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Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Fábio Sampaio Neri
Cargo do responsável Diretor Presidente/Relações com Investidores

1.0 - Identificação dos responsáveis
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores
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Edmilson Dias de Miranda 23/02/2016 a 31/12/2016 030.077.328-59
R Quinze De Novembro, 200, Andar 20, Centro, Sao Paulo, SP,, 20º andar, Centro, São Paulo, SP, 

Brasil, CEP 01013-000, Telefone (11) 31011257, Fax (11) 31011257, e-mail: 
atessitore@ypc.com.br

Nome/Razão social YORK PARTNERS AUDITORIA INDEPENDENTE S/S
CPF/CNPJ 24.882.658/0001-32

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM
Código CVM 1267-0

Período de prestação de serviço 23/02/2016 a 31/12/2016

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

Não houve discordância do auditor

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Justificativa da substituição Decisão particular da Companhia em função da experiência do auditor Paulo de Tarso Borges Ramos e por este dedicar mais 
tempo presencial na Companhia.

Descrição do serviço contratado Emissão dos seguintes relatórios:
Relatório individual e consolidado (quando aplicável) em português, cifras expressas em moeda local (Reais) de acordo com 
os princípios contábeis previstos na legislação societária brasileira, sobre o exame de auditoria das demonstrações contábeis 
em 31 de dezembro de 2016,compreendendo:
(i) Balanço Patrimonial; (ii) Demonstração do Resultado do Exercício; (iii) Demonstração do Fluxo de Caixa; (iv) Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido; (v) Notas explicativas da administração; e (vi) parecer profissional.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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Paulo de Tarso Borges Ramos 01/01/2017 384.381.786-34 Rua Ludwik Macal, 390, 402, Jardim da Penha, Vitória, ES, Brasil, CEP 29060-030, Telefone (27) 
999813404, e-mail: prauditores@gmail.com

Justificativa da substituição N/A

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

A remuneração dos auditores independentes relativa ao ano de 2018, corresponde ao montante contratual de R$ 50.500,00, 
sendo R$45.500,00 referente aos serviços de auditoria e de R$5.000,00, referente à serviços de assessoria.

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

N/A

Possui auditor? SIM

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Nome/Razão social Paulo de Tarso Borges Ramos
Tipo auditor Nacional
Código CVM 662-9

Descrição do serviço contratado Prestação de serviços profissionais de auditoria, com a finalidade de: (i) auditar e emitir relatório de auditoria sobre as 
demonstrações contábeis da Companhia, correspondentes ao exercício anual; (ii) revisar e emitir relatórios de revisão das 
Informações Trimestrais (ITRs) da Companhia; e (iii) Assessoria na elaboração de relatórios e envio à CVM.

Período de prestação de serviço 01/01/2017
CPF/CNPJ 384.381.786-34
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2.3 - Outras informações relevantes
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Resultado Diluído por Ação -66,53 0,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

500 500
Resultado Líquido -33.263,00 0,00
Resultado Bruto -170.603,00 0,00
Ativo Total 104.039.522,00 50,00
Patrimônio Líquido -32.763,00 50,00

3.1 - Informações Financeiras - Individual

(Reais) Exercício social (31/12/2017) Exercício social (31/12/2016)
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3.2 - Medições não contábeis
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
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3.4 - Política de destinação dos resultados
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3.4 - Política de destinação dos resultados
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3.4 - Política de destinação dos resultados
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
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A Companhia está com o Patrimônio líquido negativo e o sistema EmpresasNet não está aceitando a digitação de valores 
negativos no campo específico para o preenchimento do índice de endividamento geral, dando erro na validação do 
preenchimento, com a mensagem: “Informe o campo índice de endividamento”.
Em decorrência disso, faremos a apresentação do índice de endividamento geral, conforme item 3.7.b do anexo 24 da 
ICVM 480, no item 3.9 desse tópico: “Outras informações relevantes”.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

3.7 - Nível de endividamento
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Financiamento Garantia Real 13.535.207,00 35.080.000,00 23.386.667,00 0,00 72.001.874,00
Empréstimo Garantia Real 0,00 14.166.667,00 17.708.334,00 0,00 31.875.001,00

Observação
Total 13.535.207,00 49.246.667,00 41.095.001,00 0,00 103.876.875,00

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2017)
Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou 

privilégios
Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras informações relevantes
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
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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

 

 Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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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  

 

A Companhia informa que, até a data deste Formulário de Referência, não há processos sigilosos 

relevantes em que a Companhia seja parte. 
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

 

A Companhia informa que, até a data deste Formulário de Referência, não tem conhecimento 

da existência de quaisquer processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou  

conexos em que seja parte, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam 

sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes. 
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4.7 - Outras contingências relevantes
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4.8 - Regras do país de origem e  do país em que os valores mobiliários estão custodiados
 

4.8.  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: a. restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos b. 

restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários c. hipóteses de cancelamento 

de registro, bem como os direitos dos titulares de valores mobiliários nessa situação 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 e. outras questões do interesse dos 

investidores  

 

 

Item não é aplicável à Companhia, tendo em vista se tratar de emissor nacional, com sede no 

Brasil. 
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos
 

 Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
 

 Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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5.3 - Descrição dos controles internos
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5.3 - Descrição dos controles internos
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5.4 - Programa de Integridade
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5.5 - Alterações significativas
 

 Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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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

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

12/12/2017

23/02/2016

Companhia Aberta

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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6.3 - Breve histórico

 

 

6.3 Breve histórico do emissor   

A Companhia teve seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Espírito Santo em 23 de fevereiro 

de 2016, sendo constituída sob o tipo societário de sociedade anônima, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), com sede cidade de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, 

na Rua Moacyr Saudino, n° 271, box 39, Centro, CEP 29.240-000, e tem como objeto social: (i) atividade de holding de 

instituições não financeiras; (ii) administração e exploração comercial de hotéis, incluindo a construção, implementação e 

gestão dos respectivos empreendimentos; (iii) administração e exploração comercial de empreendimentos residenciais 

com serviço, incluindo a construção, implementação e gestão dos respectivos empreendimentos; (iv) exploração comercial 

de concessões de hotéis em aeroportos, incluindo a construção, implementação e gestão dos respectivos 

empreendimentos; e (v) construção de edifícios. 

 

Os fundadores da Companhia foram (i) Fabio Sampaio Neri, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 

identidade RG nº 1.013.856 SSP/ES, devidamente inscrito perante o CPF/MF sob o nº 042.204.647-78, residente e 

domiciliado na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 190, 

apartamento 1002, ed. Colina da Praia, Bairro Barro Vermelho, CEP 29.057-630 e (ii) Samuel Dias Sicchierolli Junior, 

brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2007002100396 SSP/CE, devidamente inscrito 

perante o CPF/MF sob o nº 157.934.708-83, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua 

Francisco Almeida, s/nº, CS 400, AC 330, Parque Santa Rosa, CEP 60.762-845.  

 

A Companhia manteve-se pré-operacional desde a sua constituição. Em 18 de agosto de 2017, realizou a sua 1ª (primeira) 

Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, com Garantia Real e com Garantia Adicional 

Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09 

(“Debêntures”).  

Os recursos provenientes das Debêntures serão utilizados pela Companhia para, dentre outros, adquirir imóveis no Brasil 

e viabilizar o desenvolvimento e a implementação de empreendimentos imobiliários e hoteleiros.  

 

Na data deste Formulário de Referência, o capital social da Companhia é de R$500,00 (quinhentos reais), dividido em 500 

(quinhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas da seguinte forma: 

(i) 250 (duzentas e cinquenta) ações por Fábio Sampaio Neri e (ii) 250 (duzentas e cinquenta) ações por Samuel Dias 

Sicchierolli Junior.  
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6.3 - Breve histórico

 

A estratégia da Companhia visa a obtenção de novas fontes de financiamento para a consecução de sua atividade 

empresarial, da qual a obtenção do registro de Companhia Aberta, na categoria “B”, nos termos da IN CVM 480, faz parte. 

Adicionalmente, a Companhia não foi objeto de reestruturação societária desde a sua constituição e, até a data deste 

Formulário de Referência, inexiste Acordo de Acionistas em vigor. 
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

Informamos que, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não tem 

conhecimento da existência de quaisquer pedidos de falência ou de recuperação judicial ou 

extrajudicial de que seja parte. 
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6.6 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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7.8 - Políticas socioambientais
Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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7.9 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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8.1 - Negócios extraordinários
Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante fora do curso dos negócios da 

Companhia. 
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Considerando que a Companhia ainda se encontra em fase pré-operacional, não houve 

alteração significativa na sua forma de conduzir os negócios.  
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

 

Desde a sua constituição, não houve nenhuma aquisição ou alienação de qualquer ativo 

relevante que não se enquadre no objeto social da Companhia. A Companhia ressalta, ainda, 

que se encontra em fase pré-operacional e que, portanto, não iniciou atividades. 
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
9.1. Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento das 

atividades do emissor, indicando em especial 

a) ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou arrendamento, identificando a 

sua localização 

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B.   

b) ativos intangíveis, tais como patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos 

de transferência de tecnologia, nome de domínio na rede mundial de computadores, 

informando: 

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B.   

c) as sociedades em que o emissor tenha participação e a respeito delas informar: 

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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9.2 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas no item acima. 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
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10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2 Os diretores devem comentar:  

a. resultados das operações do emissor, em especial:  

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

A Companhia encontra-se em fase pré-operacional e não possui receita operacional nos últimos três exercícios sociais. 

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

A Companhia encontra-se em fase pré-operacional e não possui receita operacional nos últimos três exercícios sociais. 

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e 

introdução de novos produtos e serviços   

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 

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, quando relevante 

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e  ênfases no parecer do
auditor

10.4. Os diretores devem comentar: 

a. mudanças significativas nas práticas contábeis  

A Companhia não alterou as práticas contábeis adotadas.  

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis  

A Companhia não alterou as práticas contábeis adotadas. 

c. ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor 

Não houve ressalvas e ênfases no relatório do auditor relativas à alteração de práticas contábeis. 
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10.5 - Políticas contábeis críticas
Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações 

financeiras do emissor, indicando: 

 

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no 

seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:  

i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos  

A Companhia não possui ativos ou passivos não evidenciados no seu balanço patrimonial.   

ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 

responsabilidades, indicando respectivos passivos  

A Companhia não possui ativos ou passivos não evidenciados no seu balanço patrimonial.   

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços  

A Companhia não possui ativos ou passivos não evidenciados no seu balanço patrimonial.   

iv. contratos de construção não terminada  

A Companhia não possui ativos ou passivos não evidenciados no seu balanço patrimonial.   

v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

A Companhia não possui ativos ou passivos não evidenciados no seu balanço patrimonial.   

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

A Companhia não possui outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras. 
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:  

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado 

operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do 

emissor  

A Companhia não possui outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras, 

conforme indicado no item 10.6 deste Formulário de Referência. 

b. natureza e o propósito da operação  

A Companhia não possui outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras, 

conforme indicado no item 10.6 deste Formulário de Referência. 

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor 

em decorrência da operação 

A Companhia não possui outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras, 

conforme indicado no item 10.6 deste Formulário de Referência. 
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10.8 - Plano de Negócios
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10.8 - Plano de Negócios
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
 

Atualmente, tendo em vista a 1ª emissão de Debêntures da Companhia, realizada em 18 de 

agosto de 2017, no valor total de emissão de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), 

conforme características listadas nos itens 18.5 e 18.12 deste Formulário de Referência, a 

estrutura de capital da Companhia foi alterada, sendo composta por capital próprio dos 

acionistas, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) e pelos recursos decorrentes da 

integralização das debêntures da 1ª emissão da Companhia.  
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
Tendo em vista que a Companhia teve seus atos constitutivos devidamente registrados no 

exercício social de 2016, não foram divulgadas projeções nos três últimos exercícios sociais.    

Adicionalmente, informamos que, na data deste Formulário de Referência, a Companhia não 

possui projeção a ser divulgada. 
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
 

Tendo em vista que a Companhia foi constituída no exercício social de 2016, não foram 

divulgadas projeções nos três últimos exercícios sociais, de modo que não há projeções a serem 

acompanhadas. 
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
12.1. Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu estatuto 

social e regimento interno, identificando:   

A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria.   

Os membros do Conselho de Administração e os Diretores serão investidos nos seus cargos 

mediante assinatura de termo de posse lavrado nos livros mantidos pela Companhia para esse 

fim e permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos.   

Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria estão obrigados, sem prejuízo dos 

deveres e responsabilidades a eles atribuídos por lei, a manter reserva sobre todos os negócios 

da Companhia, devendo tratar como sigilosas todas as informações a que tenham acesso e que 

digam respeito à Companhia, seus negócios, funcionários, administradores, acionistas ou 

contratados e prestadores de serviços, obrigando-se a usar tais informações no exclusivo e 

melhor interesse da Companhia.   

O Conselho de Administração será composto por três membros efetivos e respectivos suplentes, 

sendo 1 (um) presidente e 1 (um) vice-presidente, que serão eleitos pelos Acionistas em 

Assembleia Geral, observado que todos os membros do Conselho de Administração poderão 

receber uma remuneração simbólica para o exercício dos respectivos cargos; e que os membros 

do Conselho de Administração terão prazo de mandato unificado de 3 (três) anos, sendo 

permitida a reeleição.   

A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 2 (dois) Diretores, todos 

residentes no país, havendo um Diretor Presidente e um Diretor Administrativo-Financeiro, que 

podem cumular suas funções com as do cargo de Diretor de Relações com Investidores. Os 

Diretores serão eleitos pelos membros do Conselho de Administração para um mandato 

unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição.    

a) atribuições de cada órgão e comitê   

Conselho de Administração   

Nos termos do Estatuto Social da Companhia, compete ao Conselho de Administração exercer 

as atividades estabelecidas pelo Artigo 142 da Lei nº 6.404 de 15 dezembro de 1976, conforme 

alterada (“Lei das S/A”).   

Diretoria   

Nos termos do Estatuto Social da Companhia, compete à Diretoria, sem prejuízo do previsto 

abaixo, a administração dos negócios sociais em geral, a representação da Companhia e a 

prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os 

quais, por Lei ou pelo Estatuto Social, seja atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao 

Conselho de Administração: (i) zelar pela observância da lei, do Estatuto Social da Companhia e 

das regras estabelecidas no Acordo de Acionistas; (ii) coordenar a gestão ordinária da 

Companhia, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações 

tomadas em reuniões do Conselho de Administração e Assembleias Gerais de acionistas; (iii) 

administrar, gerir e superintender os negócios sociais da Companhia; e (iv) praticar os atos que 

venham a ser determinados pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral.   

Conselho Fiscal   
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
A Companhia terá um conselho fiscal composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de 

suplentes, que funcionará tão-somente nos exercícios sociais em que for instalado, a pedido de 

acionistas, na forma da lei, tendo, quando eleito, as atribuições e poderes que a lei lhe conferir 

e a remuneração dos seus membros será fixada pela assembleia que os eleger, respeitando o 

limite legal.   

Comitês   

A Companhia é pré-operacional e não possui nenhum comitê instalado.    

b) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês   

Item facultativo para emissor registro na Categoria B.    

c) mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê   

Item facultativo para emissor registro na Categoria B.    

d) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais   

Nos termos do disposto no artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, competirá ao Diretor 

Presidente da Companhia, dentre outras atribuições: (i) a direção, coordenação e a supervisão 

das atividades dos demais Diretores; (ii) a atribuição aos demais Diretores de funções e 

atribuições não especificadas no Estatuto Social; e (iii) a coordenação dos trabalhos de 

preparação das demonstrações financeiras e do relatório anual da administração da Companhia, 

bem como a sua apresentação ao Conselho de Administração e aos Acionistas. 

Ao Diretor Administrativo-Financeiro, por sua vez, competirá, dentre outras atribuições: (i) a 

gestão da Companhia, financeira e patrimonialmente; (ii) a Organização dos balanços e contas 

da Diretoria, bem como dos planos financeiros anuais; e (iii) a convocação e a presidência das 

reuniões da Diretoria.  

Por fim, competirá ao Diretor de Relações com Investidores: (i) a representação da Companhia 

perante os órgãos de controle e demais instituições que atuem no mercado de capitais; (ii) a 

prestação de informações ao público investidor, à CVM, aos mercados de balcão organizados 

e/ou à Bolsa de Valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados e 

demais órgãos relacionados a atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme 

legislação aplicável, no Brasil e no exterior; e (iii) a manutenção do registro de companhia aberta 

da Companhia atualizado perante a CVM.   

e) mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos 

comitês e da diretoria   

A Companhia é pré-operacional e, portanto, não foram desenvolvidos mecanismos de avaliação 

de desempenho dos membros do conselho de administração e da diretoria. Adicionalmente, a 

Companhia não possui comitês instalados ou previstos. 
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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Samuel Dias Sicchierolli Junior 15/08/1970 Pertence apenas ao Conselho de Administração 23/06/2017 3 anos 1

561.669.238-72 Advogado 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 23/06/2017 Sim 100.00%

157.934.708-83 Economista 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 23/06/2017 Sim 100.00%

042.204.647-78 Empresário 35 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Rel. Invest. 30/08/2017 Sim 100.00%
Fabio Sampaio Neri 01/09/1974 Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração 30/08/2017 3 anos 1

Diretor Presidente. A Companhia informa que, em relação aos cargos de 
Conselheiro e de Diretor Presidente, o Sr. Fabio Sampaio Neri foi eleito e 
tomou posse no dia 23/06/2017.

Hugo Fernando Iwaki Oliveira 08/11/1980 Pertence apenas à Diretoria 23/06/2017 3 anos 1

Roseilto Alves de Oliveira 14/11/1950 Pertence apenas ao Conselho de Administração 23/06/2017 3 anos 1
Diretor Administrativo-Financeiro

278.802.028-70 Empresário 19 - Outros Diretores 23/06/2017 Sim 0.00%

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

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Samuel Dias Sicchierolli Junior  -  157.934.708-83

Roseilto Alves de Oliveira  -  561.669.238-72
Economista inscrito no CORECON/SP sob o nº 24.085-0 desde 1993 e advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 148.622 desde 1997. Desde 1996, presta assessoria e consultoria jurídica empresarial com ênfase em 
comércio exterior e mercado imobiliário nacional em seus distintos segmentos e vem exercendo cargo de diretor jurídico na VCI Participações Ltda desde 2015.
O executivo declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo 
perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. 
Adicionalmente, o executivo declarou que não é, nos termos da legislação aplicável, considerado uma pessoa exposta politicamente.

Hugo Fernando Iwaki Oliveira  -  278.802.028-70
Graduado em sistemas de informação pela Universidade Mackenzie (SP, 2003) e com MBA em Comércio Exterior e Negociações Internacionais (Fundação Getúlio Vargas, 2008), atua desde 2010 como sócio diretor 
da empresa Land Experts Negócios Imobiliários Ltda na captação e estruturação de Novos Negócios para empresas de médio e grande porte no cenário nacional, compreendendo Incorporadoras, Loteadoras e 
Empresas do segmento Hoteleiro.
O executivo declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo 
perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. 
Adicionalmente, o executivo declarou que não é, nos termos da legislação aplicável, considerado uma pessoa exposta politicamente.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
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Fabio Sampaio Neri  -  042.204.647-78
Com forte atuação na área de consultoria financeira e estratégica para o mercado nacional e internacional, com destaque para o setor de hotelaria, é sócio da Fisa Brasil Participações e da Future Investments S.A., 
empresa que tem o contrato de Área Developer com as marcas Hard Rock, Wyndham, Hotusa e Six Senses; sócio da VCI Holding e da Venture Capital Investimentos SA..
Foi sócio do Grupo Valor Investimentos e trabalhou como executivo, correspondente bancário, gerente, assistente e operador de investimentos de várias instituições, tais como: FINABENS – Financiamento de 
Veículos Ltda, BANCO SAFRA, BCN/BRADESCO, BICBANCO, BANCO NACIONAL/UNIBANCO, CESAN (CIA de Saneamento do Estado do Espírito Santo), e, TERVIX (Terminais Interportuários de Vitória).
Graduado em Ciências Econômicas, Pós-Graduado em Comércio Exterior e MBA em Finanças Corporativas.

Sócio da Fisa Brasil Participações Ltda. e Future Investments S.A., empresa que tem o contrato de Área Developer com as marcas Hard Rock, Wyndham, Hotusa e Six Senses; Sócio da VCI Holding e da Venture 
Capital Investimentos SA.; acionista da Universidade Santo Amaro em SP, instituição de ensino superior com mais de 28 mil alunos, com 4 campi em SP e 52 polos educacionais no Brasil; membro da GRI, membro 
da ADIT, palestrante em mais de 60 eventos e workshops no Brasil e no exterior. 
Foi executivo de diversos grupos nacionais e internacionais; realizou mais de 8 Start up’s no Brasil, Argentina e Colômbia; foi sócio fundador e CEO da Fanor – Faculdades Nordeste, empresa vendida para a Devry; 
participou ativamente de diversos processos de M&A, realizando tanto operações de aquisições, reestruturações de dívida e venda; foi durante 6 anos Diretor Regional da Cherto, empresa de Consultoria 
especializada em franquias, onde participou ativamente de mais de 80 projetos de franquias.
Graduado em Economia, Administração de Empresas, Pós-Graduado em Marketing e Executive MBA em Planejamento Estratégico.
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A Companhia não tem comitês constituídos.
Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.7/8 - Composição dos comitês
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Item facultativo para emissor registrado na Categoria B.
Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a 
administradores do emissor, controladas e controladores
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Item facultativo para emissor registrado na Categoria B.
Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e 
controladas, controladores e outros
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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12.12 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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Remuneração variável

Bônus 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Os administradores renunciaram 
à remuneração em prol da 
Companhia.

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Os administradores renunciaram 
à remuneração em prol da 
Companhia.

Observação

Nº total de membros 3,00 2,00 5,00

Salário ou pró-labore 0,00 0,00 0,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00

Nº de membros remunerados 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 0,00 0,00 0,00

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

13.7 Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em 

ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, 

elaborar tabela com o seguinte conteúdo:  

a. órgão  

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 

b. número de membros  

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 

c. número de membros remunerados  

A Companhia não possui membros do Conselho de Administração e da Diretoria remunerados 

com base no exercício de opções e entrega de ações.  

d. em relação às opções exercidas informar:  i. número de ações; ii. preço médio ponderado 

de exercício; iii. valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das 

ações relativas às opções exercidas   

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 

e. em relação às ações entregues informar:  i. número de ações  ii. preço médio ponderado de 

aquisição  iii. valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações 

adquiridas  

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

0,00 0,00

Valor da maior 
remuneração(Reais)

0,00 0,00

Valor médio da 
remuneração(Reais)

0,00 0,00

Observação

Diretoria
Estatutária

Conselho de 
Administração

Valores anuais

31/12/2017 31/12/2017

Nº de membros 
remunerados

0,00 0,00
Nº de membros 2,00 3,00

31/12/2017 Os membros da administração renunciaram à remuneração em prol da Companhia.
Diretoria Estatutária

31/12/2017 Os membros da administração renunciaram à remuneração em favor da Companhia.
Conselho de Administração

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 

 

PÁGINA: 94 de 141

Formulário de Referência - 2018 - VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A Versão : 1



13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total 

de cada órgão reconhecida 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 

Como a Companhia está em fase pré-operacional, não houve remuneração total dos órgãos 

reconhecida em seus resultados.  
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

 

Não há valores reconhecidos em resultados dos controladores referentes às sociedades sob 

controle comum. Adicionalmente, a Companhia não possui sociedades controladas e/ou 

controladoras.  
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13.16 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos
Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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14.5 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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TOTAL
500 100,000000% 0 0,000000% 500 100,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:
0 0,000000% 0 0,000000% 0 0,000000%

OUTROS
0 0,000000% 0 0,000000% 0 0,000000%

042.204.647-78 Brasileiro-ES Não Sim
Não

250 50,000000% 0 0,000000% 250 50,000000%

Fabio Sampaio Neri

157.934.708-83 Brasileiro-SP Não Sim
Samuel Dias Sicchierolli Junior

250 50,000000% 0 0,000000% 250 50,000000%

Não

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %
Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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Total 0 0,000000%

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

Ações em Circulação

Quantidade preferenciais (Unidades) 0 0,000000%
Quantidade ordinárias (Unidades) 0 0,000000%

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades) 2

Data da última assembleia / Data da 
última alteração 02/05/2018

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades) 0
Quantidade investidores institucionais 
(Unidades) 0

15.3 - Distribuição de capital
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
15.4. Inserir organograma dos acionistas do emissor e do grupo econômico em que se insere, 

indicando:  

 

 

 

 

Companhia 

Samuel Dias Sicchierolli Junior  Fábio Sampaio Neri 

50% de ações 

ordinárias 

nominativas 

50% de ações 

ordinárias 

nominativas 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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15.7 - Principais operações societárias
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15.8 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
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Em 2017, não foram celebradas operações com partes relacionadas. 
As transações com partes relacionadas são tratadas pela Companhia, conforme CPC 05 (R1) – Divulgação sobre partes 
relacionadas, aprovado pela Deliberação CVM 642/10.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
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16.4 - Outras informações relevantes
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Tipo de capital Capital Integralizado
23/02/2016 500,00 500 0 500

23/02/2016 500,00 1 ano 500 0 500
Tipo de capital Capital Subscrito

Tipo de capital Capital Emitido
23/02/2016 500,00 1 ano 500 0 500

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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Item facultativo para emissor registrado na Categoria B.
Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.2 - Aumentos do capital social
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Item facultativo para emissor registrado na Categoria B.
Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
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Item facultativo para emissor registrado na Categoria B.
Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações sobre reduções do capital social
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17.5 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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Resgatável
Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Item facultativo para emissor categoria B.

Tag along 0,000000
Espécie de ações ou CDA

18.1 - Direitos das ações
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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Item facultativo para emissor registrado na Categoria B.
Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários 
negociados
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Descrição da restrição As debêntures de emissão da Companhia somente serão subscritas por Investidores 
Profissionais, nos termos da regulamentação aplicável, e somente poderão ser 
negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 
90 (noventa) dias de cada subscrição ou aquisição por Investidores Profissionais.

Conversibilidade Não

Saldo devedor em aberto 100.000.000,00
Restrição a circulação Sim

Possibilidade resgate Sim
Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

i. hipóteses de resgate 
A qualquer tempo, a partir do 25º (vigésimo quinto) mês, inclusive, contados da Data de 
Emissão, as Debêntures poderão ser parcial ou totalmente resgatadas por iniciativa e 
no exclusivo critério da Companhia, independentemente da vontade dos Debenturistas 
(“Resgate Antecipado Facultativo”). 
O Resgate Antecipado Facultativo somente poderá ocorrer mediante envio ou 
publicação de comunicado aos Debenturistas e ao Agente Fiduciário, com 10 (dez) dias 
úteis de antecedência, informando (i) a data pretendida para a realização do Resgate 
Antecipado Facultativo; (ii) o volume ou número de Debêntures que serão resgatadas; e 
(iii) qualquer outra informação relevante aos Debenturistas. 
A B3 deverá ser comunicada da realização do resgate antecipado das Debêntures com, 
no mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência da data estipulada para sua realização, 
pela Companhia com anuência do Agente Fiduciário. 
Na hipótese de Resgate Antecipado Facultativo Parcial das Debêntures, adotar-se-á o 
critério de sorteio, a ser coordenado pelo Agente Fiduciário, nos termos do artigo 55, 
§2º, da Lei das Sociedades por Ações e demais normas aplicáveis, e com divulgação, 
inclusive no que concerne às suas regras. Para as Debêntures custodiadas 
eletronicamente na B3, por meio dos procedimentos adotados pela B3. Entretanto, 
todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos Debenturistas, qualificação, 
sorteio, apuração, definição do rateio e de validação das quantidades de Debêntures a 
serem resgatadas por Debenturista, serão realizadas fora do âmbito da B3. 
As Debêntures resgatadas serão obrigatoriamente canceladas pela Companhia.
ii. fórmula de cálculo do valor de resgate 
O Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures pela Companhia, no todo ou em 
parte, será realizado mediante o pagamento do seu Valor Nominal Unitário Atualizado 
não amortizado, acrescido da Remuneração devida pro rata temporis até a data do 
pagamento do Resgate Antecipado Facultativo.

Data de emissão 18/08/2017
Data de vencimento 18/08/2022

Valor nominal global
(Reais)

100.000.000,00

Valor mobiliário Debêntures

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

0

Investidores Institucionais
(Unidades)

0

Quantidade
(Unidades)

100.000

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
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Outras características 
relevantes

Os recursos líquidos das Debêntures da Primeira Série serão utilizados pela Companhia 
para (i) a aquisição de bens imóveis localizados na Cidade de Paraipaba,
Estado do Ceará, Distrito Lagoinha ("Imóveis"); (ii) custeio de todas as despesas 
decorrentes da Emissão; (iii) para o desenvolvimento e implementação de 
empreendimento imobiliário nos Imóveis; e (iv) pagamento de prestadores de serviço 
não diretamente relacionados com as obras do empreendimento. Os recursos líquidos 
das Debêntures da Segunda Série serão utilizados como reforço do capital de giro, para 
aplicação no referido empreendimento.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As deliberações em Assembleia Geral de Debenturistas dependerão da aprovação de 
titulares de, no mínimo, 2/3 das Debêntures em Circulação, exceto pelos quóruns 
qualificados expressamente previstos em outras cláusulas da Escritura de Emissão. As 
deliberações tomadas pelos Debenturistas, no âmbito de sua competência legal,
observados os quóruns estabelecidos nesta Escritura, serão existentes, válidas e 
eficazes perante a Emissora e obrigarão a todos os titulares das Debêntures, 
independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral de Debenturistas ou do 
voto nela proferido.

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
18.6. Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são admitidos 

à negociação 

As Debêntures de emissão da Companhia são negociadas no mercado de balcão organizado da 

CETIP.  
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

A Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros.  
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A Companhia não possui títulos emitidos no exterior.
Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.8 - Títulos emitidos no exterior
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

18.9. 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 

Em 18 de agosto de 2017, foram emitidas as Debêntures da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 

em Ações, em 2 (duas) Séries, com Garantia Real e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços 

Restritos de Distribuição, nos termos da instrução normativa CVM nº 476/09. 
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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18.12 - Outras infomações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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Item facultativo para emissor registrado na Categoria B.
Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
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Item facultativo para emissor registrado na Categoria B.
Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima. 

 

PÁGINA: 135 de 141

Formulário de Referência - 2018 - VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A Versão : 1



Item facultativo para emissor registrado na Categoria B.
Justificativa para o não preenchimento do quadro:

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
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20.2 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 

 

PÁGINA: 138 de 141

Formulário de Referência - 2018 - VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A 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

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

Item facultativo para emissor registrado na Categoria B. 
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21.4 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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