para a empresa combinada Keeco Holdings, LLC.

1
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Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando:
a. Política de salários e remuneração variável

Não há uma política de remuneração definida.
b. Política de benefícios
Não há uma política de benefícios definida.
c. Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados
não-administradores. Identificando:
i.
Grupos de beneficiários
ii.
Condições para exercício
iii.
Preços do exercício
iv.
Quantidade de ações comprometidas pelo plano
Não há planos de remuneração baseados em ações.
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Descrever as relações entre o emissor e sindicatos

Não aplicável.

1
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos
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14.5 Outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.

PÁGINA: 162 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

HOLTEX INC
05.590.993/0001-12

Não

Não

30/06/2013

Não
345.567
Classe ação

2,480%

163.108

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

TOTAL

0,970%

508.675

1,660%

1.137.000

3,710%

1.922.232

6,270%

GARANTIA GESTÃO DE RECURSO (CREDIT SUISSE)
68.328.632/0001-12

Não

Não

31/12/2008

Não
0
Classe ação
TOTAL

0,000%

1.137.000

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

6,800%

BNDES Participações - BNDESPar
00.383.281/0001-09

Não

Não

31/12/2008

Não
0
Classe ação
TOTAL

0,000%

1.922.232

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

11,490%
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

ALASKA POLAND FIA - BDR NIVEL 1
05.775.774/0001-08

Não

Não

31/12/2018

Não
0
Classe ação

0,000%

3.888.050

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

TOTAL

23,248%

3.888.050

12,690%

813.925

2,656%

1.374.070

4,480%

Venture Consultoria Financeira e Administrativa Ltda
07.634.378/0001-96

Brasileira-RJ

Não

Não

02/01/2018

Não
0
Classe ação

0,000%

813.925

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

TOTAL

4,866%

ECONORTE - EMPR. CONSTRUTORA NORTE DE MINAS LTDA
22.685.473/0001-02

Não

Sim

31/12/2008

Não
933.471
Classe ação
TOTAL

6,700%

440.599

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

2,630%
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

ECOPAR - Empresa de Comércio e Participações Ltda.
16.561.003/0001-34

Não

Sim

31/12/2008

Não
90.398
Classe ação

0,650%

42.668

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

TOTAL

0,260%

133.066

0,430%

52.659

0,180%

632.021

2,060%

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.
25.329.301/0001-94

Não

Sim

31/12/2008

Não
1.307
Classe ação
TOTAL

0,010%

51.352

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

0,300%

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.
23.879.182/0001-18

Não

Sim

23/12/2008

Não
429.362
Classe ação
TOTAL

3,090%

202.659

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

1,210%
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

VERDE ASSET MANAGEMENT/VERDE SERVIÇOS INTERNACIONAIS
19.749.539/0001-76

Não

Não

26/04/2012

Não
0
Classe ação

0,000%

1.381.337

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

TOTAL

8,260%

1.381.337

4,510%

7.358.150

24,020%

1,970%

5.919.690

19,320%

31,216%

5.515.582

18,014%

EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A.
01.971.614/0001-83

Não

Sim

31/12/2009

Não
6.222.607
Classe ação
TOTAL

44,730%

1.135.543

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

6,780%

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA
25.329.319/0001-96

Não

Sim

11/07/2007

Não
5.589.565
Classe ação
TOTAL

40,180%

330.125

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

OUTROS
300.523
Classe ação
TOTAL

2,160%

5.215.059

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ
Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:
0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

13.912.800

100,000%

16.723.657

100,000%

30.636.457

100,000%

TOTAL

PÁGINA: 167 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ECONORTE - EMPR. CONSTRUTORA NORTE DE MINAS LTDA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

22.685.473/0001-02

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.
23.879.182/0001-18

Não

Não

30/06/2012

0

0,000

13.950.000

46,500

Não

Não

0

0,000

300.000

1,000

Não

Não

30/06/2012

0

0,000

300.000

Não
13.950.000

46,500

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

João Gustavo Rebello de Paula
692.239.806-82

BRASILEIRA-MG

Não
300.000

1,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.
25.329.301/0001-94
Não
300.000

1,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

1,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ECONORTE - EMPR. CONSTRUTORA NORTE DE MINAS LTDA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

22.685.473/0001-02

LUIS DE PAULA FILHO
554.177.286-91

brasileira-MG

Não

Não

1,000

0

0,000

300.000

1,000

Não
300.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

30.000.000

100,000

0

0,000

30.000.000

100,000

Não

Não

30/06/2013

0

0,000

15.150.000

TOTAL

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA
25.329.319/0001-96
Não
15.150.000

50,500

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

50,500
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ECOPAR - Empresa de Comércio e Participações Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

16.561.003/0001-34

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.
23.879.182/0001-18

brasileira-MG

Não

Não

31/12/2008

50,000

0

0,000

2.500.000

50,000

Não
2.500.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

5.000.000

100,000

0

0,000

5.000.000

100,000

Não

Não

31/12/2008

0

0,000

2.500.000

TOTAL

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA
25.329.319/0001-96
Não
2.500.000

50,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

50,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

01.971.614/0001-83

ECONORTE - EMPR. CONSTRUTORA NORTE DE MINAS LTDA
22.685.473/0001-02

Não

Não

30/06/2013

0

0,000

183.924

Não

Não

30/06/2013

388.798

44,490

395.357

20,810

Não
183.924

17,920

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

9,680

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.
25.329.301/0001-94
Não
6.559

0,640

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

223.149

19,340

209.225

23,950

432.374

22,750

1.026.245

100,000

873.819

100,000

1.900.064

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

01.971.614/0001-83

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA
25.329.319/0001-96

Não

Não

30/06/2013

275.796

31,560

888.409

Não
612.613

62,100

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

46,760
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

23.879.182/0001-18

ISABEL REBELLO DE PAULA
177.708.316-87

Não

Não

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não
23

0,010

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

23

0,010

6.970.974

20,000

23

0,010

João Gustavo Rebello de Paula
692.239.806-82

BRASILEIRA-MG

Não
6.970.974

20,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

LUIS DE PAULA FERREIRA
003.260.976-00
Não
23

0,010

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

23.879.182/0001-18

LUIS DE PAULA FILHO
554.177.286-91

BRASILEIRA-MG

Não

Não

20,000

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não
6.970.974
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

6.970.974

20,000

6.970.974

20,000

6.970.974

20,000

MARIA CECILIA REBELLO DE PAULA
850.160.986-20

BRASILEIRA-MG

Não
6.970.974

20,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

MARIA ISABEL REBELLO DE PAULA
850.151.136-68

brasileira-MG

Não
6.970.974

20,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

23.879.182/0001-18

MARIA JULIANA REBELLO DE PAULA
850.160.556-53

BRASILEIRA-MG

Não

Não

19,980

0

0,000

6.970.974

19,980

0

0,000

34.854.916

100,000

Não
6.970.974
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

34.854.916

100,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.301/0001-94

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não

Sim

0,010

1.363

0,010

Não

Sim

139.963.608

49,970

Não

Sim

26.532

0

Não
33.333
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

34.696

0,010

139.976.941

24,990

0,020

66.533

0,020

0,000

0

0,000

Maria da Graça Campos Gomes da Silva
401.273.896-87

brasileira-MG

Não
13.333

0,005

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

Mariza Campos Gomes da Silva
056.610.046-05
Não
40.001

0,010

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

0

0,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.301/0001-94

Patrícia Campos Gomes da Silva
958.037.426-00

Não

Sim

139.963.608

49,970

139.976.941

Não

Sim

31/12/2008

44.889

0,030

279.944.889

49,990

280.000.000

100,000

560.000.000

100,000

Não
13.333

0,005

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

24,990

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA
05.514.717/0001-75
Não
279.900.000

99,970

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

TOTAL

280.000.000

100,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.319/0001-96

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.
25.329.301/0001-94

Não

Sim

31/12/2008

0

0,000

23.009.113

96,260

Não

Sim

0

0,000

129.240

2,340

Não
23.009.113

96,260

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não
129.240

2,340

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

861.647

1,400

0

0,000

861.647

1,400

24.000.000

100,000

0

0,000

24.000.000

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

BNDES Participações - BNDESPar

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

00.383.281/0001-09

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

GARANTIA GESTÃO DE RECURSO (CREDIT SUISSE)

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

68.328.632/0001-12

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

HOLTEX INC

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.590.993/0001-12

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Venture Consultoria Financeira e Administrativa Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.634.378/0001-96

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

VERDE ASSET MANAGEMENT/VERDE SERVIÇOS INTERNACIONAIS

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

19.749.539/0001-76

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ECONORTE - EMPR. CONSTRUTORA NORTE DE MINAS LTDA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

22.685.473/0001-02

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.
23.879.182/0001-18

Não

Não

30/06/2013

0

0,000

13.950.000

46,500

Não
13.950.000

46,500

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

900.000

3,000

0

0,000

900.000

3,000

30.000.000

100,000

0

0,000

30.000.000

100,000

Não

Não

30/06/2013

0

0,000

15.150.000

TOTAL

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA
25.329.319/0001-96
Não
15.150.000

50,500

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

50,500
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

23.879.182/0001-18

ISABEL REBELLO DE PAULA
177.708.316-87

BRASILEIRA-MG

Não

Não

0,010

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não
23
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

23

0,010

6.970.974

20,000

23

0,010

João Gustavo Rebello de Paula
692.239.806-82

BRASILEIRA-MG

Não
6.970.974

20,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

LUIS DE PAULA FERREIRA
003.260.976-00

BRASILEIRA-MG

Não
23

0,010

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

23.879.182/0001-18

LUIS DE PAULA FILHO
554.177.286-91

BRASILEIRA-MG

Não

Não

20,000

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não
6.970.974
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

6.970.974

20,000

6.970.974

20,000

6.970.974

20,000

MARIA CECILIA REBELLO DE PAULA
850.160.986-20

BRASILEIRA-MG

Não
6.970.974

20,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

MARIA ISABEL REBELLO DE PAULA
850.151.136-68

BRASILEIRA-MG

Não
6.970.974

20,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

23.879.182/0001-18

MARIA JULIANA REBELLO DE PAULA
850.160.556-53

BRASILEIRA-MG

Não

Não

19,980

0

0,000

6.970.974

19,980

Não
6.970.974
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

34.854.916

100,000

0

0,000

34.854.916

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

23.879.182/0001-18

isabel rebello de paula
Não

Não

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não
23

0,010

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

23

0,010

6.970.974

20,000

6.970.974

20,000

João Gustavo Rebello de Paula
692.239.806-82
Não
6.970.974

20,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

LUIS DE PAULA FILHO
554.177.286-91
Não
6.970.974

20,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

23.879.182/0001-18

LUIZ DE PAULA FERREIRA
Não

Não

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não
23

0,010

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

23

0,010

6.970.974

20,000

6.970.974

20,000

MARIA CECILIA REBELLO DE PAULA
850.160.986-20
Não
6.970.974

20,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

MARIA ISABEL REBELLO DE PAULA
850.151.136-68
Não
6.970.974

20,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

23.879.182/0001-18

MARIA JULIANA REBELLO DE PAULA
850.160.556-53

Não

Não

0

0,000

6.970.974

19,980

Não
6.970.974

19,980

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

34.854.916

100,000

0

0,000

34.854.916

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.301/0001-94

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não

Não

0,010

1.363

0,010

Não

Não

139.963.608

49,980

Não

Não

26.532

0

Não
33.333
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

34.696

0,010

139.976.941

24,990

0,020

66.533

0,020

0,000

0

0,000

Maria da Graça Campos Gomes da Silva
401.273.896-87

BRASILEIRA-MG

Não
13.333

0,005

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

Mariza Campos Gomes da Silva
056.610.046-05

BRASILEIRA-MG

Não
40.001

0,010

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

0

0,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.301/0001-94

Patrícia Campos Gomes da Silva
958.037.426-00

BRASILEIRA-MG

Não

Não

0,005

139.963.608

49,980

139.976.941

Não

Não

30/06/2013

44.889

0,010

279.944.889

49,990

280.000.000

100,000

560.000.000

100,000

Não
13.333
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

24,990

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA
05.514.717/0001-75
Não
279.900.000

99,970

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

TOTAL

280.000.000

100,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.301/0001-94

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não

Não

0,010

1.363

0,010

Não

Não

139.963.608

49,970

Não

Não

26.532

0

Não
33.333
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

34.696

0,010

139.976.941

24,990

0,020

66.533

0,020

0,000

0

0,000

Maria da Graça Campos Gomes da Silva
401.273.896-87
Não
13.333

0,005

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

Mariza Campos Gomes da Silva
056.610.046-05

brasileira-MG

Não
40.001

0,010

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

0

0,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.301/0001-94

Patrícia Campos Gomes da Silva
958.037.426-00

Brasileira-MG

Não

Não

0,005

139.963.608

49,970

139.976.941

Não

Não

31/12/2008

44.889

0,030

279.944.889

49,990

280.000.000

100,000

560.000.000

100,000

Não
13.333
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

24,990

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA
05.514.717/0001-75
Não
279.900.000

99,970

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

TOTAL

280.000.000

100,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.301/0001-94

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não

Não

0,010

1.363

0,020

Não

Não

139.963.608

49,970

Não

Não

26.532

0

Não
33.333
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

34.696

0,010

139.976.941

24,990

0,010

66.533

0,020

0,000

0

0,000

Maria da Graça Campos Gomes da Silva
401.273.896-87

BRASILEIRA-MG

Não
13.333

0,005

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

Mariza Campos Gomes da Silva
056.610.046-05

BRASILEIRA-MG

Não
40.001

0,010

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

0

0,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.301/0001-94

Patrícia Campos Gomes da Silva
958.037.426-00

BRASILEIRA-MG

Não

Não

0,005

139.963.608

49,970

139.976.941

Não

Não

30/06/2013

44.889

0,030

279.944.889

49,990

280.000.000

100,000

560.000.000

100,000

Não
13.333
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

24,990

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA
05.514.717/0001-75
Não
279.900.000

99,970

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

TOTAL

280.000.000

100,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.514.717/0001-75

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não

Não

75,890

0

0,000

38.990.512

75,890

Não
38.990.512
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

12.389.388

24,110

0

0,000

12.389.388

24,110

51.379.900

100,000

0

0,000

51.379.900

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.319/0001-96

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.
25.329.301/0001-94

Não

Não

30/06/2013

0

0,000

23.009.113

95,870

Não

Não

0

0,000

129.240

0,540

Não
23.009.113

95,870

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não
129.240

0,540

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

861.647

3,590

0

0,000

861.647

3,590

24.000.000

100,000

0

0,000

24.000.000

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.319/0001-96

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.
25.329.301/0001-94

Não

Não

31/12/2008

0

0,000

23.009.113

95,870

Não

Não

0

0,000

129.240

0,540

Não
23.009.113

95,870

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não
129.240

0,540

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

861.647

3,590

0

0,000

861.647

3,590

24.000.000

100,000

0

0,000

24.000.000

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.319/0001-96

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

23.879.182/0001-18

ISABEL REBELLO DE PAULA
177.708.316-87

BRASILEIRA-MG

Não

Não

0,010

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não
23
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

23

0,010

6.970.974

20,000

23

0,010

João Gustavo Rebello de Paula
692.239.806-82

brasileira-MG

Não
6.970.974

20,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

LUIS DE PAULA FERREIRA
003.260.976-00

brasileira-MG

Não
23

0,010

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

23.879.182/0001-18

LUIS DE PAULA FILHO
554.177.286-91

brasileira-MG

Não

Não

20,000

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não

Não

0

0,000

Não
6.970.974
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

6.970.974

20,000

6.970.974

20,000

6.970.974

20,000

MARIA CECILIA REBELLO DE PAULA
850.160.986-20

brasileira-MG

Não
6.970.974

20,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

MARIA ISABEL REBELLO DE PAULA
850.151.136-68

Brasileira-MG

Não
6.970.974

20,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

FARPAL AGROPASTORIL E PART. LTDA.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

23.879.182/0001-18

MARIA JULIANA REBELLO DE PAULA
850.160.556-53

brasileira-MG

Não

Não

19,980

0

0,000

6.970.974

19,980

Não
6.970.974
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

34.854.916

100,000

0

0,000

34.854.916

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.301/0001-94

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não

Não

0,010

1.363

0,010

Não

Não

139.963.608

49,980

Não

Não

26.532

0

Não
33.333
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

34.696

0,010

139.976.941

24,990

0,020

66.533

0,020

0,000

0

0,000

Maria da Graça Campos Gomes da Silva
401.273.896-87

BRASILEIRA-MG

Não
13.333

0,005

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

Mariza Campos Gomes da Silva
056.610.046-05

BRASILEIRA-MG

Não
40.001

0,010

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

0

0,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.301/0001-94

Patrícia Campos Gomes da Silva
958.037.426-00

BRASILEIRA-MG

Não

Não

0,005

139.963.608

49,980

139.976.941

Não

Não

30/06/2013

44.889

0,010

279.944.889

49,990

280.000.000

100,000

560.000.000

100,000

Não
13.333
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

24,990

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA
05.514.717/0001-75

BRASILEIRA-MG

Não
279.900.000

99,970

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

TOTAL

280.000.000

100,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.301/0001-94

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não

Não

0,010

1.363

0,010

Não

Não

139.963.608

49,970

Não

Não

26.532

0

Não
33.333
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

34.696

0,010

139.976.941

24,990

0,020

66.533

0,020

0,000

0

0,000

Maria da Graça Campos Gomes da Silva
401.273.896-87

brasileira-MG

Não
13.333

0,005

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

Mariza Campos Gomes da Silva
056.610.046-05

BRASILEIRA-MG

Não
40.001

0,010

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

0

0,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.301/0001-94

Patrícia Campos Gomes da Silva
958.037.426-00

BRASILEIRA-MG

Não

Não

0,005

139.963.608

49,970

139.976.941

Não

Não

23/12/2008

44.889

0,030

279.944.889

49,990

280.000.000

100,000

560.000.000

100,000

Não
13.333
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

24,990

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA
05.514.717/0001-75
Não
279.900.000

99,970

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

TOTAL

280.000.000

100,000

PÁGINA: 207 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.514.717/0001-75

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não

Não

75,890

0

0,000

38.990.512

75,890

Não
38.990.512
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

12.389.388

24,110

0

0,000

12.389.388

24,110

51.379.900

100,000

0

0,000

51.379.900

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.514.717/0001-75

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não

Não

75,890

0

0,000

38.990.512

75,890

Não
38.990.512
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

12.389.388

24,110

0

0,000

12.389.388

24,110

51.379.900

100,000

0

0,000

51.379.900

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.514.717/0001-75

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não

Não

75,890

0

0,000

38.990.512

75,890

Não
38.990.512
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

12.389.388

24,110

0

0,000

12.389.388

24,110

51.379.900

100,000

0

0,000

51.379.900

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.319/0001-96

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.
25.329.301/0001-94

Não

Não

30/06/2013

0

0,000

23.009.113

95,870

Não

Não

0

0,000

129.240

0,540

Não
23.009.113

95,870

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não
129.240

0,540

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

861.647

3,590

0

0,000

861.647

3,590

24.000.000

100,000

0

0,000

24.000.000

100,000

TOTAL

PÁGINA: 211 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.301/0001-94

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não

Não

0,010

1.363

0,010

Não

Não

139.963.608

49,980

Não

Não

26.532

0

Não
33.333
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

34.696

0,010

139.976.941

24,990

0,020

66.533

0,020

0,000

0

0,000

Maria da Graça Campos Gomes da Silva
401.273.896-87

BRASILEIRA-MG

Não
13.333

0,005

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

Mariza Campos Gomes da Silva
056.610.046-05

BRASILEIRA-MG

Não
40.001

0,010

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

0

0,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - COM. PART. EMP. S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.329.301/0001-94

Patrícia Campos Gomes da Silva
958.037.426-00

BRASILEIRA-MG

Não

Não

0,005

139.963.608

49,970

139.976.941

Não

Não

30/06/2013

44.889

0,020

279.944.889

49,990

280.000.000

100,000

560.000.000

100,000

Não
13.333
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

24,990

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA
05.514.717/0001-75
Não
279.900.000

99,970

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

TOTAL

280.000.000

100,000
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.514.717/0001-75

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não

Não

75,890

0

0,000

38.990.512

75,890

Não
38.990.512
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

12.389.388

24,110

0

0,000

12.389.388

24,110

51.379.900

100,000

0

0,000

51.379.900

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.514.717/0001-75

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não

Não

75,890

0

0,000

38.990.512

75,890

Não
38.990.512
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

12.389.388

24,110

0

0,000

12.389.388

24,110

51.379.900

100,000

0

0,000

51.379.900

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.514.717/0001-75

Josué Christiano Gomes da Silva
493.795.776-72

brasileira-MG

Não

Não

75,890

0

0,000

38.990.512

75,890

Não
38.990.512
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

12.389.388

24,110

0

0,000

12.389.388

24,110

51.379.900

100,000

0

0,000

51.379.900

100,000

TOTAL

PÁGINA: 216 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

30/04/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

2.454

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1.501

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

2

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

729.885

5,246%

Quantidade preferenciais (Unidades)

14.560.262

87,064%

Total

15.290.147

49,908%
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Caso o emissor deseje, inserir organograma dos acionistas do emissor,
identificando todos os controladores diretos e indiretos bem como os
acionistas com participação igual ou superior a 5% de uma classe ou
espécie de ações, desde que compatível com as informações
apresentadas nos itens 15.1 e 15.2

Vide itens 15.1 e 15.2.

1
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
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15.5 Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do
qual o controlador seja parte, regulando o exercício do direito de voto ou a transferência
de ações de emissão do emissor, indicar:
Não há acordo de acionistas vigente na data de apresentação deste Formulário de Referência.
a.
b.
c.
d.
e.

Partes
Data de celebração
Prazo de vigência
Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito do voto e do poder de controle
Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de comitês
estatutários ou de pessoas em posições gerenciais
f. Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquirilas
g. Descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do
conselho de administração ou de outros órgãos de fiscalização e controle
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dos

Não há.

1
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15.7 - Principais Operações Societárias

15.7.
Constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Em 28 de junho de 2018, a Companhia vendeu 42,98% do capital social dessa controlada para a Oxford Comércio
e Participações S.A.. Em setembro de 2018, a Companhia e sua controlada venderam a totalidade do capital social
da Tropical Agroparticipações S.A., apurando um ganho no valor de R$ 30,6 milhões (controladora) e R$ 47,0
milhões (consolidado), registrado em outras receitas operacionais líquidas. O valor total da transação foi de R$
194,1 milhões.
Em maio de 2019, a Companhia e o comprador, em comum acordo, resolveram desfazer a operação sem ônus
para ambas as partes. A Companhia recompôs seu investimento a partir do patrimônio líquido da controlada
apurado em 31 de maio de 2019 no valor de R$ 127,4 milhões, e apurou deságio no valor de R$18,3 milhões,
líquidos da reversão do resultado apurado anteriormente com a venda, no valor de R$ 31,4 milhões na controladora
e R$ 46,4 milhões no consolidado. Adicionalmente foi revertido a provisão para impostos diferidos no valor de R$
6,5 milhões na controladora e R$ 14,8 milhões no consolidado.
.
Em setembro de 2019, a Companhia e sua controlada Oxford venderam a totalidade do capital social da Tropical
Agroparticipações S.A., apurando uma perda no valor de R$ 7,7 milhões na controladora e R$ 23,5 milhões no
consolidado. Em dezembro de 2019, a Companhia e sua controlada Oxford anteciparam os recebíveis com um
fundo denominado SP Investidor IV, LLC, apurando perda no valor de R$ 13,6 milhões na controladora e R$ 22,0
milhões no consolidado.
Em 2019, a Companhia adquiriu, através de sua controlada indireta Springs US, 17,5% do capital social da Keeco
Holdings, LLC, como parte do pagamento do acordo de combinação de nossas operações da América do Norte
com a Keeco, no valor de US$ 36 milhões.
Em 2019, a controlada Springs Global vendeu para sua controlada Coteminas S.A. a totalidade das cotas
representativas do capital social da AMMO Varejo Ltda. pelo valor contábil de R$ 57,7 milhões, utilizando parte dos
valores de mútuo.
Em 2017, a Companhia não realizou constituição, aquisição ou alienação de participação societária.
Eventos ou operações não usuais
Ao final de 2018, a controlada Springs Global celebrou acordo com a Keeco, empresa americana de produtos moda
lar, para combinação de nossas operações da América do Norte. A operação foi concluída em meados de março de
2019, quando recebemos US$ 90 milhões em dinheiro e US$ 36 milhões em ações da empresa combinada, Keeco
Holdings, LLC, representando uma participação de 17,5% do seu capital social.
A empresa combinada possui portfólio de produtos e marcas líderes nos mercados de cortinas, utility bedding, e
decorative bedding, além de carteira diversificada de clientes, incluindo as principais empresas do varejo tradicional e
digital do mercado norte-americano.
Em dezembro de 2019, a Companhia e sua controlada Oxford anteciparam os recebíveis da venda da totalidade do
capital social da Tropical Agroparticipações S.A., com um fundo denominado SP Investidor IV, LLC.
A Companhia não realizou operações não usuais nos exercícios sociais de 2017.
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico
15.8.

Não há.
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16. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
16.1.

Descrição das regras, políticas e práticas da Companhia quanto à realização de
transações com partes relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis
que tratam desse assunto:

Não há política formal quanto a transações com partes relacionadas, entretanto, a Companhia
pratica preços taxas de mercado, conforme detalhado a seguir.
Os saldos mantidos com partes relacionadas referem-se a mútuos contratados com a
Companhia em condições equitativas de acordo com as práticas de mercado. Os encargos são
calculados de acordo com o custo médio dos empréstimos da companhia credora, conforme
Política Financeira para Gestão dos Recursos do Grupo da Companhia, aprovada na Reunião de
Conselho de Administração, realizada em 15 de maio de 2018.
Em reunião de Conselho de Administração da controlada Springs Global Participações S.A.
realizada no dia 29 de dezembro de 2015, foi autorizado o pagamento de comissão de 2%,
limitado ao valor cumulativo de R$ 47.750 mil sobre avais/garantias prestados pela Companhia
sobre empréstimos e financiamentos tomados por aquela controlada e suas investidas. Em 31 de
dezembro de 2019, o valor de R$13,7 milhões estava contabilizado, sendo R$ 4,4 milhões na
rubrica “Outros contas a pagar” no passivo circulante e R$ 9,3 milhões na rubrica “Outras
obrigações” no passivo não circulante, referentes a avais sobre contratos e linhas de créditos já
existentes. Em 2019, foi apropriado o valor de R$ 5,3 milhões como receita financeira na rubrica
“Receitas financeiras”. Esses valores são eliminados nas demonstrações consolidadas. Em 31
de dezembro de 2018, o valor de R$ 19,0 milhões estava contabilizado, sendo R$ 5,3 milhões na
rubrica “Outras contas a pagar” no passivo circulante e R$ 13,7 milhões na rubrica “Outras
obrigações” no passivo não circulante, referentes a avais sobre contratos e linhas de créditos já
existentes. Em 2018, foi apropriado o valor de R$ 7,4 milhões como receita financeira na rubrica
“Receitas financeiras”. Em 31 de dezembro de 2017, o valor de R$ 26, 4 milhões estava
contabilizado, sendo R$ R$ 7,4 milhões na rubrica “Outras contas a pagar” no passivo circulante
e R$ 19,0 milhões na rubrica “Outras obrigações” no passivo não circulante, referentes a avais
sobre contratos e linhas de créditos já existentes. Em 2017, foi apropriado o valor de R$ 9,8
milhões como receita financeira na rubrica “Receitas financeiras”.
A Encorpar Empreendimentos Imobiliários Ltda., empresa ligada, e a controlada Santanense
possuem contrato de locação do imóvel onde se situam os escritórios da controlada. Em 2019,
foram provisionados como despesa administrativa, R$ 475 mil (R$ 466 mil em 2018, e R$ 454
mil em 2017).
Os valores pagos a diretores e pessoas chave da Administração estão destacados nas
demonstrações do resultado, sob a rubrica “Honorários da administração” e incluem os
benefícios de longo prazo e pós-emprego existentes.
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

SEDA SOCIEDADE ANÔNIMA

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

104.000,00

R$- em 31/12/2019; R$em 31/12/2018

SIM

0,000000

R$52.016.000,00 EM
31/12/2019;
R$30.813.000,00 em
31/12/2018;
R$61.246.000,00 em
31/12/2017

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controlador indireto

Objeto contrato

Mútuo

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Encorpar - Empresa Nacional de Comercio,
Redito e Participações S.A.

4.237.000,00

Relação com o emissor

Coligada

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Holtex Inc.

Relação com o emissor

Coligada

Objeto contrato

Mútuo

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

0,00

R$1.378.000,00 em
31/12/2019;
R$6.812.000,00 em
31/12/2018;
R$2.402.000,00 em
31/12/2017

SIM

0,000000

R$11.564.000,00 em
31/12/2019;
R$10.744.000,00 em
31/12/2018; R$
8.444.000,00 em
31/12/2017

SIM

0,000000

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Posição credora no consolidado

Innotex - Internacional Ltd.

379.000,00

Relação com o emissor

coligada

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

JAGS - José Alencar Gomes da Silva

Relação com o emissor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

139.000,00

R$ 0,00 em 31/12/2019;
R$ 0,00 em 31/12/2018;
R$ 0,00 em 31/12/2017

SIM

0,000000

1.290.000,00

R$9.750.000,00 em
31/12/2019; R$- em
31/12/2018;
R$47.159.000,00 em
31/12/2017

SIM

0,000000

2.000,00

R$ 0,00

SIM

0,000000

Controladora

Objeto contrato
Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Wembley S.A.

Relação com o emissor

Controladora

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Econorte - Empr. Constr. Norte de Minas Ltda
Relação com o emissor

Coligada
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

0,00

R$5.308.000,00 em
31/12/2019;
R$736.000,00 em
31/12/2018; R$ 4.000,00
em 31/12/2017

SIM

0,000000

260.000,00

R$0,00 em 31/12/2019;
R$106.000,00 em
31/12/2018; R$
124.000,0 em
31/12/2017

SIM

0,000000

Objeto contrato
Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Companhia Tropical de Alimentos e
Participações

Relação com o emissor

coligada

Objeto contrato
Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Seda Inc

Relação com o emissor

Controladora indireta

Objeto contrato

Mútuo
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Posição credora no consolidado

Springs Global Participações S.A.

29/12/2015

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Prestação de avais/garantias

5.288.000,00

R$13.669.000,00 em
31/12/2019; R$
18.957.000,00 em
31/12/2018; R$
26.375.000,00 em
31/12/2017

SIM

0,000000

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

Avais /garantias prestadas prestados pela Companhia e financiamentos tomados pela controlada

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Em Reunião do Conselho de Administração da controlada Springs Global S.A., realizada em 29 de dezembro de 2015, foi autorizado o pagamento
de 2% limitado ao valor cumulativo de R$ 47.750 mil sobre avais/garantias prestados pela Companhia sobre empréstimos e financiamentos tomados
pela controlada Springs Global Participações S.A. e suas investidas.

Encorpar Empreendimentos Imobiliarios Ltda

475.000,00

Relação com o emissor

Empresa ligada

Objeto contrato

Contrato de locação

NÃO

0,000000

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

A Encorpar Empreendimentos Imobiliários Ltda, empresa ligada, e a controlada Santanse, possuem contrato de locação onde se situam os
escritórios da controlada.

Encorpar Empreendimentos Imobiliários Ltda

47.000,00

Relação com o emissor

Coligada

Objeto contrato

Mútuo

R$1.194.000,00 em
31/12/2019; R$ - em
31/12/2018; R$
360.000,00 em
31/12/2017

SIM

0,000000

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no
item 16.2 acima ocorridas no último exercício social

a. identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesse
Os encargos de mútuos mantidos com partes relacionadas são calculados de acordo com o custo
médio dos empréstimos da companhia credora, conforme Política Financeira para Gestão dos
Recursos do Grupo da Companhia, aprovada na Reunião de Conselho de Administração, realizada
em 15 de maio de 2018.
b. demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
Os encargos de mútuos mantidos com partes relacionadas são calculados de acordo com o custo
médio dos empréstimos da companhia credora, conforme Política Financeira para Gestão dos
Recursos do Grupo da Companhia, aprovada na Reunião de Conselho de Administração, realizada
em 15 de maio de 2018.
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16.4 Outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.
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17.1 - Informações Sobre O Capital Social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
04/09/2015
Tipo de capital
08/03/2013
Tipo de capital
20/02/2013

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

13.912.800

16.723.657

30.636.457

55.652.300

67.016.428

122.668.728

68.020.475

73.143.333

141.163.808

Capital Integralizado
882.235.698,00
Capital Integralizado
882.235.698,00
Capital Integralizado
882.235.698,00
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17.2 - Aumentos do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

1/3 (um terço) do lucro líquido apurado em Balanço nos termos da Lei nº 6.404/76 , com a inclusão
do resultado da equivalência Patrimonial das Controladas

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação, sendo que as ações preferenciais tem prioridade

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

1/3 (um terço) do lucro líquido apurado em Balanço nos termos da Lei nº 6.404/76 , com a inclusão
do resultado da equivalência Patrimonial das Controladas

Direito a voto

Sem Direito

Conversibilidade

Sim

Condição da conversibilidade e As ações preferenciais sem direito a voto adquirirão o exercício desse direito se a sociedade, pelo
efeitos sobre o capital-social
prazo de três exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos previstos neste
Estatuto, direito que conservarão até o pagamento.
Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações preferenciais terão prioridade no reembolso do capital, na hipótese de liquidação.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

As ações preferenciais sem direito a voto adquirirão o exercício desse direito se a sociedade, pelo
prazo de três exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos previstos neste
Estatuto, direito que conservarão até o pagamento.
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Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

Não há aplicável
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Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no Estatuto

Segundo o § 2º, do artigo 6º, do Estatuto Social da emissora: “É facultado à sociedade suspender
os serviços de transferências e desdobramento de ações e certificados para atender à
determinação da Assembleia Geral, não podendo fazê-lo, porém, por mais de 90 (noventa) dias
intercalados durante o ano, nem por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.
Segundo o § 3º, do artigo 6º, do Estatuto Social da emissora: “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”.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2019

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2019

Ações

30/06/2019

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

374.533

11,99

8,08 R$ por Unidade

10,32

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

158.037

12,21

9,50 R$ por Unidade

10,97

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

366.496

14,77

9,90 R$ por Unidade

11,94

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

459.260

11,90

9,50 R$ por Unidade

10,86

31/03/2019

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

5.984.713

10,79

7,50 R$ por Unidade

9,64

30/06/2019

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

10.656.094

11,99

7,92 R$ por Unidade

9,68

30/09/2019

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

23.647.566

13,25

8,35 R$ por Unidade

10,36

31/12/2019

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

12.110.050

10,40

8,21 R$ por Unidade

9,40

Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

5.629.638

33,16

6,20 R$ por Unidade

19,62

30/06/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

171.604

12,30

8,01 R$ por Unidade

9,92

30/09/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

273.287

7,51

7,51 R$ por Unidade

7,59

31/12/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.014.203

8,08

6,03 R$ por Unidade

9,19

31/03/2018

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

33.911.559

12,75

6,24 R$ por Unidade

9,62

30/06/2018

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

6.505.682

9,65

5,70 R$ por Unidade

7,95

30/09/2018

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.322.485

7,50

5,21 R$ por Unidade

5,89

31/12/2018

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.149.311

7,99

5,32 R$ por Unidade

6,79

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Ordinária

30/09/2019

Ações

31/12/2019

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

PÁGINA: 240 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2017

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2017

Ações

30/06/2017

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

119.420

5,84

3,30 R$ por Unidade

4,72

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

108.181

5,70

4,11 R$ por Unidade

4,53

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

78.903

6,20

5,40 R$ por Unidade

5,90

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.146.097

5,95

4,71 R$ por Unidade

5,55

30/09/2017

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

3.527.102

5,90

4,50 R$ por Unidade

5,15

31/12/2017

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.459.939

6,39

5,28 R$ por Unidade

5,99

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Ordinária

30/09/2017

Ações

30/06/2017

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável

PÁGINA: 243 de 264

18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação
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Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são
admitidos à negociação

As ações da Companhia são negociação na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A., sob o código “CTNM3”
e “CTNM4”.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável
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Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por
terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas,
relativas a valores mobiliários do emissor

Não houve ofertas públicas de distribuição relativa a valores mobiliários do emissor efetuadas nos
últimos 3 exercícios sociais.
.
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18.10
Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores
mobiliários, indicar:
Não houve oferta pública de distribuição de valores mobiliários.
a. Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
b. Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas
de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
c. Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
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18.11
Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a
ações de emissão de terceiro
Não houve oferta pública de aquisição feita pelo emissor a ações de emissão de terceiro.
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.

Não há outras informações que o emissor julgue relevante.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável

PÁGINA: 251 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

03/12/2010

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Acionistas Controladores
Administradores
Conselheiros Fiscais e integrantes dos demais Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas da
Companhia
Funcionários e Executivos com acesso a Informação Relevante
quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Controladora, nas Sociedades
Controladas e nas Sociedades Coligadas, tenha conhecimento de informação relativa a Ato ou
Fato Relevante sobre a Companhia

Principais características e locais de consulta
•Todas as negociações realizadas pelas pessoas vinculadas e das pessoas que deverão aderir à Política de Negociação
(administradores, funcionários, executivos e acionistas envolvidos na nossa administração ou que tenham acesso a informações
relevantes) somente serão realizadas com a intermediação das corretoras credenciadas, conforme relação encaminhada à CVM, a quem
serão comunicadas as devidas atualizações;
•Todos os nossos administradores, funcionários e executivos, membros dos demais órgãos com funções técnicas ou consultivas, os
nossos eventuais acionistas controladores e quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia ou nas suas
sociedades controladas e coligadas, e que tenha firmado o termo de adesão, que venham a ter conhecimento de informação relativa a
ato ou fato relevante sobre a Companhia, não devem negociar com valores mobiliários de nossa emissão até que tal ato ou fato
relevante seja divulgado ao mercado, salvo no que se refere a operações com ações em tesouraria, através de negociação privada,
vinculadas ao exercício de opção de compra de ações de nossa emissão, ou eventuais recompras realizadas por nós, também por meio
de negociação privada dessas ações. Esta mesma restrição aplica-se em períodos que antecederem a publicação de nossas
informações ou demonstrações financeiras, anuais ou intermediárias; e
•As operações de negociação de valores mobiliários de nossa emissão ou a eles relacionados praticadas pelas pessoas acima
mencionadas, para serem válidas, devem constituir investimentos de longo prazo, conforme definido na Política de Negociação.
Local de consulta: website www.ctnm.com.br, seção Governança Corporativa / Política de Negociação
Períodos de vedação e descrição
A Companhia e as pessoas vinculadas deverão abster-se de negociar os valores mobiliários de
dos procedimentos de fiscalização emissão da Companhia que eventualmente possuam nas seguintes situações:
•A Companhia, seus Acionistas Controladores (diretos e indiretos), seus Administradores, seus
Conselheiros Fiscais, os Empregados e Executivos com acesso a Informação Relevante e os
integrantes dos demais órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas da Companhia, e quem
quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição nas Sociedades Controladoras, tenha
conhecimento de informação relativa a Ato ou Fato Relevante sobre a Companhia, e que tenham
firmado o Termo de Adesão, não poderão negociar, além das demais hipóteses previstas na
regulamentação aplicável, Valores Mobiliários da Companhia no período de 15 dias anterior à
divulgação ou publicação, quando for o caso, das:
a. informações trimestrais da Companhia (ITR); e
b. demonstrações financeiras anuais da Companhia (DFP).
•Em todos os períodos em que, por força de comunicação do Diretor de Relações com
Investidores, haja determinação de não negociação (Black-out Period), sendo que o Diretor de
Relações com Investidores não está obrigado a motivar a decisão de determinar o Black-out
Period, que será tratada confidencialmente pelos seus destinatários;
•As restrições da Política de Negociação também se aplicam a nossos ex-administradores, (a)
pelo prazo de seis meses após o respectivo afastamento, ou (b) até a publicação do fato
relevante, salvo sem, nesta segunda hipótese, a negociação com as nossas ações, a negociação
com as nossas ações puder interferir nas condições dos referidos negócios, em prejuízo dos
acionistas da Companhia ou dela própria.
Tendo em vista a assegurar padrões de negociação adequados com Valores Mobiliários da
Companhia, as negociações por parte daqueles que aderirem à Política de Negociação e da
própria Companhia somente poderão ser realizadas através de Corretoras Credenciadas.
Pra efeitos de Black-Out Period, o DRI possui plenos poderes para comunicar as Corretoras
Credenciadas a suspenção de qualquer ordem de compra ou venda de ações por parte daqueles
que aderirem à Política de Negociação, fazendo-as retornar ao funcionamento normal sem
necessidade de motivar sua decisão.
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Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não aplicável.
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Normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pela Companhia para
assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas,
processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva

A Companhia possui Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (vide item 21.2), aprovada
em reunião do Conselho de Administração de 30 de julho de 2002, que visa, entre outras coisas, à
divulgação de informações relevantes e à manutenção de sigilo acerca destas informações quando
ainda não tenham sido divulgadas ao público.

PÁGINA: 256 de 264

21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

21.2

Versão : 1

Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pela Companhia,
indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações
relevantes não divulgadas

I - Propósito e Abrangência
O presente Manual - cujos termos definidos constam do Anexo I - tem por objeto o estabelecimento de
elevados padrões de conduta e transparência, a serem compulsoriamte observados por :
•
•
•

Acionistas Controladores, Administradores, Conselheiros Fiscais e integrantes dos demais
Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas da Companhia;
Funcionários e Executivos com acesso a Informação Relevante; e, ainda,
por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Controladora, nas
Sociedades Controladas e nas Sociedades Coligadas, tenha conhecimento de informação relativa a
Ato ou Fato Relevante sobre a Companhia, a fim de adequar a política interna da Companhia ao
princípio da transparência e às boas práticas de conduta no uso e divulgação de Informações
Relevantes da Companhia.
As pessoas ocupantes dos cargos citados acima, devem firmar o respectivo Termo de Adesão ao
presente Manual, na forma do artigo 16, § 1º da Instrução CVM nº 358/02, conforme o modelo, Anexo II.
A Companhia manterá, em sua sede, a relação das pessoas que firmarem o Termo de Adesão, com as
respectivas qualificações, cargo ou função, endereço e número de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas ou Pessoas Físicas. A relação será sempre mantida à disposição da CVM.
II - Princípios
Todas as pessoas sujeitas ao presente Manual deverão pautar a sua conduta em conformidade com os
valores da boa-fé, lealdade e veracidade e, ainda, pelos princípios gerais aqui estabelecidos.
Todos os esforços em prol da eficiência do mercado devem visar a que a competição entre os
investidores por melhores retornos se dê na análise e interpretação da informação divulgada e jamais no
acesso privilegiado à mesma informação.
As pessoas sujeitas ao presente Manual deverão tomar em conta que a informação transparente, precisa
e oportuna constitui o principal instrumento à disposição do público investidor e, especialmente, dos
acionistas da Companhia, para que lhes seja assegurado o indispensável tratamento eqüitativo.
O relacionamento da Companhia com os participantes e com os formadores de opinião no mercado de
valores mobiliários deve dar-se de modo uniforme e transparente.
É obrigação das pessoas sujeitas às disposições previstas neste Manual assegurar que a divulgação de
informações acerca da situação patrimonial e financeira da Companhia seja correta, completa, contínua e
desenvolvida através dos administradores incumbidos dessa função, devendo, ainda, abranger dados
sobre a evolução das suas respectivas posições acionárias no capital social da Companhia, na forma
prevista neste Manual e na regulamentação em vigor.
III - Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
1. Obrigações perante o Diretor de Relações com os Investidores.
A Instrução CVM nº 358/02 criou uma sistemática de responsabilidade pelo uso, comunicação e
divulgação de Ato ou Fato Relevante de companhias abertas. Nesse passo, foi atribuída ao Diretor de
Relações com Investidores a responsabilidade primária pela comunicação e divulgação de Ato ou Fato
Relevante.
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Com o fim de assegurar que o Diretor de Relações com Investidores possa cumprir seus deveres, foram
criados encargos para algumas pessoas vinculadas à Companhia, obrigando-as a comunicar Ato ou Fato
Relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, a fim de que este tome
as providências necessárias.
2. O Objetivo da Divulgação de Ato ou Fato Relevante
A divulgação de Ato ou Fato Relevante tem por objetivo assegurar aos investidores a disponibilidade, em
tempo hábil, de forma eficiente e razoável, das informações necessárias para as suas decisões de
investimento, assegurando a melhor simetria possível na disseminação das informações. Desta forma,
impede-se o uso indevido de informações privilegiadas no mercado de valores mobiliários pelas pessoas
que a elas tenham acesso, em proveito próprio ou de terceiros, em detrimento dos investidores em geral,
do mercado e da própria companhia.
3. Definição de Ato ou Fato Relevante
Ato ou Fato Relevante, nos termos do artigo 155, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e do artigo 2º da Instrução CVM
nº 358/02 é: (a) qualquer decisão de Acionista(s) Controlador(es), deliberação da assembléia geral ou dos
órgãos de administração da Companhia; ou (b) qualquer outro ato ou fato de caráter políticoadministrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que
possa influir de modo ponderável:

•

na percepção de valor da Companhia;

•

na cotação dos Valores Mobiliários;

•

na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles Valores Mobiliários; ou

•

na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular dos
Valores Mobiliários.
4. Exemplos de Ato ou Fato Relevante
O artigo 2 o da Instrução CVM nº 358/02 enumera, de forma não exaustiva, exemplos de Ato ou Fato
Relevante, sendo desnecessária sua repetição, sendo certo que, em qualquer caso, os eventos
relacionados com o Ato ou Fato Relevante devem ter a sua materialidade analisada no contexto das
atividades ordinárias e da dimensão da Companhia, bem como das informações anteriormente divulgadas
e não em abstrato, de modo a evitar a banalização das divulgações de Atos ou Fatos Relevantes em
prejuízo da qualidade da análise, pelo mercado, das perspectivas da Companhia.
5. Procedimentos Internos para Informar e Divulgar Ato ou Fato Relevante
Todas as informações sobre Ato ou Fato Relevante da Companhia serão centralizadas na pessoa do
Diretor de Relações com Investidores, que é responsável pela divulgação e comunicação de Ato ou Fato
Relevante (Instrução CVM nº 358/02, artigo 3º).
Os Acionistas Controladores, os Administradores, os Conselheiros Fiscais, os Funcionários e Executivos
com acesso a Informação Relevante e, ainda, os membros de quaisquer Órgãos com Funções Técnicas
ou Consultivas da Companhia, que tenham firmado o Termo de Adesão, deverão comunicar qualquer Ato
ou Fato Relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores que, nos
termos deste Manual, é a pessoa responsável por sua comunicação aos devidos órgãos, e sua divulgação
à imprensa.
As reuniões com entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no
exterior, relativas a matéria que possa consubstanciar Informação Relevante, deverão contar com a
presença do Presidente do Conselho de Administração, do Diretor Presidente, do Diretor Vice-Presidente
e Superintendente Geral ou do Diretor de Relações com Investidores ou de outra pessoa indicada para
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este fim. Caso contrário, deverão ter o seu conteúdo reportado ao Diretor de Relações com Investidores,
naquilo que possa consubstanciar Informação Relevante, visando a que a eventual Informação Relevante
seja divulgada simultaneamente ao mercado.
6. Responsabilidade em Caso de Omissão
Os Acionistas Controladores, os Administradores, os Conselheiros Fiscais, os Funcionários e Executivos
com acesso a Informação relevante ou qualquer dos integrantes dos demais Órgãos com Funções
Técnicas ou Consultivas da Companhia, que tenham firmado o Termo de Adesão, que tiverem
conhecimento pessoal de Ato ou Fato Relevante, deverão comunicá-lo ao Diretor de Relações com
Investidores. Caso, diante da comunicação realizada (e não se configurando a decisão de manter sigilo,
tomada na forma do art. 6 o da Instrução CVM nº 358/02), as pessoas mencionadas neste item constatem
a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e
divulgação, os mesmos somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o Ato
ou Fato Relevante à CVM.
7. Quando Informar e Divulgar - Prazos
A divulgação de Ato ou Fato Relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do início ou após o
encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores.
Em relação aos prazos para informar e divulgar, o Diretor de Relações com Investidores deverá, observar,
ainda, o que segue:

•

comunicar e divulgar o Ato ou Fato Relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da
Companhia imediatamente após a sua ocorrência (Instrução CVM nº 358/02, artigo 3º, caput);

•

divulgar concomitantemente a todo o mercado o Ato ou Fato Relevante a ser veiculado em
qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de
classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no exterior (Instrução CVM nº
358/02, artigo 3º, §3º); e

•

avaliar a necessidade de solicitar, sempre simultaneamente, às Bolsas de Valores, a suspensão
da negociação dos Valores Mobiliários, pelo tempo necessário à adequada disseminação da
Informação Relevante, caso seja imperativo que a divulgação de Ato ou Fato Relevante ocorra durante
o horário de negociação (Instrução CVM nº 358/02, artigo 5º, §2º).
8. A Quem Informar
A informação sobre Ato ou Fato Relevante deverá ser simultaneamente comunicada:

•

à CVM;

•

às Bolsas de Valores.

9. Formas de Divulgação - Jornais e Internet
A divulgação de Ato ou Fato Relevante envolvendo a Companhia deverá dar-se por meio de publicação
nos jornais de grande circulação habitualmente por ela utilizados (Instrução CVM nº 358/02, artigo 3º,
§4º).
A Companhia poderá, a cada divulgação de Ato ou Fato Relevante, optar por realizá-la de forma resumida
nos jornais, contendo os elementos mínimos necessários a sua compreensão. Nesta hipótese, deverá(ão)
estar indicado(s) nas publicações o(s) endereço(s) na Internet onde a informação completa deverá estar
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disponível a todos os investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM, às Bolsas de
Valores (Instrução CVM nº 358/02, artigo 3º, §4º).
10. A Informação Privilegiada e o Dever de Sigilo
Os Acionistas Controladores, os Administradores, os Conselheiros Fiscais, os Funcionários e Executivos
com acesso a Informação Relevante ou qualquer dos integrantes dos demais Órgãos com Funções
Técnicas ou Consultivas da Companhia ou ainda, quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou
posição na Controladora, nas Sociedades Controladas e nas Sociedades Coligadas que tenham firmado o
Termo de Adesão, terão o dever de (i) guardar sigilo das informações relativas a Ato ou Fato Relevante às
quais tenham acesso privilegiado até sua divulgação ao mercado, bem como (ii) zelar para que
subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com estes na
hipótese de descumprimento do dever de sigilo (Instrução CVM nº 358/02, artigo 8º).
Para fins de orientação, sempre que houver dúvida a respeito da relevância acerca de Informação
Privilegiada, deve-se entrar em contato com o Diretor de Relações com Investidores da Companhia a fim
de sanar a dúvida.
11. Não Divulgar é Exceção à Regra
Há, no entanto, casos excepcionais em que a divulgação indistinta de Informação Privilegiada que
constitua Ato ou Fato Relevante pode pôr em risco interesse legítimo da Companhia.
12. Procedimentos para a Não Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia
Nessas situações, a não divulgação de Ato ou Fato Relevante relacionado à Companhia será objeto de
decisão dos Acionistas Controladores ou dos Administradores da Companhia, conforme o caso (Instrução
CVM nº 358/02, artigo 6º caput).
Caso o Ato ou Fato Relevante esteja ligado a operações envolvendo diretamente os Acionistas
Controladores e estes decidam por sua não divulgação, deverão os Acionistas Controladores informar o
Diretor de Relações com Investidores da Companhia.
Ainda que os Administradores e Acionistas Controladores decidam pela não divulgação de Ato ou Fato
Relevante, é seu dever divulgar imediatamente o Ato ou Fato Relevante, diretamente ou através do
Diretor de Relações com Investidores, na hipótese de a informação escapar ao controle ou na hipótese de
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários da Companhia
(Instrução CVM nº 358/02, artigo 6º, parágrafo único).
13. Solicitação de Manutenção de Sigilo junto à CVM
Os Administradores e Acionistas Controladores poderão submeter à CVM a sua decisão de,
excepcionalmente, manter em sigilo Atos ou Fatos Relevantes cuja divulgação entendam configurar
manifesto risco a legítimos interesses da Companhia (Instrução CVM nº 358/02, artigo 7º).
IV - Disposições Finais

1. Responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores no acompanhamento da Política de
Divulgação
O Diretor de Relações com Investidores da Companhia é a pessoa responsável pela execução e
acompanhamento da política de divulgação e uso de informações.
2. Alteração do Manual

PÁGINA: 260 de 264

Formulário de Referência - 2020 - CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

Versão : 1

21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

Este Manual foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 30 de
julho de 2002, e qualquer alteração ou revisão deverá ser submetida ao mesmo Conselho.
3. Responsabilidade de Terceiros
As disposições do presente Manual não elidem a responsabilidade, decorrente de prescrições legais e
regulamentares, imputada a terceiros não diretamente ligados à Companhia e que tenham conhecimento
de Ato ou Fato Relevante.
Anexo I - Definições

Os termos e expressões listados a seguir, quando utilizados neste Manual, terão o seguinte significado:
Acionistas Controladores ou Controladora: o acionista ou grupo de acionistas vinculado por acordo
de acionistas ou sob controle comum que exerça o poder de controle da Companhia, nos termos da Lei
n.º 6.404/76 e suas alterações posteriores.
Administradores: os diretores e membros do conselho de administração, titulares e suplentes, da
Companhia. As bolsas de valores em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam
admitidos à negociação, no País ou no exterior.
Manual: o presente Manual das Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante.
Companhia: Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS
Conselheiros Fiscais: os membros do conselho fiscal da Companhia, titulares e suplentes, eleitos
conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária.
CVM: a Comissão de Valores Mobiliários.
Diretor de Relações com Investidores: o diretor da Companhia responsável pela prestação de
informações ao público investidor, à CVM e à Bolsa de Valores ou entidade de mercado de balcão
organizado, bem como pela atualização do registro de Companhia.
Funcionários e Executivos com acesso a informação relevante: os empregados da Companhia que,
em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia tenham acesso a qualquer Informação
Privilegiada.
Informação Privilegiada ou Informação Relevante: toda informação relevante relacionada à
Companhia capaz de influir de modo ponderável na cotação dos Valores Mobiliários e ainda não
divulgada ao público investidor.
Instrução CVM nº 358/02: a Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a
divulgação e uso de informações sobre Ato ou Fato Relevante relativos às companhias abertas.
Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas: os órgãos da Companhia criados por seu estatuto,
com funções técnicas ou destinados a aconselhar os seus administradores.
Pessoas Ligadas: as pessoas que mantenham os vínculos indicados a seguir com diretores, membros
do conselho de administração, Conselheiros Fiscais e membros dos Órgãos com Funções Técnicas ou
Consultivas da Companhia: (i) o cônjuge, de quem não se esteja separado judicialmente, (ii) o(a)
companheiro(a); (iii) qualquer dependente incluído na declaração anual do imposto sobre a renda e (iv)
as sociedades controladas direta ou indiretamente, seja pelos administradores e assemelhados, seja
pelas Pessoas Ligadas.
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Sociedades Coligadas: as sociedades em que a Companhia participe, com 10% (dez por cento) ou
mais, sem controlá-las.

Sociedades Controladas: as sociedades nas quais a Companhia, diretamente ou através de outras
controladas, é titular de direitos de sócia que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.
Termo de Adesão: termo de adesão ao presente Manual, é o documento a ser firmado na forma do
artigo 16, § 1º da Instrução CVM nº 358/02.
Valores Mobiliários: A expressão "Valores Mobiliários" é empregada neste Manual abrangendo
quaisquer ações, debêntures, bônus de subscrição, recibos e direitos de subscrição, notas promissórias,
opções de compra ou de venda, índices e derivativos de qualquer espécie ou, ainda, quaisquer outros
títulos ou contratos de investimento coletivo de emissão da Companhia, ou a eles referenciados, que por
determinação legal, sejam considerados valor mobiliário.
Anexo II - TERMO DE ADESÃO
AO MANUAL DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE DA
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS
Pelo presente instrumento, ______________________________________, residente e domiciliado(a)
em ____________________________________, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda sob nº __________________ e portador(a) da Cédula de Identidade nº
________________SSP/__, doravante denominado simplesmente "Declarante", na qualidade de
[indicar o cargo, função ou relação com a companhia] da COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE
MINAS – COTEMINAS , sociedade anônima com sede na Av. Magalhães Pinto, 4000, na cidade de
Montes Claros-MG, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ)
sob nº 22.677.520/0001-76, doravante denominada simplesmente "Companhia", vem, por meio deste
Termo de Adesão, declarar ter integral conhecimento das regras constantes do Manual da Política de
Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia ("Manual"), cuja cópia recebeu, que disciplina a
política interna quanto ao uso e divulgação de Informações Relevantes, obrigando-se a pautar suas
ações sempre em conformidade com tais regras.
O Declarante firma o presente Termo de Adesão em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das
2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
Montes Claros-MG,___de_________2002.
___________________________________
Declarante:
Testemunhas:
1.

2.

Nome:

Nome:

R.G.:

R.G.:

CPF:

CPF:
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Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção,
avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações

O Diretor de Relações com Investidores da Companhia possui a responsabilidade pela
comunicação e divulgação de ato ou fato relevante envolvendo a Companhia. Compete ainda ao
Diretor de Relações com Investidores zelar pela execução e acompanhamento da Política de
Divulgação de Ato ou Fato Relevante.
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Outras informações que a Companhia julga relevantes

Não aplicável.
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