
32 – São Paulo, 124 (67) Diário Ofi cial Empresarial quarta-feira, 9 de abril de 2014

suas atribuições normais que lhes são conferidas por este Estatuto Social, compete, especialmente: a) ao Diretor 
Geral, supervisionar todas as atividades da Companhia, coordenar a atuação dos demais diretores, implementar 
a política empresarial fi xada pelo Conselho de Administração para a Companhia e suas controladas e supervisio-
nar a auditoria interna; e b) aos demais Diretores, as funções que lhes forem conferidas pelo Conselho de 
Administração. Art. 26 - Quaisquer 2 (dois) diretores em conjunto, 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procu-
rador com poderes bastantes, ou 2 (dois) procuradores em conjunto com poderes expressos, terão poderes para: 
a) representar a Companhia ativa e passivamente; b) fi rmar contratos e assumir obrigações; movimentar contas 
em bancos, podendo, para tanto, emitir e endossar cheques; transigir, fi rmar compromissos; sacar, endossar para 
caução ou desconto, ou aceitar duplicatas e quaisquer títulos de crédito; e c) prestar fi ança ou aval, em opera-
ções autorizadas pelo Conselho de Administração. § 1º - 1 (um) diretor, isoladamente, poderá prestar depoimen-
to em Juízo. § 2º - 1 (um) diretor, isoladamente, ou 1 (um) procurador com poderes expressos, poderá: i) emitir 
duplicatas e endossá-las para cobrança bancária, caução e/ou desconto, endossar cheques para depósito em 
conta da Companhia, fi rmar contratos de câmbio, emitir pedidos de compras nos limites fi xados pelo Conselho de 
Administração; e ii) representar a Companhia perante qualquer repartição, autarquia ou sociedade de economia 
mista, federal, estadual ou municipal, desde que não seja para assumir obrigação pela Companhia ou exonerar 
terceiros perante esta. § 3º - A Companhia poderá constituir procuradores para representá-la isoladamente ou 
em conjunto com um diretor ou com outro procurador, conforme for determinado no mandato. Os procuradores 
serão sempre nomeados para fi ns específi cos e por prazo certo, salvo quando se tratar de poderes “ad judicia” ou 
para a defesa dos interesses sociais em processos administrativos. A nomeação far-se-á por 2 (dois) Diretores 
em conjunto, sendo um deles o Diretor Geral e, em seus impedimentos e ausências, outro Diretor determinado 
pelo Conselho de Administração. Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Art. 27 - A Companhia terá um Conselho 
Fiscal, o qual funcionará em caráter permanente, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos, acionistas 
ou não, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. A Assembleia Geral 
também elegerá um suplente específi co para cada um dos membros do Conselho Fiscal e fi xará a respectiva 
remuneração. § 1º - O Conselho Fiscal tem as atribuições, deveres e responsabilidades previstos em lei. § 2º - A 
posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos 
Membros do Conselho Fiscal nos termos do disposto no Regulamento do Nível 2, bem como ao atendimento dos 
requisitos legais aplicáveis. Capítulo VI - Do Conselho Consultivo - Art. 28 - O Conselho de Administração da 
Companhia será assistido por Conselho Consultivo composto de até 5 (cinco) membros. § 1º - Os membros do 
Conselho Consultivo e seu Presidente serão eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) 
ano, sendo a reeleição limitada a até 5 (cinco) mandatos. § 2º - O Conselho Consultivo terá as seguintes atribui-
ções: a) opinar sobre assuntos que lhe sejam encaminhados pelo Conselho de Administração; e b) manifestar-
-se sobre o relatório anual da Companhia. § 3º - O Conselho Consultivo reunir-se-á trimestralmente por convoca-
ção do seu Presidente ou do Presidente do Conselho de Administração, mediante avisos enviados com 
antecedência mínima de 8 (oito) dias. § 4º - As recomendações e os pareceres do Conselho Consultivo serão 
aprovados por maioria, presentes, no mínimo, metade dos seus membros. § 5º - A remuneração do Conselho 
Consultivo será fi xada pelo Conselho de Administração em montante global anual, o qual deliberará também so-
bre sua divisão. Capítulo VII - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros - 
Art. 29 - O exercício social começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, quando serão 
elaboradas as correspondentes demonstrações fi nanceiras exigidas em lei, observando-se, quanto à destinação 
do resultado apurado, as seguintes regras: a) Do resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumula-
dos e a provisão para o imposto de renda. b) O lucro líquido apurado será destinado como segue: i) 5% (cinco 
por cento) para constituição de reserva legal até esta atingir 20% (vinte por cento) do capital social; ii) constitui-
ção de outras reservas previstas em lei; iii) atribuição aos acionistas, em cada exercício, de um dividendo não 
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) calculado sobre o lucro líquido ajustado na forma da lei e ainda ajustado 
pela constituição, realização e reversão, no respectivo exercício, da Reserva de Ativos Biológicos incisos v), vi) e 
vii) e da realização da conta de “Ajustes de Avaliação Patrimonial”; iv) formação de Reserva para Investimentos 
e Capital de Giro, constituída por parcela variável de 5% a 75% do lucro líquido ajustado na forma da lei, obser-
vado o limite previsto no Artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações, com a fi nalidade de assegurar recursos 
para investimentos em bens do ativo permanente, acréscimos de capital de giro, inclusive através de amortiza-
ções de dívidas, independentemente das retenções de lucros vinculadas a orçamentos de capital, podendo seu 
saldo ser utilizado na absorção de prejuízos, sempre que necessário, na distribuição de dividendos, a qualquer 
momento, em operações de resgate, reembolso ou compra de ações, quando autorizadas na forma prevista 
neste Estatuto Social, ou para incorporação ao capital social. v) formação, em cada exercício social, da Reserva 
de Ativos Biológicos, pela destinação do resultado do período pelo que estiver nele contido, líquido dos efeitos 
tributários, de receita de avaliação a valor justo de ativos biológicos próprios e de receita de avaliação a valor 
justo de ativos biológicos de controladas contida no resultado de equivalência patrimonial reconhecido pela con-
troladora. O valor a ser utilizado para a constituição da Reserva de Ativos Biológicos será limitado ao saldo da 
conta “Lucros ou Prejuízos Acumulados” após a constituição, se constituídas, das Reservas Legal, para 
Contingências, de Incentivos Fiscais e de Lucros a Realizar. vi) no caso de despesas por redução do valor justo 
de ativos biológicos (próprios e de controladas incluídas no resultado de equivalência patrimonial) contidas no 
resultado do exercício, o respectivo valor, líquido dos efeitos tributários, será revertido da Reserva de Ativos 
Biológicos para “Lucros ou Prejuízos Acumulados”. vii) a realização da Reserva de Ativos Biológicos correspon-
derá ao valor da exaustão do valor justo dos ativos biológicos (próprios e de controladas incluídas no resultado de 
equivalência patrimonial) apurada no resultado de cada exercício, líquido dos efeitos tributários. A realização dos 
saldos de resultados existentes na Reserva de Ativos Biológicos provocará a reversão dos respectivos valores 
para “Lucros ou Prejuízos Acumulados,” para destinação. viii) a Reserva de Ativos Biológicos não poderá exceder 
o valor do capital social. ix) no caso de prejuízo no exercício, e se após as realizações e reversões tratadas nos 
incisos vi) e vii) acima permanecer saldo negativo em “Lucros ou Prejuízos Acumulados”, serão utilizados saldos 
das reservas de lucro para compensar tal saldo negativo na forma da lei, sendo a Reserva de Ativos Biológicos a 
penúltima a ser utilizada para esse fi m e a Reserva Legal a última. Permanecendo saldo negativo, Reservas de 
Capital poderão ser utilizadas para esse fi m. c) A Assembleia Geral decidirá sobre o destino a ser dado ao even-
tual saldo do lucro líquido apurado no exercício. § 1º - A Administração da Companhia, observadas as prescri-
ções legais, poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores, bem como declarar, “ad referendum” 
da Assembleia Geral, dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existen-
tes no último balanço. § 2º - A Assembleia Geral poderá determinar a distribuição aos administradores da 
Companhia de uma participação no lucro líquido não superior à metade da respectiva remuneração anual, nem 
superior a 0,1 (um décimo) dos lucros, adotado o valor menor. § 3º - O pagamento de dividendos, salvo delibera-
ção em contrário da Assembleia Geral, será realizado no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que 
forem declarados e, em qualquer caso, dentro do exercício social. Art. 30 - Após o encerramento de cada exercí-
cio social e de cada trimestre, a Companhia deverá divulgar o conjunto de demonstrações fi nanceiras consolida-
das ou individuais, acompanhado do relatório da administração ou comentário sobre o desempenho e do parecer 
ou relatório de revisão especial dos auditores independentes, conforme previsto em lei e no Regulamento do 
Nível 2. Parágrafo Único- As demonstrações fi nanceiras deverão ser apresentadas também no idioma inglês, 
divulgação essa que deve ocorrer em até, no máximo, 15 (quinze) dias contados da divulgação das demonstra-
ções fi nanceiras em português, observado o prazo previsto na legislação vigente. Capítulo VIII - Da Liquidação -  
Art. 31 - A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, pelo modo que for esta-
belecido pela Assembleia Geral, a qual designará os liquidantes, que devam funcionar durante o período da 
liquidação. Capítulo IX - Alienação de Controle da Companhia - Art. 32 - A Alienação de Controle da 
Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contra-
tada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisi-
ção das ações dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legisla-
ção vigente e no Regulamento do Nível 2, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao 
Acionista Controlador Alienante. Parágrafo Único - A oferta pública de que trata este Artigo será exigida ainda: 
(i) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a 
valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle da Companhia; ou 

(ii) em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que, 
nesse caso, o Acionista Controlador Alienante fi cará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído à 
Companhia nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor. Art. 33 - Aquele que adquirir o 
Poder de Controle, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, 
envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: (i) efetivar a oferta pública referida no Artigo 32 
acima; (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e 
o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do 
Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída 
entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que o Adquirente realizou as aqui-
sições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacio-
nalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos; e (iii) assumir o compromisso previsto no Artigo 41 
deste Estatuto Social. Art. 34 - A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o Adquirente ou 
para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o Termo de 
Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Nível 2 e/ou não assumir(em) o compromisso 
previsto no Artigo 41 deste Estatuto Social. Art. 35 - Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício 
do Poder de Controle poderá ser registrado na sede da Companhia enquanto os seus signatários não tenham 
subscrito o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Nível 2 e/ou não assumirem 
o compromisso previsto no Artigo 41 deste Estatuto Social. Capítulo X - Cancelamento do Registro de 
Companhia Aberta - Art. 36 - Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador ou 
pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta, o preço mínimo a ser ofertado deverá 
corresponder ao Valor Econômico apurado no laudo de avaliação elaborado nos termos dos Parágrafos 1º e 2º 
deste Artigo, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. § 1º - O laudo de avaliação referido no 
caput deste Artigo deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada 
e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, de seus Administradores e/ou do(s) Acionista(s) 
Controlador(es), além de satisfazer os requisitos do § 1° do Artigo 8° da Lei das Sociedades por Ações, e conter 
a responsabilidade prevista no Parágrafo 6º desse mesmo Artigo. § 2º - A escolha da instituição ou empresa 
especializada responsável pela determinação do Valor Econômico da Companhia é de competência privativa da 
assembleia geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respecti-
va deliberação, não se computando os votos em branco, e cabendo a cada ação, independentemente de espécie 
ou classe, o direito a um voto, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em 
Circulação presentes naquela assembleia, que, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a pre-
sença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que, 
se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas repre-
sentantes das Ações em Circulação. Capítulo XI - Saída do Nível 2 de Governança Corporativa - Art. 37 - Caso 
seja deliberada a saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa para que os valores mobiliários por 
ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Nível 2 de Governança Corporativa, ou em virtude de 
operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valo-
res mobiliários admitidos à negociação no Nível 2 de Governança Corporativa no prazo de 120 (cento e vinte) dias 
contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá efetivar 
oferta pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo res-
pectivo Valor Econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do 
Artigo 36, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Parágrafo Único - O Acionista Controlador 
estará dispensado de proceder à oferta pública de aquisição de ações referida no caput deste Artigo se a 
Companhia sair do Nível 2 de Governança Corporativa em razão da celebração do contrato de participação da 
Companhia no segmento especial da BM&FBOVESPA denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”) ou se a 
companhia resultante de reorganização societária obtiver autorização para negociação de valores mobiliários no 
Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida 
operação. Art. 38 - Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída da Companhia 
do Nível 2 de Governança Corporativa para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para 
negociação fora do Nível 2 de Governança Corporativa, ou em virtude de operação de reorganização societária, 
na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação 
no Nível 2 de Governança Corporativa ou no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data 
da assembleia geral que aprovou a referida operação, a saída estará condicionada à realização de oferta pública 
de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no Artigo acima. § 1º - A referida assembleia geral deve-
rá defi nir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) 
na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. § 2º - Na ausência de defi ni-
ção dos responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorgani-
zação societária, na qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admi-
tidos à negociação no Nível 2 de Governança Corporativa, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à 
reorganização societária realizar a referida oferta. Art. 39 - A saída da Companhia do Nível 2 de Governança 
Corporativa em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 está condiciona-
da à efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser 
apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 36 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e 
regulamentares aplicáveis. § 1º - O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações 
prevista no caput desse Artigo. § 2º - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 de 
Governança Corporativa referida no caput decorrer de deliberação da assembleia geral, os acionistas que tenham 
votado a favor da deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de 
aquisição de ações prevista no caput. § 3º - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 
de Governança Corporativa referida no caput ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os Administradores 
da Companhia deverão convocar assembleia geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre 
como sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 ou, se for o caso, deliberar 
pela saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa. § 4º - Caso a assembleia geral mencionada no 
Parágrafo 3º acima delibere pela saída da Companhia do Nível 2 de Governança Corporativa, a referida assem-
bleia geral deverá defi nir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no 
caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a 
oferta. Capítulo XII - Arbitragem - Art. 40 - A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do 
Conselho Fiscal, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, 
toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da 
aplicação, validade, efi cácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário 
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas 
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do 
Nível 2, do Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no Nível 2 
de Governança Corporativa. Capítulo XIII - Disposições Transitórias - Art. 41 - Os Acionistas Controladores se 
obrigam, por si e pelos seus sucessores, a exercer os seus direitos de voto para que, caso venha a ser aprovada 
a migração da Companhia para o segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA denominado Novo Mercado, 
a conversão das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias seja obrigatoriamente rea-
lizada na proporção de 1 (uma) ação preferencial para cada nova ação ordinária, sem pagamento ou atribuição 
de qualquer prêmio, sob qualquer forma, a quaisquer acionistas, independentemente de espécie, classe ou titu-
laridade de suas ações, sendo vedada ainda a aprovação de qualquer proposta ou operação cujo efeito seja, por 
qualquer meio, realizar a conversão das ações preferenciais em ordinárias ou a migração para o Novo Mercado 
sem a observância desta relação paritária entre todas as ações de emissão da Companhia. Art. 42 - O mandato 
dos Conselheiros de Administração da Companhia que esteja em curso na data da assembleia que aprovar este 
Estatuto Social terminará na assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações fi nanceiras do exercício 
de 2014, ressalvada a eleição de conselheiros representantes de acionistas minoritários que seja requerida e 
procedida na primeira assembleia geral ordinária que ocorrer após a aprovação deste Estatuto Social. 

...continuação

Arena Itaquera S.A.
CNPJ/MF nº 14.278.551/0001-26

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional – A Arena Itaquera S/A, foi constituída em 
26/11/2011, e tem como objeto social preponderante financiar ou investir 
em estádios ou arenas esportivas, diretamente ou por meio do investimento 
em outras sociedades (quer seja empresárias ou não), fundos de investi-
mentos, consórcios ou outras pessoas jurídicas. 

Balanços Patrimoniais

 Demonstrações dos Resultados
      31/12/2013       31/12/2012
Receitas Operacionais    125.257       152.394
 Receita de Aplicação Financeira 125.257 152.230
 Recuperação de Despesas – 164
Custos/Despesas Operacionais (48.915.835)      (30.625.643)
 Despesas Administrativas (86.163) (466.353)
 Outras Despesas Operacionais (13) –
 Despesas Financeiras (48.484.164) (25.682.530)
 Impostos, Taxas de Contribuições (345.495) (4.476.760)
Lucro Operacional (48.790.578) (30.473.249)
Despesas Não Operacionais
 Imposto de Renda – (35.612)
 Contribuição Social       –       (20.235)
Lucro Líquido do Exercício (48.790.578)      (30.529.096)
Lucro por Quota   (48.791)      (30.529)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Reserva Prejuízos
     social   de lucros   acumulad.   Total
Saldos em 31/12/2011   1.000   –   (1.983.364)  (1.982.364)
Prejuízo do Exercício     –   –   (30.529.096)  (30.529.096)
Saldos em 31/12/2012   1.000   –   (32.512.460)  (32.511.460)
Prejuízo do Exercício – – (48.790.578) (48.790.578)
Ajustes de exerc. anteriores     –   –   1.505   1.505
Saldos em 31/12/2013   1.000   –   (81.301.533)  (81.300.533)

Demonstrações do Fluxo de Caixa
     31/12/2013   31/12/2012
Fluxo de Caixa das Atividad. Operacionais
 Prejuízo do exercício (48.790.578) (30.529.096)
(+/-) Ajustes
 Ajuste de exercício anterior 1.505 –
Variações nos Ativos e Passivos
 Impostos a Compensar (7.291) (770)
 Fornecedores 1.222 2.983
 Obrigações Tributárias (23) (10.167)
 Outras Obrigações    (5.979)  5.979
Caixa Líquido das Atividades Operacionais (48.801.143)  (30.531.072)
Fluxo de Caixa das Ativid. de Investimento
 Compras de Ações (41.750.000)  (297.490.000)
Caixa Líq. Gerado pelas Ativid. de Investim. (41.750.000)  (297.490.000)
Fluxo de Caixa das Ativid. de Financiam.
 Empréstrimos e Financiamentos   91.943.511   328.379.734
Caixa Líq. Gerado pelas Ativid. de Financ.   91.943.511   328.379.734
Aum./Red. Líq. de Caixa e Equival. de Caixa    1.392.368   358.661
 Início do Exercício 370.187 11.526
 Final do Exercício  1.762.555   370.187
Aum./Red. Líq. de Caixa e Equival. de Caixa    1.392.368   358.661

Ativo   31/12/2013    31/12/2012
Circulante   1.786.916    387.257
 Disponibilidade 1.762.555 370.187
 Impostos a Compensar     24.361    17.070
Não circulante 839.240.000    767.490.000
Investimentos
 Compras de Ações 839.240.000    797.490.000
Total do ativo 841.026.916    797.877.257

Passivo   31/12/2013    31/12/2012
Circulante 470.327.449    428.388.717
 Empréstimos e Financiamentos 470.323.244 428.379.734
 Fornecedores 4.205 2.983
 Obrigações tributárias – 23
 Outras Obrigações       –    5.979
Não circulante   50.000.000    –
 Empréstimos e Financiamentos   50.000.000    –
Patrimônio líquido  320.699.467   369.488.540
 Capital Social 402.001.000 402.001.000
 Prejuízo Acumulado (81.301.533)   (32.512.460)
Total do passivo e patrimônio líquido 841.026.916    797.877.257

Maurício da Costa Ribeiro – Diretor sem designação específica
Rodrigo Boccanera Gomes – Diretor sem designação específica

Marcelo Santos Brandão – Contador CRC RJ 089.386/O-3

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras – As demonstrações 
financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei das Sociedades 
por Ações – 6.404/76, bem como nas Orientações e nas Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

3. Patrimônio líquido – Capital social: O capital social, no valor 
de R$ 402.001.000, totalmente integralizado, está representado por 
402.001.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.


