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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Guilherme Affonso Ferreira Filho

Cargo do responsável

Diretor Presidente/Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos

PÁGINA: 1 de 178
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
1.1. Declaração do Diretor Presidente
O Sr. Guilherme Affonso Ferreira Filho, Diretor Presidente da Bahema S/A, declara que:
a.reviu o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em
especial aos arts. 14 a 19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação
econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários
por ele emitidos
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
1.1. Declaração do Diretor de Relações com Investidores
O Sr. Guilherme Affonso Ferreira, Diretor de Relações com Investidores da Bahema S/A,
declara que:
a. reviu o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº
480, em especial aos arts. 14 a 19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos
valores mobiliários por ele emitidos
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores

1.3. Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores
O Sr. Guilherme Affonso Ferreira Filho, Diretor Presidente/Relação com Investidores da Bahema S/A, declara que:
a.reviu o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em
especial aos arts. 14 a 19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação
econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários
por ele emitidos
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

9644-0

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

BKS Auditores

CPF/CNPJ

01.972.741/0001-05

Período de prestação de serviço

01/01/2015 a 10/05/2016

Descrição do serviço contratado

Auditoria das demonstrações financeiras trimestrais e anuais

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

R$40.032 ao ano

Justificativa da substituição

Rodízio obrigatório

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

Não aplicável

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Carlos Frederico Reinehr

01/01/2015 a 10/05/2016

107.212.900-00

Endereço
Rua Vergueiro, 2087, 14o. andar cj 204, Vila Mariana, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04101-000,
Telefone (11) 50878810, Fax (11) 50878883, e-mail: contato@bksauditores.com.br
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

1127-4

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Grant Thornton Auditores Independentes

CPF/CNPJ

10.830.108/0001-65

Período de prestação de serviço

24/06/2016

Descrição do serviço contratado

Auditoria das demonstrações financeiras trimestrais (a partir do 2T16) e dos balanços de 2016 e 2017

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Em 2016 R$50.000 líquido de impostos (cerca de R$58mil bruto).
Em 2017 R$127.000 líquido de impostos (cerca de R$148mil bruto).

Justificativa da substituição

A substituição ocorreu devido à decisão da BKS Auditores de deixar de prestar serviços de auditoria independente para
companhias abertas, tendo em 10/05/16 solicitado à Companhia o cancelamento do contrato de prestação de serviço.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico
Régis Eduardo Baptista dos Santos

Período de prestação de
serviço
24/06/2016

CPF
279.477.848-09

Endereço
Av Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 12o. andar, Cidade Monções, São Paulo, SP, Brasil, CEP
04571-900, Telefone (11) 38865100, Fax (11) 38865100, e-mail: regis.santos@br.gt.com
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2.3 - Outras informações relevantes
2.3. Outras informações relevantes – Auditores
Não aplicável
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3.1 - Informações Financeiras - Individual

(Reais)

Exercício social (31/12/2016)

Exercício social (31/12/2015)

Exercício social (31/12/2014)

Patrimônio Líquido

33.224.697,88

32.825.419,23

33.492.850,72

Ativo Total

36.242.718,84

37.409.308,99

42.535.734,43

1.631.866,06

792.168,60

4.574.046,52

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

603.818

6.038.183

6.038.183

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

55,024358

5,436307

5,546843

2,702579

0,131193

0,757520

Resultado Líquido

Resultado Básico por Ação
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3.2 - Medições não contábeis
3.2. Medições Não Contábeis
a) Valor e b) Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras
auditadas:
A companhia não divulga medições não contábeis.
c) Motivo pelo qual se entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da
condição financeira e do resultado das operações da Companhia
A companhia não divulga medições não contábeis.

PÁGINA: 9 de 178
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3.3. Eventos subsequentes às DF’s
Conforme divulgado nos Fatos Relevantes de 14 de fevereiro e 12 de março de 2017, a
Bahema firmou contratos tendo por objeto o investimento em 80% do capital social das
sociedades mantenedoras da Escola da Vila, em São Paulo; e 5% do capital social das
sociedades mantenedoras da Escola Parque, no Rio de Janeiro. Para esse fim, duas nova
holdings subsidiárias integrais da Companhia, Bahema Educação e Participações SP S/A e
Bahema Educação RJ S/A, foram incorporadas e capitalizadas. Nos termos dos contratos, o
valor total do investimento será de R$ 42,2 milhões, conforme detalhes apresentados na
Proposta da Administração submetida à apreciação e aprovada pelos acionistas da companhia,
na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017. Nas Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de 2017 foram tomadas as seguintes deliberações:
1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária:
1.1. aprovadas as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do Parecer dos Auditores
Independentes;
1.2. deliberada a seguinte destinação do lucro líquido do exercício:
i) Constituição de reserva legal no valor de R$ 81.593,30 (oitenta e um mil, quinhentos e
noventa e
três reais e trinta centavos);
ii) Distribuição de dividendo no valor total de R$ 387.568,19 (trezentos e oitenta e sete mil
quinhentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos) equivalentes a R$ 0,6419 (seis mil,
quatrocentos e dezenove décimos de milésimos de real) por ação de emissão da Companhia, já
computado o dividendo mínimo obrigatório. Os dividendos serão calculados com base na
posição acionária de 12 de maio de 2017, as ações passarão a ser negociadas ex-dividendos a
partir de 15 de maio de 2017 e o pagamento será realizado até 31 de dezembro de 2017; e
iii) Constituição de reserva estatutária de investimentos no valor de R$ 1.162.704,57 (um
milhão, cento e sessenta e dois mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:
2.1. ratificada a aprovação dada pelo Conselho de Administração, em reunião do dia 14 de
fevereiro de 2017, à realização do investimento proposto pelos diretores da Companhia nos
termos do plano apresentado na referida reunião;
2.2. deliberado em nova eleição do Conselho de Administração:
i. definir como 5 (cinco) o número de membros titulares e respectivos suplentes a serem
eleitos para o Conselho de Administração da Companhia;
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
ii. ratificado o entendimento de que se trata de nova eleição, e consequentemente definido o
mandato dos Conselheiros eleitos em 3 (três) anos nos termos do art. 14 do Estatuto da
Companhia;
iii. eleitos como membros do Conselho de Administração da Companhia as seguintes pessoas:
a. como membro titular, Sr. Afranio Affonso Ferreira Neto, brasileiro, casado, advogado,
portador da cédula de identidade RG nº 12.239.982-1 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº
130.317.588-62, domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria,
888 – 5º Andar – Jd. Europa – SP – CEP 01455-000; como suplente, Sr. Guilherme Affonso
Ferreira, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da cédula de identidade RG
Nº 4.405.163 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 762.604.298-00, com escritório no
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2369, cj. 807/811,
CEP 01452-000;
b. como membro titular, Sr. Joaquim Elói Cirne de Toledo, brasileiro, casado, economista,
portador da cédula de identidade RG nº 4.556.910 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº
591.924.618-91, domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da
Consolação, 371 – 8º andar, Centro CEP 01301-000; como suplente, Sr. Guilherme Affonso
Ferreira Filho, brasileiro, separado, administrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG nº 43.740.285-X (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 353.147.828-12, com
escritório no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2369,
cj. 812/815, CEP 01452-000;
c. como membro titular, Sra. Rosana Verônica Laxon Ferreira, inglesa, casada, educadora,
portadora da cédula de identidade RNE nº W02978/05, inscrita no CPF/MF sob o
nº.627.142.015-04, domiciliada no Município de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Bicuiba,
1.412, Ap. 1901 – Patamares, CEP 41.680-050; como suplente, Sra. Ana Maria Afonso Ferreira
Bianchi, brasileira, casada, socióloga, portadora da cédula de identidade RG nº 3.285.040
(SSPSP), inscrita no CPF/MF sob o nº 526.375.148-68, domiciliada no Município de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Arruda Botelho, 262, Alto Pinheiros CEP 05466-000;
d. como membro titular, Sra. Mariana Santa Barbara Vissirini, brasileira, união estável,
economista, portadora da carteira de identidade sob o nº 12.907.775-6/ DIC-RJ e do CFP/MF
sob o nº 096.566.157-19, residente e domiciliada na cidade de Brasília, Distrito Federal, à QI
04, Bloco H, Apartamento 212, Bairro Guara I, CEP 71010-082, e seu suplente o Sr. Gabriel
Binder, brasileiro, divorciado, bancário, residente e domiciliado na Rua Ronald de Carvalho,
275, apto. 802, Copacabana, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22021-020, portador
do documento de identidade RG nº 05340318-4 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o nº
618.584.557-15; e
e. como membro titular, Sr. Oswaldo Soares Lopes Filho, brasileiro, divorciado, engenheiro,
portador da carteira de identidade sob o nº 03.504.577-2 e do CFP/MF sob o nº 495.587.65791, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua
Jeronimo Monteiro 10, apt. 301 – Leblon, Cep: 22431-070, e sua suplente a Sra. Sonia Maria
Barreira, brasileira, divorciada, empresária, portadora da carteira de identidade sob o nº
7.445.760-3 e do CFP/MF sob o nº 087.226.028-36, residente e domiciliada na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Caxingui, nº 231, apto. 131 A, Butantã, CEP 05579-000.
Todos os membros do Conselho de Administração terão mandato de 3 (três) anos, portanto,
até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
2.3. aprovada a fixação do montante global da remuneração dos administradores para o
exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017, em até R$ 2.000.000,00 (dois milhões
de reais).
2.4. aprovada a proposta da Administração para a alteração do estatuto social da Companhia,
a fim de modificar a redação dos seguintes dispositivos: (a) Art. 10º, de modo a prever o novo
valor do capital autorizado; (b) Arts. 15º e 16º, para modificar as regras de convocação e os
quóruns de instalação e deliberação das reuniões do Conselho de Administração da
Companhia; foi proposta e aprovada questão de ordem para retirar de pauta a deliberação
sobre modificação do art. 17º do estatuto social.
Conforme divulgado nos Fatos Relevantes de 30 de junho e 7 de julho de 2017, nas Reuniões
do Conselho de Administração realizadas nas referidas datas, foi a aprovada a constituição da
subsidiária Bahema Educação MG Ltda, com o propósito de implantar o ensino médio da
Escola Balão Vermelho, de Belo Horizonte, bem como a concessão de empréstimo de mútuo
para as sócias da Escola Balão Vermelho de ensino fundamental, com a opção de compra da
totalidade do capital social das referidas escolas.
Finalmente, conforme divulgado nos Fatos Relevantes de 30 de junho, 31 de julho e 7 de
agosto de 2017, nas reuniões do Conselho de Administração realizadas nas respectivas datas,
foi aprovado e homologado o aumento do capital social da companhia, dentro do limite de
capital autorizado referente à oferta pública de distribuição de ações ordinárias de emissão da
Companhia, com esforços restritos de colocação, realizada nos termos da Instrução CVM 476,
sob a coordenação da Coinvalores CCVM Ltda. O aumento do capital social, no montante de
R$30.555.214,56 (trinta milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e catorze reais
e cinquenta e seis centavos), se deu por meio da emissão de 568.152 (quinhentas e sessenta e
oito mil cento e cinquenta e duas) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, já totalmente subscritas e integralizadas. Em decorrência, o capital social da
Companhia passou a ser de R$56.950.013,99 (cinquenta e seis milhões, novecentos e
cinquenta mil e treze reais e noventa e nove centavos), dividido em 1.171.970 (um milhão,
cento e setenta e uma mil novecentas e setenta) de ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal.
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3.4. Política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais:
2016

2015

2014

a) Regras sobre a
retenção de lucros

O Estatuto Social da
Companhia prevê que
um valor não superior a
71,25% do lucro líquido
anual seja destinado para
a
Reserva
de
Investimentos, com a
finalidade de reforçar o
capital de giro da
Companhia,
financiar
sua expansão e permitir
a busca por novas
oportunidades
de
negócio.

O Estatuto Social da
Companhia prevê que
um valor não superior a
71,25% do lucro líquido
anual seja destinado para
a
Reserva
de
Investimentos, com a
finalidade de reforçar o
capital de giro da
Companhia,
financiar
sua expansão e permitir
a busca por novas
oportunidades
de
negócio.

O Estatuto Social da
Companhia prevê que
um valor não superior a
71,25% do lucro líquido
anual seja destinado para
a
Reserva
de
Investimentos, com a
finalidade de reforçar o
capital de giro da
Companhia,
financiar
sua expansão e permitir
a busca por novas
oportunidades
de
negócio.

b) Regras sobre a
distribuição de
dividendos

As ações da sociedade
darão
direito
a
dividendos
mínimos
anuais, não cumulativos,
equivalentes a 25%
(vinte e cinco por cento)
do lucro líquido do
exercício, ajustado de
acordo com o art. 202 da
Lei
no
6.404
de
15.12.76.

As ações da sociedade
darão
direito
a
dividendos
mínimos
anuais, não cumulativos,
equivalentes a 25%
(vinte e cinco por cento)
do lucro líquido do
exercício, ajustado de
acordo com o art. 202 da
Lei
no
6.404
de
15.12.76.

As ações da sociedade
darão
direito
a
dividendos
mínimos
anuais, não cumulativos,
equivalentes a 25%
(vinte e cinco por cento)
do lucro líquido do
exercício, ajustado de
acordo com o art. 202 da
Lei
no
6.404
de
15.12.76.

As ações preferenciais,
quando emitidas, terão
dividendos 10% (dez por
cento) superiores aos
atribuídos
às
ações
ordinárias.

As ações preferenciais,
quando emitidas, terão
dividendos 10% (dez por
cento) superiores aos
atribuídos
às
ações
ordinárias.

As ações preferenciais,
quando emitidas, terão
dividendos 10% (dez por
cento) superiores aos
atribuídos
às
ações
ordinárias.

c) Periodicidade das
distribuições de
dividendo

Anual e Intermediários.

Anual e Intermediários.

Anual e Intermediários.

d) Eventuais
restrições à
distribuição de
dividendos impostas
por legislação ou por
regulamentação
especial aplicável à
Companhia, por
contratos, decisões
judiciais,
administrativas ou
arbitrais

O Estatuto Social da
Companhia prevê que
5% do lucro líquido seja,
anualmente, destinado à
formação de reserva
legal, a qual não poderá
ultrapassar 20%
do
capital
social
integralizado.

O Estatuto Social da
Companhia prevê que
5% do lucro líquido seja,
anualmente, destinado à
formação de reserva
legal, a qual não poderá
ultrapassar 20%
do
capital
social
integralizado.

O Estatuto Social da
Companhia prevê que
5% do lucro líquido seja,
anualmente, destinado à
formação de reserva
legal, a qual não poderá
ultrapassar 20%
do
capital
social
integralizado.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2016

Lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
Dividendo distribuído total
Lucro líquido retido
Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Exercício social 31/12/2015

Exercício social 31/12/2014

1.550.272,76

792.168,60

4.345.344,19

25,000000

0,000000

69,478766

1,166506

0,000000

9,014137

387.568,19

0,00

3.019.091,50

1.162.704,57

0,00

1.326.252,69

28/04/2017

Montante

Pagamento dividendo

30/04/2015

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Dividendo Obrigatório
Ordinária

Ordinária

387.568,19

29/12/2017

3.019.091,50

30/04/2015

0,00
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3.6. Dividendos declarados à conta de lucros retidos ou reservas constituídas em
exercícios sociais anteriores:
Nos últimos 3 exercícios não houve dividendos declarados à conta de lucros retidos ou
reservas constituídas.
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3.7 - Nível de endividamento
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Em 31.12.2016 a Companhia não tinha endividamento bancário.
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3.8 - Obrigações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Em 31.12.2016 a Companhia não tinha endividamento bancário
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3.9 - Outras informações relevantes
3.9.Outras informações relevantes – Informações Financeiras
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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4.1 Fatores de risco que podem influenciar a decisão de investimento em valores mobiliários de
emissão da Companhia:
a) Com relação à Companhia
Riscos das aquisições
A companhia atualmente vem buscando crescer e gerar valor por meio de um programa de aquisições de
participações societárias em empresas do setor de educação. Em decorrência, está exposta aos seguintes
riscos de sua atividade de investimento: (i) crescer de forma inadequada por meio de aquisições; (ii) pagar
valor acima do preço justo, ter que aportar recursos adicionais ao negócio ou não obter o retorno
esperado; (iii) enfrentar problemas nas aquisições realizadas, como contingências não identificadas e
riscos do negócio não antecipados; (iv) passar a figurar como sucessora da sociedade adquirida ou de
seus vendedores em demandas jurídicas; (v) não gerar as sinergias esperadas; (vi) ter dificuldade para
desinvestir, sobretudo porque as sociedades investidas são e serão de capital fechado. Os riscos
decorrentes das sociedades controladas são informados no item 4.1(d) desta seção.
Riscos jurídicos
A companhia atualmente figura em processos administrativos e judiciais, e outros processos poderão se
somar aos já existentes, decorrentes das atividades normais dos negócios ou de eventos não rotineiros de
natureza societária, tributária, trabalhista, cível, administrativo e comercial, dentre outros. A despeito da
diligência dos administradores e da competência dos defensores da companhia, não há qualquer garantia
que os resultados desses processos serão favoráveis aos interesses da Bahema ou, ainda, que terão o
provisionamento, parcial ou total, com relação aos passivos eventualmente resultantes desses processos.
b) Com relação ao controlador, direto ou indireto, da Companhia, ou ao grupo de controle
Não aplicável, pois atualmente a Bahema não possui acionistas controladores.
c) Com relação aos acionistas da Companhia
A ação da Bahema S.A. tem pouca liquidez
As ações da Bahema apresentam baixa liquidez, o que pode dificultar a execução de ordens de compra
e venda. Nestas condições, o acionista da Bahema S.A. poderá enfrentar dificuldade de liquidar ou
negociar tais ativos pelo preço e no momento desejado e, conseqüentemente, poderá enfrentar
problemas de solvência diante da impossibilidade de alienar suas ações, ou ver-se obrigado a aceitar
descontos excessivos para poder vender suas ações, ou, contrariamente, ter que desembolsar prêmios
exagerados quando quiser aumentar sua participação na Bahema S.A., prejudicando assim a
rentabilidade de seus investimentos.
Os acionistas da Companhia podem não receber quaisquer dividendos
Nos termos do Estatuto Social da Bahema S.A., esta deve geralmente pagar aos seus acionistas 25% de
seu lucro líquido anual ajustado. O lucro ajustado pode ser capitalizado, utilizado para absorver
prejuízos ou destinado de qualquer outra forma permitida de acordo com as práticas contábeis aceitas
no Brasil e com a legislação societária brasileira; portanto, o lucro ajustado poderá não mais estar
disponível para ser pago sob a forma de dividendos em um determinado exercício.
A Bahema S.A. poderá não pagar dividendos aos seus acionistas em qualquer exercício social em
particular, mediante a determinação do Conselho de Administração de que tais distribuições seriam
desaconselháveis tendo em vista a situação financeira da Bahema S.A. Como a lei não estabelece quais
são as circunstâncias que tornam o pagamento de dividendos desaconselhável, aceita-se geralmente
que uma companhia não precise pagar dividendos se tal pagamento colocar em risco a própria
existência da companhia ou se prejudicar o curso normal de suas operações.
Quaisquer dividendos não distribuídos devem ser destinados a uma conta de reserva especial para
futuro pagamento aos acionistas, a menos que sejam utilizados para compensar prejuízos subsequentes.
Desta forma, é possível que os acionistas da Bahema S.A. não recebam dividendos em qualquer
exercício social em particular.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
Futuras emissões de ações poderão diluir a participação dos atuais acionistas, podendo afetar de modo
relevante o preço de mercado das ações de emissão da Companhia.
A Companhia realizou recentemente a emissão e oferta pública de ações conforme exposto no item
18.12 deste Formulário de Referência. Além disso, em razão dos planos de investimentos atuais e
futuros, a companhia poderá vir a necessitar de capital adicional no futuro, inclusive por meio de novas
emissões de ações ou títulos de dívida conversíveis em ações. Qualquer capital adicional obtido através
da emissão de ações pode diluir a participação percentual dos investidores no capital da Bahema S.A.,
bem como o lucro por ação e o valor patrimonial líquido por ação, podendo ter efeito prejudicial sobre
o preço de mercado das ações que já estiverem em circulação.
A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender suas Ações pelo preço e na ocasião que
desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como no Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados internacionais mais estáveis,
sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza mais especulativa. Esses investimentos
estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como, mas não limitado a:
• mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a capacidade de
investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus investimentos; e
• restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, como nos Estados Unidos ou
Europa. O preço das ações da Companhia poderá flutuar significativamente em resposta a diversos
fatores que estão fora do nosso controle.
Adicionalmente, a BM&FBOVESPA pode ser regulada de forma diferente da qual os investidores
estrangeiros estão acostumados, o que pode limitar a capacidade do respectivo acionista de vender sua
participação no preço e no momento desejado.
Além disso, o preço das ações após a realização de uma oferta pública está frequentemente sujeito a
volatilidade.
Fatores fora de nosso controle, tais como recomendações de analistas de ações e mudanças nas
condições do mercado financeiro podem ter um impacto significativo sobre o preço de mercado das
ações de nossa emissão.
Poderemos vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de valores mobiliários, o
que poderá afetar o preço das nossas Ações e resultar em uma diluição da participação do investidor
em nosso capital social.
Poderemos vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de emissão pública
ou privada de Ações e/ou valores mobiliários conversíveis em Ações de nossa emissão ou permutáveis
por elas.
Qualquer captação de recursos por meio da distribuição de ações e/ou valores mobiliários conversíveis
em ações ou permutáveis por elas pode resultar em alteração no preço de mercado das ações de nossa
emissão, e consequentemente no valor de nossas ações, e na diluição da participação do investidor no
nosso capital social.
d) Com relação à controladas e coligadas da Companhia
A Bahema possui diversas controladas diretas e indiretas. A capacidade da Companhia de cumprir com
suas próprias obrigações financeiras e pagar dividendos a seus acionistas depende fundamentalmente do
desempenho econômico e financeiro de suas controladas, do recebimento de dividendos das mesmas e
dos compromissos assumidos em contratos de financiamento para a aquisição de tais empresas ou das
próprias controladas. Não há garantia de que tais recursos estarão disponíveis para a Companhia ou que
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
serão suficientes para o cumprimento das obrigações financeiras e para o pagamento de dividendos aos
nossos acionistas. A não disponibilização destes recursos ou sua insuficiência pode causar um efeito
prejudicial relevante nos negócios da Companhia, seus resultados, sua capacidade financeira e,
consequentemente, afetar negativamente o preço de suas ações.
Conforme Fatos Relevantes divulgados em 14/02/2017, por meio da subsidiária integral Bahema
Educação e Participações SP S/A, a companhia realizou o investimento em 80% do capital social das
sociedades mantenedoras da Escola da Vila, em São Paulo, que passaram a ser controladas indiretas da
Companhia; adicionalmente, em 02/03/2017, por meio da subsidiária integral Bahema Educação RJ S/A,
a companhia adquiriu participação de 5% com opção de compra dos 95% remanescentes do capital social
da Escola Parque, no Rio de Janeiro; e em 30/06/2017, por meio da subsidiária integral Bahema Educação
MG Ltda, pretende realizar investimentos na Escola Balão Vermelho, de Belo Horizonte. O desempenho
econômico e financeiro dessas sociedades pode ser materialmente afetado por uma série de fatores de
risco, entre os quais destacamos:
- insucesso no esforço de manutenção da alta qualidade do ensino e da infraestrutura, e a consequente
incapacidade de atração e retenção de alunos e bons professores para as escolas;
- perda de algum membro chave da administração, sobretudo os antigos sócios das escolas, que podem
eventualmente descumprir acordos de permanência e de não concorrência;
- negociações desfavoráveis com professores e sindicatos de empregados nas convenções coletivas, que
possam implicar em reajustes de salários superiores à inflação, paralisações, etc;
- impossibilidade de repassar tais aumentos de custos aos preços das mensalidades, bem como o aumento
da inadimplência no pagamento das mesmas, sobretudo em anos de recessão econômica;
- dificuldades de integração das várias escolas adquiridas, como as decorrentes de diferenças
irreconciliáveis nos projetos pedagógicos, perda de identidade, choques culturais, resistências a
mudanças, impossibilidade de replicação das melhores práticas e de trocas de experiências de sucesso,
obtenção de sinergias esperadas, etc.;
- incapacidade de acompanhar as mudanças tecnológicas, em prejuízo da qualidade do ensino e da
atratividade das escolas frente à concorrência;
- perda do direito de locação e utilização dos imóveis nos quais funcionam as escolas, que poderiam
implicar numa súbita e permanente evasão escolar;
- impossibilidade de expansão física e consequente restrição ao crescimento das escolas, cujo
desempenho é altamente sensível ao tamanho e quantidade das turmas escolares;
- demandas administrativas ou judiciais de quaisquer natureza, notadamente as fiscais e trabalhistas, mais
comuns, mas também as ações de natureza cível ou criminal que possam advir de incidentes ocorridos no
recinto escolar ou no seu entorno;
- alterações no ambiente regulatório do setor de ensino básico podem afetar e prejudicar
significativamente as escolas, como por exemplo (i) especificações dos conteúdos de material didático
que impliquem em aumento de custos; (ii) descredenciamento de instituição de ensino, (iii) imposição de
controles de anuidades ou restrições sobre os níveis de lucratividade, (iv) aumento das exigências de
qualificação do corpo docente, (v) exigências de infraestrutura das unidades escolares. A mais notória das
recentes alterações regulatórias, a Lei da Reforma do Ensino Médio, a ser implementada de forma gradual
ao longo dos próximos anos, implicará em profundas mudanças no setor de educação, notadamente a
reforma do currículo e a implantação do ensino integral no Brasil, e tais mudanças seguramente
implicarão em aumento de custos para as escolas.

e) Com relação aos fornecedores da Companhia
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
Não aplicável, uma vez que a Companhia realiza compras de produtos e serviços em valores imateriais.
f) Com relação aos clientes da Companhia
Não aplicável, uma vez que a Companhia é uma holding e por este motivo não possui faturamento nem
clientes. Os riscos relacionados aos clientes das controladas estão listados no item 4.1(d) acima.
g) Com relação ao setor de atuação da Companhia
Os riscos do setor de atuação da Companhia estão elencados nos itens acima.
h) Com relação à regulação do setor de atuação da Companhia
A Bahema não está sujeita a riscos regulatórios materiais diretamente. Os riscos regulatórios existentes
são das sociedades controladas, conforme elencados no item 4.1(d) acima.
i) Com relação aos países estrangeiros onde a Companhia atua
A Bahema atua apenas no Brasil.
j) Com relação a questões socioambientais
A Bahema não está sujeita a risco socioambiental relevante em suas atividades, quer diretamente ou
por meio de suas controladas.
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4.2. Riscos de Mercado
Riscos macroeconômicos
O governo brasileiro exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia do País.
Essa influência e as condições políticas e econômicas do Brasil podem afetar negativamente os
nossos negócios, nossa situação financeira e nossos resultados operacionais.
O governo brasileiro frequentemente intervém na economia do Brasil e, ocasionalmente, realiza
mudanças significativas nas políticas e regulamentações. As ações do Governo Federal para controlar a
inflação frequentemente envolvem, dentre outras medidas, aumentos nas taxas de juros, controles de
preços administrados, incentivos setoriais seletivos, onerações e desonerações tributárias, intervenções
cambiais, restrições a remessas para o exterior e limites a importações. Não exercemos qualquer
influência sobre as políticas ou regulamentações que o Governo Federal poderá adotar no futuro, nem
dispomos da capacidade para prevê‐las. Nosso negócio, situação financeira, resultados operacionais e
perspectivas poderão ser afetados negativamente por mudanças nas políticas ou regulamentações que
envolvam ou afetem certos fatores, como:
• inflação;
• políticas cambiais;
• crescimento da economia interna;
• redução na liquidez dos mercados internos de capital e de crédito;
• políticas monetárias;
• taxas de juros;
• instabilidades sociais ou políticas;
• políticas fiscais e legislação tributária; e
• outros desdobramentos políticos, sociais e econômicos no Brasil.
Nos últimos anos, a instabilidade política e institucional resultante dos processos de investigação da
corrupção endêmica que assolou o país tem potencializado os efeitos negativos das ações governamentais
sobre a nossa economia.
A conjuntura acima descrita tem gerado insegurança nos agentes econômicos, com reflexos nocivos ao
investimento e ao consumo, que associados ao esgotamento do gasto público, se traduzem em recessão ou
baixo crescimento da economia brasileira, desequilíbrio de preços relativos e variações atípicas nas
cotações dos ativos no mercado de capitais brasileiro. Tais fatores de risco podem afetar negativamente o
negócio da Companhia, sua situação financeira, resultados operacionais e perspectivas.
A deterioração das condições econômicas e de mercado em outros países pode afetar negativamente
a economia brasileira e os nossos negócios.
O mercado de títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado, em vários
graus, pela economia global e condições do mercado, e especialmente pelos Estados Unidos, China,
países europeus e outros mercados emergentes. A reação dos investidores ao desenvolvimento em outros
países pode ter um impacto desfavorável no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de
companhias brasileiras. Crises ou políticas econômicas de outros países podem reduzir a demanda do
investidor por títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras e pelos valores mobiliários emitidos
por nós, o que pode adversamente afetar o preço de mercado de nossas ações, além de afetar
adversamente nossa capacidade de financiamento. No passado, o desenvolvimento adverso das condições
econômicas nos mercados emergentes resultou em significativa retirada de recursos do país e uma queda
no montante de capital estrangeiro investido no Brasil. Mudanças nos preços de ações ordinárias de
companhias abertas, ausência de disponibilidade de crédito, reduções nos gastos, desaceleração da
economia global, instabilidade de taxa de câmbio, aumentos nas taxas de juros no Brasil ou no exterior e
pressão inflacionária podem adversamente afetar, direta ou indiretamente, a economia e o mercado de
capitais brasileiros, o que poderá reduzir a liquidez global e o interesse do investidor no mercado de
capitais brasileiro, afetando negativamente o preço das ações de nossa emissão.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
Riscos de crédito
Atualmente a Bahema não utiliza crédito bancário nem tem emitidos instrumentos de dívida, mas poderá
vir a fazê-lo no futuro. Por sua natureza, tais operações estão sujeitas aos riscos de alteração nas
condições de crédito (valores, custo, prazo e garantias) vigentes no mercado, à redução ou suspensão das
linhas de crédito pelas instituições financeiras emprestadoras e ao descumprimento involuntário de
obrigações por parte da companhia que ensejem o vencimento antecipado de dívidas.
Risco de taxa de juros
Apesar de não utilizar crédito bancário ou títulos de dívida, a Companhia possui passivos atualizados por
taxas de juros, notadamente aqueles decorrentes dos compromissos contratuais assumidos nas aquisições
das sociedades que compõem a Escola da Vila e Escola Parque. Tais passivos são atualizados pela
variação pro-rata da taxa do CDI. Adicionalmente, há ativos e passivos fiscais que são ajustados pela
variação da SELIC.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
4.3. Processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Companhia ou suas controladas são
partes, são relevantes para seus negócios e não estão sob sigilo:

i.

Trabalhistas

Não existem processos trabalhistas que sejam relevantes para os negócios da Companhia.

ii.

Tributários

a. juízo

25ª Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo

b. instância

1ª Instância

c. data de
instauração

02 de outubro de 2015

d. partes no
processo

Bahema S/A contra União Federal (Fazenda Nacional)

e. valores, bens ou
direitos envolvidos

O valor da ação é de R$ 1.805.886,13, que corresponde a somatória das parcelas
pagas em outubro/2014 e os saldos remanescentes dos parcelamentos quitados por
meio de Quitação Antecipada. A atualização do valor da causa é feito por tabela
própria da Justiça Federal.

f. principais fatos

Trata-se da Ação Ordinária n.º 0020191-55.2015.4.03.6100, que visa a correta
alocação dos pagamentos realizados em outubro/2014 e dos recolhimento
realizados a título de Quitação Antecipada nos parcelamentos efetivados pela
Bahema S.A. e pela Bahema Participações S.A.

g. chance de perda

Possível.

h. análise do
impacto em caso de
perda do processo

Elevado face ao tamanho do ativo da Companhia. Será o recolhimento dos débitos
incluídos no parcelamento, sem os benefícios fiscais concedidos pela Lei n.º
11.941/2009, para os quais não foram alocados os pagamentos realizados pela
Bahema S.A. Além disso, em caso de perda da ação, haverá a condenação em
honorários advocatícios.

i. valor
provisionado, se
houver provisão

Não foi provisionado.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

iii.

Cíveis

a. juízo

35ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo

b. instância

2ª. TJ/SP

c. data de
instauração

Maio/2000

d. partes no
processo

Unique Foods & Investiments Ltda contra Bahema Participações S/A (controlada)

e. valores, bens ou
direitos envolvidos

O valor atualizado da causa é de R$8.805.905,52 (oito milhões, oitocentos e cinco
mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), referentes a lucros
cessantes e danos emergentes reclamados pela Unique. Como a ação foi julgada
improcedente, o valor acima não computa os juros de mora, que em regra seriam
calculados, desde a data da propositura da ação, em 24/04/2000, à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês, até dezembro de 2002, e de 1% (um por cento) ao mês
desde então, juros estes não capitalizados. Também não computa eventual
condenação em honorários de sucumbência em favor da UNIQUE (o que seria
admissível somente na remota hipótese de reversão do julgado pelo STJ).

f. principais fatos

Julgado improcedente o pedido principal e o reconvencional. A autora apelou, e o
Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. Publicado o acórdão, a autora
opôs embargos declaratórios, ainda pendentes de apreciação.

g. chance de perda

Remota.

h. análise do
impacto em caso de
perda do processo
i. valor
provisionado, se
houver provisão

iv.

Elevado face ao tamanho do ativo da Companhia.

Não foi provisionado.

Ambientais

Não existem processos ambientais que sejam relevantes para os negócios da Companhia.
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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

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Bahema S/A ou suas controladas sejam
parte e cujas partes contrárias são administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou
investidores da Companhia ou de suas controladas.
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4.5. Processos sigilosos relevantes
Não existem processos sigilosos relevantes em que a Bahema S/A ou suas controladas sejam parte.
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4.6. Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em
fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estão sob sigilo e que em conjunto sejam
relevantes, em que a Companhia ou suas controladas são parte:
Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados
em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estão sob sigilo e que em conjunto sejam
relevantes, em que a Bahema S/A ou suas controladas sejam parte.
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4.7. Outras contingências relevantes
Não existem outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
4.8. Informações sobre as regras do país de origem do emissor estrangeiro e regras do país no qual
os valores mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados:
Não existem valores mobiliários da Bahema S.A. negociadas em país estrangeiro.
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos
A Companhia não possui política formalizada para gerenciamento de riscos. A Administração tem o
entendimento que até o presente momento a exposição da mesma aos fatores de riscos expostos no item 4.1 é
estável, dentro dos limites entendidos como adequados. Não obstante a ausência de uma política de
gerenciamento de riscos, o processo de gerenciamento de riscos é executado conforme práticas de mercado.
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
A Companhia não possui política formalizada para gerenciamento de riscos de mercado. A Administração tem
o entendimento que até o presente momento a exposição da mesma aos fatores de riscos expostos no item 4.2 é
estável, dentro dos limites entendidos como adequados. Não obstante a ausência de uma política de
gerenciamento de riscos, o processo de gerenciamento de riscos é executado conforme práticas de mercado.
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5.3. Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração das demonstrações
financeiras confiáveis, indicar:
a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais
imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
As principal práticas de controles internos consistem na conciliação diária dos lançamentos de pagamentos e
recebimentos e fluxo de caixa, com os extratos bancários, e na conciliação mensal destes mesmos relatórios com
o razão contábil. De uma maneira geral, estes controles são bastante rigorosos e eficientes na administração do
caixa da companhia. As deficiências dizem respeito apenas à classificação gerencial dos lançamentos, o que
eventualmente pode implicar em retrabalho administrativo.
b. as estruturas organizacionais envolvidas
No âmbito interno, os controles internos ficam sob a responsabilidade do Gerente Administrativo Financeiro, e
sob a execução dos assistentes administrativos. O controle interno é subsidiariamente realizado pelo prestador de
serviços contábeis e revisado pelos auditores independentes.
c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo
das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
Não existe um envolvimento direto dos Administradores da companhia na supervisão dos controles internos. Seu
envolvimento é feito no âmbito da revisão das demonstrações contábeis e dos trabalhos de auditoria independente.
d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciados, preparado e
encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata
do registro do exercício da atividade de auditoria independente
O relatório do auditor independente relativo às demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31/12/16
apontou a seguinte deficiência significativa e recomendações sobre os controles internos:
Situação identificada

Risco

Recomendação

1.

A receita de reversão da provisão
do déficit atuarial a pagar foi
apresentada a menor e os passivos
relacionados foram apresentados a
maior em 31 de dezembro de 2015.

Recomendamos que a provisão para o
déficit atuarial seja contabilizada de
acordo com o laudo preparado e emitido
por especialista.

Provisão para déficit atuarial
Durante o exercício findo em 31
de dezembro de 2016,
constatamos que a provisão para
o déficit atuarial a pagar foi
erroneamente registrada nas suas
demonstrações contábeis do
exercício findo em 31 de
dezembro de 2015.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciados preparado pelo auditor
independente e sobre as medidas corretivas adotadas.
Conforme detalhado no item 10.1 deste Formulário de Referência, a companhia acatou a recomendação dos
auditores independentes, retificou a provisão para o déficit atuarial para refletir o laudo preparado pela Atuas
Atuários Associados Ltda., e reapresentou os números contábeis retificados relativos ao exercício de 2015,
juntamente com o balanço publicado relativo ao exercício de 2016, aprovado na Assembleia Geral Ordinária de
28/04/17. Não obstante, cabe destacar que a situação identificada pelo auditor foi um evento isolado e não
implicou a necessidade de revisão dos controles internos. Além disso, a Bahema quitou integralmente o déficit
atuarial ao final do 1º trimestre de 2017, conforme detalhado no item 13.10 deste Formulário de Referência.
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5.4. Alterações significativas nos principais riscos ou na política de gerenciamento de risco em relação ao
último exercício social:
Não houve alteração nos principais riscos de mercado ou na política de gerenciamento de risco.
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5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos
5.5. Outras informações relevantes – gerenciamento de riscos e controles internos
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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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

19/11/1960

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade anônima

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

01/01/1974
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6.3. Breve histórico da Companhia
A Bahema S/A foi constituída, por escritura pública, na Cidade de São Paulo, SP, em 19/11/60,
com a denominação de Companhia Nacional de Equipamentos. Seu capital inicial foi realizado
pela conferência de ações de emissão da Tema Terra Maquinária S/A e da Bahema S/A
Engenheiros Importadores, empresas controladas por membros da Família Affonso Ferreira,
seus fundadores.
A Tema Terra foi fundada em 1952, em Campinas, São Paulo, para produzir compactadores e
rolos compressores. De início, de marca própria e posteriormente, sob licença da Bros Inc., dos
Estados Unidos. A Bahema S/A Engenheiros Importadores, foi constituída em 1953, em
Salvador, BA, para se dedicar ao comércio de tratores, máquinas e implementos agrícolas e de
terraplenagem, com atuação inicial nos estados de Bahia e Sergipe. A participação na Tema
Terra foi alienada em 1972, e no mesmo ano a empresa incorporou a controlada Bahema S/A
Engenheiros Importadores, sucedendo-lhe na sua atividade comercial.
Na atividade comercial, foi inicialmente revendedora dos produtos LeTourneau Westinghouse,
Cummins Diesel, Koehring e Schield Bantam e, a partir de 1960, tornou-se revendedora
exclusiva dos produtos Caterpillar para os estados de Bahia e Sergipe, área posteriormente
ampliada para incluir os estados do Maranhão e Piauí.
Por muitos anos, os negócios da Companhia estiverem concentrados na fabricação e revenda
de máquinas, atuando nesses mercados, ora diretamente, ora através de controladas e/ou
coligadas. Sua denominação passou por sucessivas alterações: de Companhia Nacional de
Equipamentos para Companhia Nacional de Equipamentos e Participações, depois Bahema S/A
Equipamentos e Máquinas, Bahema Empreendimentos S/A, e finalmente Bahema S/A.
No período de 1974 a 2009, a Companhia, através de sua controlada Bahema Agropecuária
Ltda, explorou as atividades de criação de gado para corte, em uma fazenda localizada em
Lençóis-BA. Em 05/02/09 a sociedade foi vendida à Agropecuária Rio Bonito Ltda.
No período de 1993 a 1999, a Companhia, através de sua controlada Arby’s Brasil S/A
(posteriormente denominada Bahema Alimentos e Participações S/A) operou no país, na
condição de master franqueada da Arby’s Inc., a cadeia norte-americana de fastfood
especializada em sanduíches de rosbife, chegando a instalar 24 lojas entre próprias e
franqueadas. Devido às baixas margens de lucro do negócio, a Companhia encerrou as
atividades comerciais da controlada e deixou de operar no setor de fastfood.
A atividade de revenda de máquinas Caterpillar, operada pela Bahema Equipamentos S.A.,
tornou-se autônoma a partir de 16/09/98. Ou seja, a Bahema Equipamentos, antes uma
sociedade limitada sob o controle desta Companhia, foi transformada em S/A aberta e suas
ações transferidas pela Bahema S/A para seus acionistas, tornando-se uma controlada da
Capetown Participações Ltda, holding familiar acima caracterizada. Em janeiro de 2003, os
acionistas controladores venderam sua participação na Bahema Equipamentos S/A à Marcosa
S.A. Máquinas e Equipamentos.
A desativação do negócio Arby’s, bem como a transferência e posterior venda das controladas
Bahema Equipamentos e da Bahema Agropecuária, levou a Companhia à concentração da
atenção nas participações, atividade a que o grupo Bahema vem se dedicando desde 1985,
quando passou a diversificar seus negócios e adquirir participações minoritárias em companhias
com bom histórico, negociadas em Bolsa e com potencial de ganhos futuros.
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6.3 - Breve histórico
Em 2009, quando o Unibanco e o Itaú fundiram suas atividades, criando o banco Itaú Unibanco,
a Bahema resolveu se desfazer de sua participação, uma vez que deixaria de ter um papel
estratégico na nova instituição. Concomitantemente, a companhia decidiu reduzir o seu capital
social, entregando em pagamento a seus acionistas a totalidade das ações do Itaú Unibanco que
possuía em carteira. Em 2014 a Bahema alienou a participação na Tavex Algodonera S.A, última
participação relevante que ainda possuía em companhias abertas.
Em 2016, a Bahema anunciou que passaria a direcionar sua atividade de investimentos ao setor
de educação básica privada no Brasil. Assim, em 2017, através de duas subsidiárias integrais, a
companhia concretizou a aquisição de 80% do capital das sociedades mantenedoras da Escola
da Vila, em São Paulo, e 5% da Escola Parque, do Rio de Janeiro. Adicionalmente, por meio de
uma terceira subsidiária, firmou contratos para a realização de investimentos e a implantação
do ensino médio na Escola Balão Vermelho, de Belo Horizonte. Em todas essas operações, a
Companhia possui a opção de compra das participações remanescentes nas escolas investidas.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
6.5. Pedidos de falência fundados em valor relevante e pedidos de recuperação judicial ou extra
judicial
Não há.
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6.6 - Outras informações relevantes
6.6. Outras informações relevantes - histórico
Não existem outras informações relevantes não abrangidas pelos itens anteriores.
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7.1. Descrição sumária das atividades desenvolvidas pela Companhia e por suas controladas:
A Bahema S.A desenvolve atualmente as seguintes atividades: a) participação em outras sociedades como
acionista ou quotista; b) realização de pesquisas e elaboração de estudos e projetos de investimentos; c)
administração de bens móveis e imóveis.
Além disso, a Bahema S.A. tem duas subsidiárias diretas, Bahema Educação e Participações SP S/A e
Bahema Educação RJ S/A, que foram formadas para a compra de participações nas sociedades
mantenedoras da Escola da Vila e da Escola Parque. As controladas têm como objeto social a)
participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade de sócia, quotista ou
acionista.
A Bahema Educação e Participações SP S/A, por sua vez, controla as sociedades mantenedoras da Escola
da Vila, que têm por objeto social a) prestação de serviços de ensino infantil, fundamental e médio, como
mantenedora de estabelecimento de ensino nas respectivas áreas; e b) atividades extracurriculares.
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
7.2. Segmentos operacionais:
a) produtos e serviços comercializados
A Companhia não comercializa produtos ou serviços. Seu resultado compõe-se exclusivamente de
dividendos e juros sobre capital próprio das companhias nas quais investe, de receitas financeiras e
do ganho na alienação de investimentos.
b) receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia
Não aplicável, conforme esclarecido no item (a) acima
c) lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da Companhia
Não aplicável, conforme esclarecido no item (a) acima.
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
7.3.Produtos e serviços:
a) características do processo de produção
A Bahema S.A. não comercializa produtos ou serviços. Seu resultado compõe-se exclusivamente de
dividendos e juros sobre capital próprio das companhias nas quais investe, de receitas financeiras e do
ganho na alienação de investimentos.
b) características do processo de distribuição
Não aplicável, conforme esclarecido no item (a) acima.
c) características dos mercados de atuação:
i. participação em cada um dos mercados
Não aplicável, conforme esclarecido no item (a) acima.
ii. condições de competição nos mercados
Não aplicável, conforme esclarecido no item (a) acima.
d) eventual sazonalidade
Não aplicável, conforme esclarecido no item (a) acima.
e) principais insumos e matérias primas:
Não aplicável, conforme esclarecido no item (a) acima.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
7.4.Clientes relevantes (responsáveis por mais de 10% da receita líquida total da Companhia):
a) montante total de receitas provenientes do cliente
Não aplicável, pois a Bahema S.A. não comercializa produtos ou serviços. Seu resultado compõe-se
exclusivamente de dividendos e juros sobre capital próprio das companhias nas quais investe, de
receitas financeiras e do ganho na alienação de investimentos.
b) segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente
Não aplicável, conforme esclarecido no item (a) acima.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
7.5. Efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades da Companhia:
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, pois a Bahema S.A. não necessita de autorizações governamentais para o exercício de
suas atividades.
b) política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se
for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção
ambiental:
A Companhia não possui políticas ambientais, pois o exercício de suas atividades não afetam o meioambiente.
c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para
o desenvolvimento das atividades
Não aplicável, pois a Bahema S.A. não comercializa produtos ou serviços.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
7.6.Informações acerca dos países em que a Companhia obtém receitas relevantes:
a) receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua participação na receita
líquida total da Companhia
A Bahema S.A. não possui receita de cliente por não comercializar produtos ou serviços.

b) receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida
total da Companhia
A Bahema S.A. não possui receita de cliente por não comercializar produtos ou serviços.
c) receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total da Companhia
A Bahema S/A não possui receita proveniente de países estrangeiros.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
7.7.Regulação dos países em que a Companhia obtém receitas relevantes:
A Bahema S/A não possui receitas provenientes de outros países.
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7.8 - Políticas socioambientais
7.8.Outras relações de longo prazo relevantes da Companhia:
A Bahema não possui políticas socioambientais nem divulga relatório de sustentabilidade ou
documento similar, dada a natureza de sua atividade – holding de investimentos. A atuação da companhia
em apoio à sustentabilidade se dá de forma indireta, através do investimento em outras companhias que
adotem políticas de responsabilidade social e ambiental, e cujas atividades contribuam para o
desenvolvimento sustentável.
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7.9 - Outras informações relevantes
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. Aquisição/alienação de ativo relevante
Não houve aquisição / alienação de ativo relevante no exercício encerrado em 2016. No entanto,
conforme relatado no item 3.3. Eventos subseqüentes às DF’s, no 1º trimestre de 2017 a Bahema firmou
contratos tendo por objeto o investimento em 80% do capital social das sociedades mantenedoras da
Escola da Vila, em São Paulo; e 5% do capital social das sociedades mantenedoras da Escola Parque, no
Rio de Janeiro. Para esse fim, duas nova holdings subsidiárias integrais da Companhia, Bahema Educação
e Participações SP S/A e Bahema Educação RJ S/A, foram incorporadas e capitalizadas. Nos termos dos
contratos, o valor total do investimento será de R$ 42,2 milhões, conforme detalhes apresentados na
Proposta da Administração submetida à apreciação e aprovada pelos acionistas da companhia, na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017.
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8.2 Alterações na condução de negócios
Conforme divulgado nos Fatos Relevantes de 27/06/16, 14/02/17 e 02/03/17, e detalhado nos itens
3.3 e 8.1 acima, a Bahema S/A, seguindo o objetivo de participar de outras sociedades como acionista
ou quotista disposto no seu Estatuto Social, passou a realizar investimentos no setor de educação por
meio da aquisição de escolas de ensino básico.
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8.3. Contratos relevantes
Em 14/02/17, por meio de sua subsidiária integral Bahema Educação e Participações SP S/A, foram
firmados contratos para a aquisição de 80% do capital social das sociedades mantenedoras da Escola da
Vila, em São Paulo. A Bahema e as partes vendedoras outorgaram-se reciprocamente opções de ações para
a compra, pela Bahema, dos 20% remanescentes do capital social, a serem exercidas por qualquer das
partes a partir de 3 anos a contar da assinatura dos contratos.
Em 02/03/17, por meio de sua subsidiária integral Bahema Educação RJ S/A, foram firmados contratos para
a aquisição de 5% do capital social das sociedades mantenedoras da Escola Parque, no Rio de Janeiro. As
partes vendedoras outorgaram opção de ações para a compra dos 95% remanescentes do capital social, a
serem exercidas pela Bahema a partir da aprovação das contas das investidas relativas ao exercício de
2019, ou seja, até o final de abril de 2020.
Em 30/06/17, por meio da subsidiária Bahema Educação MG Ltda, foram firmados contratos para a
concessão de empréstimo de mútuo e a realização de investimentos para a implantação do ensino médio
na Escola Balão Vermelho, de Belo Horizonte. Nos termos dos contratos firmados, a Companhia possui a
opção de compra de 100% do capital social da referida escola.
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8.4. Outras informações relevantes - negócios extraordinários
Todas as informações relevantes relacionadas aos negócios extraordinárias foram apresentadas nos
itens acima.
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9.1. Outros bens relevantes do ativo não-circulante
Conforme relatado no item 3.3. Eventos subseqüentes às DF’s, no 1º trimestre de 2017, para a finalidade
de realizar investimentos em instituições de ensino básico, duas nova holdings subsidiárias integrais da
Companhia, Bahema Educação e Participações SP S/A e Bahema Educação RJ S/A, foram incorporadas e
capitalizadas.
As informações acerca dos bens relevantes do ativo não circulante de propriedade direta da controladora
foram relacionados nos quadros dos itens 9.1(b) Ativos intangíveis e 9.1(c) Participação em sociedades
deste Formulário de Referência. A controladora não possui bens relevantes registrados no Ativo
imobilizado, por este motivo o campo 9.1(a) foi deixado em branco.
De modo a segregar os bens de propriedade direta da controladora daqueles detidos de forma indireta,
apenas os primeiros foram registrados nos quadros acima mencionados. A seguir são informados os bens
relevantes das duas subsidiárias Bahema Educação e Participações SP S/A e Bahema Educação RJ S/A,
com seus respectivos valores contábeis na data-base 31/03/17, última informação disponível:
a) ativos imobilizados (inclusive objeto de aluguel ou arrendamento), identificando a sua localização
Não há ativos imobilizados relevantes.
b) patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de tecnologia
Não há bens relevantes a informar.
c) sociedades em que a Companhia tem participação indireta
Denominação social

Part.

Bahema Ed. Part. SP S/A
Bahema Ed. RJ S/A

100%
100%

Valor contábil (em reais)
Mar/17
2015 2016
32.031.988,13
0
0
0
0 7.750.000,00

2014
0
0

O valor do investimento da Bahema Educação e Participações SP S/A refere-se integralmente à sua
participação de 80% no capital da Sovila Participações S/A (Escola da Vila, de São Paulo), que é
contabilmente registrada pelo Método da Equivalência Patrimonial. O valor do investimento da Bahema
Educação RJ S/A refere-se integralmente à sua participação de 5% no capital da Progresso Participações
S/A (Escola Parque, do Rio de Janeiro), que é contabilmente registrada pelo Método do Custo Histórico.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Em 31.12.2016 a Companhia não tinha ativo imobilizado relevante.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Marca nominativa
BAHEMA conforme
certificado de registro
número 790281716
emitido pelo INPI

10 anos, término em
27/10/2021

No âmbito administrativo (junto ao INPI), mesmo em relação aos
registros de marca já concedidos, não é possível assegurar que
terceiros não tentem contestar os registros da Bahema S.A.,
como, por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, através de requerimentos de caducidade,
parcial ou total, na hipótese da marca não estar sendo utilizada
tal e qual concedida e para assinalar todos os produtos ou
serviços contidos no certificado de registro. No âmbito judicial,
também não é possível assegurar que terceiros não venham a
alegar que a Bahema S.A. está violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

A perda dos direitos sobre as marcas implica a
impossibilidade de impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes para assinalar,
inclusive, serviços ou produtos concorrentes, uma
vez que o titular deixa de deter o direito de uso
exclusivo sobre o sinal. Existe ainda, a
possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais
na esfera penal e cível, por uso indevido em caso
de violação de direitos de terceiros.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Bahema Educação e
Participações SP S/A

26.643.740/0001-30

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SP

São Paulo

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

A Companhia tem por objeto social a
participação em outras sociedades,
empresárias ou não empresárias, na
qualidade de sócia, quotista ou acionista.

100,000000

A Companhia tem por objeto social a
participação em outras sociedades,
empresárias ou não empresárias, na
qualidade de sócia, quotista ou acionista.

100,000000

Valor mercado
31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/03/2017

10.752.003,31

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Por meio desta controlada, a aquisição de 80% do capital social das sociedades mantenedoras da Escola da Vila, em São Paulo.
Bahema Educação RJ
S/A

25.249.401/0001-00

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/03/2017

6.491.853,82

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Por meio desta controlada, a aquisição de 5% do capital social das sociedades mantenedoras da Escola Parque, no Rio de Janeiro.
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9.2 - Outras informações relevantes
9.2.Outras informações relevantes:
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima..
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Condições Financeiras e Patrimoniais

Os valores constantes nesta seção foram extraídos das demonstrações financeiras da controladora
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, uma vez que até o
último exercício a companhia não possuía sociedades controladas ou coligadas. Os comentários das
condições financeiras e patrimoniais refletem o conhecimento, a análise e a opinião dos Diretores sobre as
referidas demonstrações, exceto quando explicitamente mencionado tratar-se das aquisições das
participações societárias mencionadas no item 3.3 Eventos Subsequentes, deste Formulário de Referência.

a) condições financeiras e patrimoniais gerais
Nos 3 últimos exercícios, a carteira de investimentos era composta, em sua quase totalidade, por ativos de
liquidez imediata. Há vários anos, a companhia vem adotando postura conservadora em relação à
utilização de recursos de terceiros, e ao final de 2016 o endividamento bancário encontrava-se zerado.
Após as aquisições de participações societárias realizadas no 1T17, a carteira de investimentos passou a
ser majoritariamente representada por ações ou cotas do capital social de empresas não negociáveis em
bolsas de valores. Além disso, em relação as partes vendedoras das ações e cotas das referidas sociedades,
foram assumidos compromissos financeiros de médio e longo prazo, conforme adiante detalhado. Não
obstante, os Diretores entendem que a Bahema S.A. apresenta condições financeiras e patrimoniais gerais
compatíveis com os negócios da companhia, bem como entendem que a capacidade de geração de caixa e
de endividamento são suficientes para fazer frente a seus compromissos.

b) estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas (em milhares de
reais)
Os Diretores entendem que, ao longo dos 3 últimos exercícios, a Bahema S.A. apresentava estrutura de
capital adequada ao negócio da companhia. No entanto, conforme o disposto no Fato Relevante divulgado
em 14 de fevereiro de 2017, para cumprir o novo programa de investimentos, fortalecer a estrutura de
capital e possibilitar a continuidade da prospecção de novas oportunidades, o conselho de administração
aprovou que a diretoria realize estudos e tome providências para aumentar o capital social da Companhia
em até R$ 35 milhões, ao longo dos próximos 12 meses, por meio de emissão de novas ações ou outros
valores mobiliários. Além disso, na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017, os
acionistas deliberaram modificar o Art. 10º do estatuto social, de forma a prever novo valor do capital
social autorizado, que foi aumentado para R$100 milhões. Não obstante esta alteração estatutária,
qualquer aumento do capital social deverá ser submetido à deliberação dos acionistas em Assembleia
Geral Extraordinária. Finalmente, dada a intenção de se captar recursos mediante o aumento do capital
social, atualmente não há qualquer estudo relacionado à realização de resgate de ações.

c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
A Bahema S.A. apresenta suficiente geração de caixa e confortável grau de liquidez, portanto apresenta
plena capacidade de pagamento aos compromissos financeiros assumidos. Na posição de 31/12/2016 os
investimentos financeiros de liquidez imediata estavam próximo dos R$30 milhões, e não havia
endividamento bancário ou títulos de dívida emitidos. Mesmo após os investimentos realizados, a
companhia ainda apresentava, em termos consolidados, cerca de R$16milhões em caixa e um grau de
liquidez corrente próximo de 1,0 e índice de liquidez geral de 0,64, ao final do 1T17.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
Ao longo dos 3 últimos exercícios, a Bahema S/A utilizou exclusivamente o capital próprio para financiar
suas atividades operacionais e de investimentos, sendo que em 31/12/16 a companhia não possuía
qualquer endividamento, conforme já mencionado acima. No entanto, os investimentos em participações
societárias no 1T17 mudaram estruturalmente a política de financiamento da empresa, uma vez que parte
ponderável do preço de aquisição será paga pela companhia aos vendedores de forma parcelada, ao longo
dos próximos 2 anos, e sujeito a certas condições, conforme detalhado na Proposta da Administração
aprovada pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária de 28 de abril de 2017. Da mesma forma,
outros investimentos ainda não realizados poderão necessitar de algum tipo de financiamento,
possivelmente nos mesmos moldes das operações realizadas no 1T17. Adicionalmente, em relação às
controladas indiretas que compõem o grupo da Escola da Vila, de São Paulo, é natural que uma parcela de
suas atividades de operacionais e de investimentos envolvam a utilização de financiamento bancário. No
entanto, a companhia não tem a intenção de alterar a política de financiamento atualmente adotada pela
Escola da Vila.

e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Conforme detalhado nos itens anteriores, atualmente a Bahema apresenta condições financeiras e
patrimoniais gerais compatíveis com os negócios da companhia, bem como adequado grau de liquidez.
Não obstante, em relação ao aumento do capital social mencionado no item 10.1(b) acima, caso as
condições macroeconômicas e de mercado não sejam favoráveis à realização da operação no horizonte de
tempo esperado, a companhia poderá vir a contratar operações de financiamento bancário ou realizar a
emissão de algum instrumento de dívida, diretamente ou por meio de suas controladas Bahema Educação
e Participações SP S/A e Bahema Educação RJ S/A, visando a preservação da liquidez e a continuidade
do programa de investimentos.

f) níveis de endividamento e características das dívidas
Vide respostas nos itens “d” e “e” acima.

g) limites de utilização dos financiamentos já contratados
Vide respostas nos itens “d” e “e” acima. Atualmente a Bahema não possui linhas de financiamento
bancário pré-aprovadas. No entanto, caso seja necessária a contratação de dívidas, a companhia possui
longo histórico de relacionamento bancário e excelente registro de crédito, que permitirão obter linhas sob
as melhores condições disponíveis no mercado.

h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
A Bahema S.A. registrou em 2016 um lucro líquido de R$1.631mil, ante prejuízo de R$675mil reportado
no ano anterior, valor este que foi ajustado para lucro de R$792mil, nos termos da Nota Explicativa 3j) do
balanço de 2016, abaixo transcrita. O resultado da companhia foi grandemente afetado por receitas e
despesas não recorrentes, como detalhado adiante.
Para melhor compreensão do efeito dos eventos não recorrentes, para fins desta análise do desempenho da
Bahema, classificaremos as receitas e despesas em três grupos: 1. Despesas Administrativas Ordinárias, 2.
Receitas e Despesas Financeiras e 3. Receitas e Despesas Extraordinárias.
As Despesas Administrativas Ordinárias englobam a Remuneração da Administração, Despesas com
Pessoal e as Despesas Gerais Administrativas, excluídas certas provisões, tratadas como extraordinárias
para o fim deste relatório. Tais despesas totalizaram R$3.531mil em 2016 e R$2.651mil em 2015,
portanto um aumento de R$880mil ou 33% na comparação anual. O item de maior peso nesse grupo foi
Impostos e Taxas, em especial PIS e Cofins, que aumentaram R$423mil, totalizando R$565mil em 2016.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
As despesas jurídico-societárias, entre as quais se incluem honorários advocatícios, contábeis e de
auditoria independente, também foram substancialmente maiores que em 2015, principalmente devido ao
novo programa de investimentos da empresa adiante detalhado, totalizando R$877mil. Os gastos com
Salários, Benefícios e Encargos Sociais aumentaram 20% para R$1.039mil, sobretudo em decorrência de
verbas rescisórias geradas pela redução o quadro de empregados, sendo que o reajuste salarial anual foi de
8,56%, percentual mínimo determinado pela convenção coletiva. As despesas diversas diminuíram 22%
para R$351mil. As Receitas e Despesas Financeiras registraram ganho líquido de R$4.840mil, ante
R$2.678mil em 2015, portanto um aumento de R$2.162mil ou 81% na comparação anual. A mudança
mais expressiva se deu no Ganho na Alienação de Investimentos, que cresceu para R$4.632mil em 2016,
ante R$2.382mil no ano anterior. Esse ganho foi o resultado líquido no resgate total dos fundos Teorema,
já considerada a eliminação dos Ajustes de Avaliação Patrimonial decorrentes da marcação a mercado. As
Receitas Financeiras decorrentes da correção de créditos fiscais se reduziram para R$352mil em 2016,
enquanto registraram R$595mil no ano anterior. As Despesas Financeiras caíram para R$154mil em
2016, versus R$299mil em 2015, devido à amortização do saldo de Refis no exercício.
No grupo das Receitas e Despesas Extraordinárias incluem-se para fins deste relatório a constituição de
provisões de diversas naturezas e as reversões de provisões dos exercícios anteriores. Nesse grupo
registrou-se em 2016 um ganho líquido de R$323mil, enquanto no ano anterior foi reportada uma despesa
líquida de R$702mil. Dentro desse grupo foi considerado o ajuste do resultado de 2015 acima
mencionado, alterado para lucro de R$792mil, portanto um crédito de R$1.467mil, em decorrência da
retificação da provisão para equacionamento do déficit atuarial do fundo de pensão, detalhado da Nota
Explicativa 3-j. Além desse ajuste, o déficit atuarial sofreu nova redução em 2016, de R$443mil, tanto em
razão da valorização da carteira de ativos do plano de pensão quanto pela redução do valor presente das
obrigações. Adicionalmente, em 2016 foi estornada provisão de Contribuição Social no valor de
R$608mil. Do lado das despesas, foi constituída provisão para honorários advocatícios relativos à ação
movida por Unique Foods, relacionada no item 4.3 deste Formulário de Referência.
Dentre as contas de balanço, destacamos a expressiva redução do Caixa e Equivalentes de Caixa
observada em 2016, no valor de R$2.872mil, devido ao resgate de aplicações financeiras para fazer
frente aos gastos da companhia. Dentre os desembolsos mais relevantes, os mais relevantes foram o
overhead de R$3.051mil e a quitação de Refis de R$1.469mil. No ativo não circulante, a variação mais
relevante foi a conta de Tributos a Recuperar, de R$1.142mil, que se refere ao pedido de restituição de
impostos. Do lado do passivo, a alteração mais significativa se deu na rubrica de Obrigações Tributárias,
basicamente representada pela quitação do Refis. Merecem destaque, ainda, o aumento da conta
dividendos a pagar, em R$379mil, em razão da provisão dos dividendos relativos ao exercício de 2016; e
a rubrica Outras Obrigações, de R$661mil, que se refere à provisão do valor a integralizar no capital
social da Veredas Educação S/A, da qual a Bahema se tornou investidora. No Patrimônio Líquido, vale
mencionar que em 2016 a Bahema deixou de registrar valores à conta de Ajuste de Avaliação
Patrimonial, em razão do resgate total dos fundos de investimento em ações, cuja marcação a mercado
tinha sua contrapartida nesta conta do PL.
Balanço Patrimonial – Controladora
Conta
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Despesas a apropriar
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Créditos Fiscais - IRPJ/CSLL Diferidos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

2.016

2.015

R$mil
2.014

29.685
4.098
6
1
33.790

32.557
4.325
5
2
36.889

32.484
3.890
1
36.375

1.142
441
670
199
1
2.453
36.243

487
8
24
1
487
37.409

1.343
608
4.177
31
1
1.951
42.535
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Balanço Patrimonial – Controladora
Conta
Passivo circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Dividendos a Pagar
Provisão para contingências
Déficit atuarial a pagar
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Obrigações tributárias
Imposto de Renda e Contr. Social Diferidos
Déficit atuarial a pagar
Provisão para contingências
Outras obrigações
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Lucros (prejuízos) acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo
* reapresentado

Demonstrações de resultado - Controladora
Conta
Despesas administrativas e gerais
Remuneração dos administradores
Remuneração do pessoal
Benefícios
INSS
FGTS
Depreciação e amortização
Pensionistas
Outras receitas e despesas operacionais
Resultado antes de receitas financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes do IRPJ/CSLL
Impostos diferidos IRPJ/CSLL
Provisão para IRPJ/CSLL
Lucro líquido do exercício
Lucro (Prejuízo) por lote de mil ações – R$
Número de ações do capital social
* reapresentado

2.016

2.015*

R$mil
2.014

35
14
677
430
463
371
1.990

24
86
1.458
51
180
375
49
2.223

1.411
1.152
313
502
309
3.687

188
180
661
1.029

1.395
435
530
2.360

3.148
202
2.006
5.356

26.395
33
6.796
33.224
36.243

26.395
33
4.761
845
792
32.826
37.409

26.395
6.705

2.016
-1.485
-454
-624
-90
-251
-263
-27
-129
303
-3.020
9.990
-5.150
1.820
-189
1.631
2,70
603.818

2.015*
-1.339
-452
-524
-48
-264
-85
-8
-118
1.560
-1.278
2.977
-299
1.400
-608
792
0,13
6.038.183

392
0
33.492
42.535

R$mil
2.014
-1.009
-643
-285
-11

-3
-92
-733
-2.776
3.187
-394
17
4.708
-151
4.574
0,76
6.038.183
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Transcrição da nota explicativa 3.(j) das demonstrações contábeis do exercício findo em 31.12.16

3.(j) Reclassificações e retificação de erros de exercícios anteriores
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia identificou que a
provisão para o déficit atuarial a pagar foi erroneamente registrada nas suas demonstrações
contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Consequentemente, a receita de
reversão da provisão do déficit atuarial a pagar foi apresentada a menor e os passivos
relacionados foram apresentados a maior em 31 de dezembro de 2015. Os erros foram
corrigidos pela reapresentação dos valores correspondentes no exercício anterior afetado.
Adicionalmente a Companhia efetuou algumas reclassificações em sua demonstração dos
fluxos de caixa no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 com o objetivo de melhorar
a apresentação desse demonstrativo. Consequentemente, os valores comparativos
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram reclassificados e estão
sendo reapresentados com o objetivo de manter a comparabilidade entre os exercícios.
A tabela a seguir resume os impactos nas demonstrações contábeis da Companhia:
(i)

Balanço patrimonial – passivo
31/12/2015
(Anterior)

31/12/2015
(Reapresentado)

Ajustes

Total de ativos

37.409

-

37.409

Total do passivo circulante
Déficit atuarial a pagar – não circulante
Outros – não circulante
Total de passivos
Lucros (prejuízos) acumulado
Outros
Total do patrimônio líquido

2.223
1.998
1.830
6.051
(675)
32.033
31.358

(1.467)
(1.467)
1.467
1.467

2.223
531
1.830
4.584
792
31.033
32.825

(ii)

Demonstração do resultado
31/12/2015
(Anterior)

31/12/2015
(Reapresentado)

Ajustes

Outras receitas (despesas) operacionais
Outros
Lucro líquido (prejuízo) do exercício

93
(768)
(675)

1.467
1.467

1.560
(768)
792

Lucro (prejuízo) básico por ação - ordinária - R$

(0,11)

0,24

0,13

(iii)

Demonstração dos fluxos de caixa
31/12/2015
(Anterior)

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Ajuste de avaliação patrimonial
Reversão de provisão de déficit atuarial
Baixa de provisão para valor não recuperável
Vendas de Bens do Ativo Permanentes
Provisão para contingências
Perda na alienação de investimento

(675)
608
(2.508)
(2.057)
(3)
-

31/12/2015
(Reapresentado)

Ajustes

2.075
(608)
685
906
2.057
3
(133)
300

1.400
685
(1.602)
(133)
300
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Despesas a apropriar
Obrigações tributárias
Provisão para contingências
Dividendos pagos
Déficit atuarial a pagar
Outros
Caixa líquido consumido pelas atividades
operacionais

(1.474)
(133)
(1.101)
2.373
276

(2)
(232)
133
1.101
(2.373)
-

(2)
(1.706)
276

(4.694)

3.912

(782)

6.226
453

(2.358)
(453)

3.868
-

6.679

(2.811)

3.868

Dividendos e juros sobre capital próprio
Reversão de dividendos prescritos e não reclamados
Caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento

(1.933)
21

(1.080)
(21)

(3.013)
-

(1.912)

(1.101)

(3.013)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

73

-

73

Recebimento pela venda da Tavex Algodonera S.A.
Ajuste de avaliação patrimonial
Caixa líquido gerado pelas atividades de
investimentos
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
10.2. Resultados Operacionais e Financeiros:
a) resultados das operações da Companhia
Vide comentários no item 10.1 acima.
b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços
Não aplicável, dada a natureza do negócio da Bahema S.A. (holding de investimentos).
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 da Companhia
Não aplicável, dada a natureza do negócio da Bahema S.A. (holding de investimentos).
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10.3.Eventos relevantes e impactos nas demonstrações financeiras e resultados da Companhia:
a) introdução ou alienação de segmento operacional
Não houve introdução ou alienação de segmento operacional nos últimos 3 exercícios. No entanto,
conforme divulgado no Fato Relevante de 27 de junho de 2016, seguindo o objeto de participar de
outras sociedades como acionista ou quotista, a companhia passou a realizar estudos para a realização
de investimentos no setor de educação por meio da aquisição de escolas de ensino básico.
b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Em 04/11/2014 a Bahema aderiu à oferta pública de aquisições da Tavex Algodonera S/A, ao preço de
0,24 euros por ação, totalizando EUR 1.289.290. A liquidação financeira da operação ocorreu em
22/01/2015, tendo sido os recursos internados no Brasil pelo valor de R$ 3.868 mil, levando ao
reconhecimento de uma perda na alienação do investimento de R$300mil. Não houve constituição ou
aquisição de participação societária no período 2014 a 2016.
Conforme relatado no item 3.3. Eventos subseqüentes às DF’s, no 1º trimestre de 2017 a Bahema
firmou contratos tendo por objeto o investimento em 80% do capital social das sociedades
mantenedoras da Escola da Vila, em São Paulo; e 5% do capital social das sociedades mantenedoras da
Escola Parque, no Rio de Janeiro. Para esse fim, duas nova holdings subsidiárias integrais da
Companhia, Bahema Educação e Participações SP S/A e Bahema Educação RJ S/A, foram
incorporadas e capitalizadas. Nos termos dos contratos, o valor total do investimento será de R$ 42,2
milhões, conforme detalhes apresentados na Proposta da Administração submetida à apreciação e
aprovada pelos acionistas da companhia, na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril
de 2017.
c) eventos ou operações não usuais
Não houve eventos ou operações não usuais no período 2014 a 2016.
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10.4. Mudanças nas práticas contábeis:
a) Mudanças significativas nas práticas contábeis
Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis nos 3 últimos exercícios.
b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não houve.
c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Não existem ressalvas ou ênfases no parecer do auditor.
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10.5. Políticas contábeis críticas da Companhia:
a) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem depósitos bancários à vista e aplicações financeiras em cotas de fundos de investimentos
com prazos para resgate de até 60 dias.
b) Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzidos de depreciação acumulada. Os ganhos e perdas na alienação de um item do
imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor
contábil do imobilizado, reconhecidos na rubrica “Despesas administrativas e gerais”.
Depreciação
A depreciação é reconhecida no resultado com base no método linear com relação às vidas úteis
estimadas dos bens. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são
revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa.
Eventuais ajustes serão reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.
c) Redução ao valor recuperável de ativos
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são
identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para
deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.
d) Provisões
As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de
eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação
seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações
requeridas para liquidar a obrigação no fim de cada período de relatório, considerando-se os
riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos
de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente
desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando
alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são
esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o
reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.
e) Benefícios a empregados
(i) Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo
montante do pagamento esperado caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou
construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado
e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.
(ii) Plano de contribuição definida
As obrigações por contribuições aos planos de contribuição definida são reconhecidas no
resultado como despesas com pessoal quando os serviços relacionados são prestados pelos
empregados. As contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo na
extensão em que um reembolso de caixa ou uma redução em pagamentos futuros seja
possível.
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(iii) Plano de benefício definido
A obrigação líquida da Companhia para o plano de benefício definido é calculada com base
na estimativa do valor do benefício futuro que os empregados receberão como retorno pelos
serviços prestados no período atual e em períodos anteriores. Esse valor é descontado ao seu
valor presente e é apresentado líquido do valor justo de quaisquer ativos do plano. Os
acordos contratuais firmados entre o plano de benefício definido e a Companhia estão
registrados no passivo circulante e não circulante na rubrica déficit atuarial a pagar.
Qualquer alteração do referido acordo é ajustada contra o resultado do período em que
ocorreu a alteração do acordo.
f)

Investimentos
Os investimentos em empresas nas quais a Companhia não possui influência significativa, são
registrados pelo custo deduzidos de quaisquer perdas por redução ao valor recuperável
identificadas no encerramento do exercício.

g) Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado,
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias
e/ou cambiais (quando aplicável) incorridas até a data do balanço patrimonial.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é
provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não
circulantes.
h) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição
social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e
contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos.
O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam
relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados
abrangentes.
(i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do período e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos
exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido
no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor
esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a
sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na
data do balanço.
(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias
entre os valores contábeis de ativos e passivos e os valores usados para fins de tributação.
As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como
despesa de imposto de renda e contribuição social diferida.
i)

Apuração do resultado
O resultado das operações (receitas e despesas) é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
10.6. Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não existem outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras, além daqueles
mencionados no item 4.3 acima.
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
10.7. Comentários sobre itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não aplicável, vide item 10.6 acima.

PÁGINA: 72 de 178

Formulário de Referência - 2017 - BAHEMA SA

Versão : 6

10.8 - Plano de Negócios
10.8. Plano de negócios
A Bahema não divulga plano de negócios.

PÁGINA: 73 de 178

Formulário de Referência - 2017 - BAHEMA SA

Versão : 6

10.9 - Outros fatores com influência relevante
10.9. Outros fatores com influência relevante
Não existem outros fatores com influência relevante.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
11.1. Projeções divulgadas e premissas
A Companhia não tem como prática divulgar as suas projeções.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
11.2. Acompanhamento das projeções
A Companhia não tem como prática divulgar as suas projeções.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
12.1.Estrutura administrativa da Companhia, conforme estabelecido no seu estatuto social e
regimento interno:
a) atribuições de cada órgão e comitê
A Bahema S.A. é administrada por um conselho de administração composto por, no mínimo, 3 e no
máximo, 10 conselheiros e respectivos suplentes, todos acionistas, residentes no país, e por uma diretoria
formada por, no mínimo 2 e no máximo 5 diretores, acionistas ou não, residentes no país. Os conselheiros
e os diretores possuem mandato de 3 anos. A Bahema S.A. não possui comitês ou órgãos que compõem a
sua estrutura administrativa.
Conselho de Administração
Compete ao conselho de administração, nos termos do Estatuto Social e sem prejuízo das demais
competências atribuídas por lei:
I - Deliberar sobre:
a) a política de participação e de investimentos;
b) os planos de desenvolvimento e de investimentos;
c) os orçamentos operacionais e de investimentos;
d) as diretrizes para nortear a participação dos representantes da sociedade nas reuniões e assembléias das
empresas de que participe;
e) a emissão e colocação de ações de seu capital social, bem como as condições de subscrição e
integralização;
f) a distribuição de dividendos intermediários e/ou intercalares;
g) a emissão de bônus de subscrição; e
h) a negociação da companhia com as próprias ações.
II - Manifestar-se previamente sobre as seguintes matérias e operações, como condição de validade de sua
realização perante terceiros:
a) aquisição de participações societárias iguais ou superiores a 10% (dez por cento) do capital de
sociedades não controladas, excluídos os casos em que tal aquisição dependa de deliberação da
Assembléia Geral;
b) alienação de participações nas sociedades controladas e/ou coligadas;
c) alienação de bens imóveis.
III - Orientar a Diretoria em questões por ela submetidas ao Conselho de Administração.
IV- Examinar os balanços mensais, semestrais ou anuais, assim como os planos financeiros.
V - Indicar nomes que serão levados à consideração das respectivas assembléias das sociedades das quais
participe, com vistas ao preenchimento de cargos em Conselho de Administração, Diretorias e Conselhos
Fiscais.
VI- Elaborar e votar o seu Regimento Interno.
Diretoria
A diretoria é órgão de presentação da Bahema S.A., competindo-lhe praticar todos os atos de gestão dos
negócios sociais, para assegurar o funcionamento regular da sociedade. Para as atribuições especificas de
cada diretor, ver item 12.1(d) abaixo.
b) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês
Não está instalado.
c) mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê
Não mecanismo de avaliação de desempenho do Conselho de Administração da Companhia.
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d) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
Compete à Diretoria:
a) a nomeação de procuradores ad negotia ou ad judicia;
b) a alienação e a oneração de bens do ativo permanente e a prestação de garantias de qualquer natureza,
inclusive em obrigações de terceiros, ressalvadas as hipóteses de prévia manifestação do Conselho;
c) a subscrição de ações ou quotas de outras sociedades, observada, quando necessária, a prévia
manifestação do Conselho de Administração;
d) a representação da sociedade nas assembléias das empresas de que participe, bem como a implantação
das diretrizes da Assembléia Geral e do Conselho de Administração, quanto à indicação de
administradores das sociedades controladas, coligadas e subsidiárias;
e) o controle e a análise do comportamento das sociedades controladas, coligadas e subsidiárias com
vistas aos resultados esperados;
f) o desenvolvimento de estudos sobre alternativas de investimentos e a coordenação de estudos de
viabilidade de novos projetos e sua implantação;
g) a elaboração e execução dos planos e da política de investimentos e desenvolvimento, bem como os
respectivos orçamentos, observada a competência deliberativa do Conselho de Administração;
h) o acompanhamento e execução dos orçamentos;
i) a criação e o encerramento de filiais, escritórios e depósitos ou a nomeação e cancelamento de
representantes;
j) a movimentação de contas bancárias, emissão, aceite e endosso de notas promissórias, letras de câmbio,
duplicatas e quaisquer outros títulos de crédito relacionados com os negócios da sociedade; e
l) a representação da sociedade, na forma estatutária, em juízo ou fora dele, observadas as atribuições de
Lei.
Compete ao Diretor Presidente:
a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria e fiscalizar o cumprimento das deliberações gerais; e
b) representar a sociedade em juízo, ativa e passivamente, podendo delegar esta tarefa a qualquer um dos
Diretores.
A Bahema S.A. será representada e somente será considerada validamente obrigada:
I- pela assinatura de quaisquer 2 Diretores, em conjunto, em contratos, procurações ad negotia ou ad
judicia, na movimentação de contas bancárias, assinaturas de cheques, ordens de pagamento, emissão,
aceite e endosso de notas promissórias, letras de câmbio e títulos de crédito de interesse e relacionados
com o objeto social, na compra, permuta, venda e oneração de bens móveis e imóveis, cessão de direitos e
créditos, assinaturas de escrituras e documentos pertinentes;
II- pela assinatura de um Diretor conjuntamente com um procurador, quando assim for estabelecido no
respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem;
III- pela assinatura de 2 procuradores, em conjunto, quando assim for estabelecido no respectivo
instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem;
IV- pela assinatura de um Diretor ou um procurador, individualmente, quando assim for estabelecido no
respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem,
ficando estabelecido, todavia, que a constituição de procuradores com poderes individuais, nas condições
deste inciso IV, será limitada aos atos de representação da sociedade perante a Justiça do Trabalho,
Previdência Social e sindicatos; órgãos da Secretaria da Receita Federal, repartições públicas e autarquias
federais, estaduais ou municipais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Banco Central do Brasil,
bem como a assinatura de correspondência, inclusive a dirigida aos bancos e o endosso de duplicatas para
desconto, caução ou cobrança, protesto de títulos e duplicatas, recebimentos e quitação de créditos da
Bahema S.A.
e) mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração e da diretoria
A Companhia não adota mecanismos de avaliação de desempenho dos conselheiros ou diretores.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
12.2.Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais:
a) prazos de convocação
De acordo com a Lei nº 6.404/76, as Assembleias Gerais são convocadas com, no mínimo, 15 dias de
antecedência em primeira convocação e com 8 dias de antecedência em segunda convocação.
A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo critério, mediante decisão fundamentada de seu
Colegiado, a pedido de qualquer acionista, e ouvida a companhia: (i) aumentar, para até 30 dias, a contar da
data em que os documentos relativos às matérias a serem deliberadas forem colocados à disposição dos
acionistas, o prazo de antecedência de publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia Geral
de companhia aberta, quando esta tiver por objeto operações que, por sua complexidade, exijam maior prazo
para que possam ser conhecidas e analisadas pelos acionistas; e (ii) interromper, por até 15 dias, o curso do
prazo de antecedência da convocação de Assembleia Geral Extraordinária de companhia aberta, a fim de
conhecer e analisar as propostas a serem submetidas à Assembleia e, se for o caso, informar à companhia,
até o término da interrupção, as razões pelas quais entende que a deliberação proposta à Assembleia viola
dispositivos legais ou regulamentares.
b) competências
Compete aos acionistas da Bahema S.A., reunidos em Assembleia Geral, deliberar sobre as matérias dispostas na
Lei das Sociedades por Ações.
c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à
disposição dos acionistas para análise
Endereços eletrônicos: http://www.cvm.gov.br; http://www.bmfbovespa.com.br; http://www.bahema.com.br
Endereço Físico: Av. Brig. Faria Lima, 2.369 – Cjs. 812 a 815, Jd. Paulistano São Paulo-SP CEP 01452-000
d) identificação e administração de conflitos de interesses
De acordo com a Lei nº 6.404/76, o acionista não poderá votar nas deliberações da Assembleia Geral
relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação
de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo
particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.
A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da
companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a
companhia as vantagens que tiver auferido.
e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
A Companhia não possui regras, políticas ou práticas para solicitação de procurações pela administração
para o exercício do direito de voto nas Assembleias Gerais.
f) formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por acionistas,
indicando se a Companhia admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
Nos termos da Lei nº 6.404/76, o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador
constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado; na
companhia aberta, como é o caso da Companhia, o procurador pode, ainda, ser instituição financeira,
cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos.
Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista que for representado por procurador deverá depositar
na sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, o instrumento de
mandato, devidamente regularizado na forma do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76. O procurador ou seu
representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua
identidade.
A Companhia não admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.
g) manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar
comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias.
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h) transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembleias
A Companhia não transmite ao vivo o vídeo e/ou o áudio das Assembleias.
i) mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas
Não há.
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12.3. Regras, políticas e práticas do Conselho de Administração:
a) Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões
ordinárias e extraordinárias
No último exercício social, o Conselho de Administração realizou quatro reuniões ordinárias, em 18/03,
24/06, 30/09 e 16/12/16. Não houve reunião extraordinária.
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 aplicável.
c) Regras de identificação e administração de conflitos de interesses
Não há regras internas para a identificação e administração de conflitos de interesse. Não obstante, de acordo com
a Lei nº 6.404/76, não poderá ser eleito como administrador da companhia, salvo dispensa da Assembleia Geral,
aquele que tiver interesse conflitante com a sociedade.
A lei dispõe, ainda, que é vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse
conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores,
cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de
Administração ou da Diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. Não obstante, admite-se que o
administrador contrate com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no
mercado ou em que a Companhia contrataria com terceiros.
No que se refere especificamente aos administradores que também forem acionistas da Companhia e, conforme o
disposto no item 12.2 (d) acima, a Lei por Ações dispõe que o acionista não poderá votar nas deliberações da
Assembleia Geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à
aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo
particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da Companhia.
A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da Companhia é
anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a Companhia as vantagens
que tiver auferido.
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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

Frederico Marques Affonso Ferreira

02/06/1971

Pertence apenas à Diretoria

18/10/2017

até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

3

149.073.468-67

Jornalista

19 - Outros Diretores

18/10/2017

Não

0.00%

Não exerce outro cargo ou função no emissor

Diretor sem designação específica

Bruno Bertolucci Belliboni

30/03/1988

Pertence apenas à Diretoria

18/10/2017

até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

2

369.514.748-26

Administrador

19 - Outros Diretores

18/10/2017

Não

0.00%

Não exerce outro cargo ou função no emissor

Diretor sem designação específica

Guilherme Affonso Ferreira Filho

11/10/1986

Pertence apenas à Diretoria

18/10/2017

até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

2

353.147.828-12

Administrador de
Empresas

13 - Diretor Presidente / Diretor de Relações com
Investidores

18/10/2017

Não

0.00%

Cássio Beldi

27/04/1986

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/10/2017

até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

0

322.292.768-59

Administrador de
Empresas

21 - Vice Presidente Cons. de Administração

02/10/2017

Não

0.00%

Guilherme Affonso Ferreira

09/05/1951

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/10/2017

até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

2

762.604.298-00

Empresário

20 - Presidente do Conselho de Administração

02/10/2017

Não

0.00%

Oswaldo Soares Lopes Filho

13/01/1956

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/10/2017

Até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

1

495.587.657-91

Engenheiro

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

02/10/2017

Não

0.00%

Não exerce outro cargo ou função no emissor

Não exerce outro cargo ou função no
emissor.

Não exerce outro cargo ou função no
emissor.
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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

Não exerce outro cargo ou função no
emissor.
Franco Rossato Dal Pont

02/04/1978

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/10/2017

até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

0

036.009.566-63

Economista

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

02/10/2017

Não

0.00%

Maria Fernanda Rocha Tabacow

13/08/1975

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/10/2017

até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

0

204.956.538-02

Advogada

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

02/10/2017

Não

0.00%

Rosana Verônica Laxon Ferreira

17/12/1948

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/10/2017

até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

2

627.142.015-04

Educadora

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

02/10/2017

Não

75.00%

Afranio Affonso Ferreira Neto

13/04/1970

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/10/2017

até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

5

130.317.588-62

Advogado

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

02/10/2017

Não

100.00%

Sonia Maria Barreira

21/02/1958

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/10/2017

Até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

1

087.226.028-36

Empresária

23 - Conselho de Administração (Suplente)

02/10/2017

Não

0.00%

12/12/1945

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/10/2017

até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

6

Não exerce outro cargo ou função no
emissor.

Não exerce outro cargo ou função no
emissor.

Não exerce outro cargo ou função no
emissor.

Não exerce cargo ou função do emissor

Não exerce outro cargo ou função no
emissor.
Ana Maria Affonso Ferreira Bianchi
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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
526.375.148-68

Descrição de outro cargo / função
Socióloga

23 - Conselho de Administração (Suplente)

02/10/2017

Não

25.00%

Monica Affonso Ferreira Mation

24/09/1953

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/10/2017

até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

0

005.695.638-01

Engenheira

23 - Conselho de Administração (Suplente)

02/10/2017

Não

0.00%

Jorge Ribeiro Mortara

05/09/1984

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/10/2017

até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

0

322.928.378-38

Administrador de
Empresas

23 - Conselho de Administração (Suplente)

02/10/2017

Não

0.00%

Ricardo Parciasepe Dittmer

04/06/1990

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/10/2017

até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

0

406.201.968-07

Administrador de
Empresas

23 - Conselho de Administração (Suplente)

02/10/2017

Não

0.00%

Romulo Faccini Castanho

20/01/1977

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/10/2017

até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

0

275.264.818-93

Administrador de
Empresas

23 - Conselho de Administração (Suplente)

02/10/2017

Não

0.00%

23/02/1970

Pertence apenas ao Conselho de Administração

02/10/2017

até a realização da
Assembleia Geral Ordinária
de 2019

0

Não exerce outro cargo ou função no
emissor.

Não exerce outros cargos e funções no
emissor.

Não exerce outros cargos e funções no
emissor.

Não exerce outros cargos e funções no
emissor.

Não exerce outros cargos e funções no
emissor.
Caio Graco Bianchi
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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

Não

0.00%

Outros cargos e funções exercidas no emissor
143.010.128-85

Descrição de outro cargo / função
Administrador de
Empresas

23 - Conselho de Administração (Suplente)

02/10/2017

Não exerce outro cargo ou função no
emissor.
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Frederico Marques Affonso Ferreira - 149.073.468-67
Nos últimos 5 anos foi Editor da Revista Veja Online, Reporter e Editor do portal iGG/O e membro suplente do Conselho de Administração da Bahema S/A.
O Sr. Frederico Marques Affonso Ferreira, Diretor Presidente eleito em 16.12.2016, 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.
Bruno Bertolucci Belliboni - 369.514.748-26
Nos últimos 4 anos foi diretor administrativo e financeiro do Colégio Pentágono e, atualmente, diretor da ABEPAR.
O Sr. Bruno Bertolucci Belliboni, Diretor sem designação especial eleito em 14.02.2017, 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.
Guilherme Affonso Ferreira Filho - 353.147.828-12
Nos últimos 5 anos atuou como Sócio Diretor da Teorema Gestão de Ativos Ltda. O Sr. Guilherme Affonso Ferreira Filho, Diretor Superintendente e de Relações com Investidores eleito em 18.03.2016, 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.
Cássio Beldi - 322.292.768-59
Cássio Beldi é sócio e diretor da Mint Capital e da Batalha Capital Management. Anteriormente, trabalhou na área de Family Offices do Itaú-Unibanco, Portfolio Management no Santander Private Banking da Suíça e
analista de investimentos de um single family office. É membro do advisory board do innovation centre da Dinamarca no Brasil e do conselho da Minze Seguros. Administrador de empresas pela FAAP com extensão
pela Universidad de Barcelona, Peking University, Fundação Dom Cabral e London School of Economics. Possui MBA pela Columbia University e London Business School. O Sr. Cássio Beldi declarou, para todos os
fins de direito que, nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de qualquercondenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante à CVM e qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Guilherme Affonso Ferreira - 762.604.298-00
Nos últimos 5 anos atuou como (i) membro do Conselho de Administração de diversas empresas líderes em seus setores de atuação, como Arezzo, Companhia Brasileira de Distribuição, Gafisa, Petrobrás,
SulAmérica, Tavex Algodonera, Time For Fun e Valid; (ii) membro do Conselho Consultivo da gestora de fundos de investimentos Tarpon; (iii) Diretor do Instituto de Cidadania Empresarial; (iv) Diretor Superintendente
e Diretor de Relação com Investidores da Bahema S.A.; (v) Presidente da controlada Bahema Participações S.A, incorporada pela Companhia em julho/2014. O Sr. Guilherme Affonso Ferreira, membro suplente do
Conselho de Administração eleito em 29.04.2016, 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.
Oswaldo Soares Lopes Filho - 495.587.657-91
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Engenheiro civil, mestre em gestão empresarial pela COPPEAD/UFRJ, com experiência em reestruturação e gestão de empresas,
atuando nos últimos dezoito anos no segmento de educação como sócio e gestor da Escola Parque no Rio de Janeiro (RJ). O Sr. Oswaldo Soares Lopes Filho 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 à CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Franco Rossato Dal Pont - 036.009.566-63
Franco é sócio e diretor da Mint Capital e da Batalha Capital Management. Anteriormente, Franco foi membro da equipe de investimentos do Brasil Sustentabilidade FIP, um Fundo de Investimentos em Participações
em empresas (Private Equity). Anteriormente, foi Analista de Renda Variável na Latour Capital, um Family Office baseado em São Paulo. Ele começou sua carreira no Citigroup. Ele é Economista pela FAAP-SP com
extensão na London School of Economics. Possui MBA pela Columbia University.
O Sr. Franco Rossato Dal Pont 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 à CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.
Maria Fernanda Rocha Tabacow - 204.956.538-02
Bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie, formada em Pedagogia pela Unip, Mestre em Educação pela PUC de Campinas. Atua na área da educação desde 1999, com experiência em docência no Ensino
Superior, coordenação pedagógica e direção escolar. A Sra. Maria Fernanda Rocha Tabacow declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos não esteve sujeita aos efeitos de qualquer condenação
criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante à CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão
ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Rosana Verônica Laxon Ferreira - 627.142.015-04
Nos últimos 5 anos atuou como sócia e diretora do Colégio Anglo Brasileiro, em Salvador-BA. A Sra. Rosana Verônica Laxon Ferreira, membro efetivo do Conselho de Administração eleita em 29.04.2016, 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.
Afranio Affonso Ferreira Neto - 130.317.588-62
Nos últimos 5 anos atuou advogado e como membro titular do Conselho de Administração da Bahema S.A..
O Sr. Afranio Affonso Ferreira Neto, membro efetivo do Conselho de Administração eleito em 29.04.2016, 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.
Sonia Maria Barreira - 087.226.028-36
Atuou como professora, orientadora, coordenadora e diretora pedagógica na Escola da Vila desde 1980 até o presente momento, sendo que os últimos 30 anos foram dedicados à Direção Geral da referida
instituição. Foi coordenadora nacional da Rede Latinoamericana de Alfabetização, presidida pela Dra. Emilia Ferreiro e financiada pela Fundação Kellog durante 10 anos, tendo participado de fóruns e atividades de
análise de projetos pedagógicos em diversos países da América Latina. Coordenou o projeto de formação de professores no ABC Paulista durante 4 anos, envolvendo mais de 3 mil professores. Participou de
inúmeras ações formativas através do Centro de Estudos da Escola da Vila. A Sra. Sonia Maria Barreira declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos não esteve sujeita aos efeitos de qualquer
condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante à CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito
a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Ana Maria Affonso Ferreira Bianchi - 526.375.148-68
Nos últimos 5 anos foi Professora Catedrática da Universidade de São Paulo (USP) e membro suplente do Conselho de Administração da Bahema S.A.A Sra. Ana Maria Affonso Ferreira Bianchi declarou, para todos
os fins de direito que, nos últimos 5 anos não esteve sujeita aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante à CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou
inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Monica Affonso Ferreira Mation - 005.695.638-01
Monica Affonso Ferreira Mation é Engenheira de Alimentos pela Unicamp (1976), Mestre em Engenheira Bioquímica pelo MIT (1980), MBA em Gestão Projetos pela FGV (2003) e certificada PMP (Project
Management Professional desde 2010. Durante mais de 35 anos atuou no projeto e gestão da implantação de industrias químicas, petroquímicas, oleo&gas, etc. É fundadora e atual presidente da ONG Casa da
Amizade, que nos últimos 22 anos que atuando na comunidade de Paraisópolis com foco em Educação
de crianças e jovens. É membro ativo do Grupo de Trabalho de Educacão do Forum Multientidades de Paraisópolis. A Sra. Monica Affonso Ferreira Mation declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5
anos não esteve sujeita aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante à CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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Jorge Ribeiro Mortara - 322.928.378-38
É sócio da Mint Capital e diretor da empresa investida Minze Seguros. Iniciou a carreira no Banco Safra em 2002, como analista de credito. Atuou como analista do segmento Corporate na agencia de classificação
de risco Moody’s entre 2005 e 2009. Ingressou no mercado de FIDCs (Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios) onde atuou de 2009 à 2016. Formado em Administração de empresas pela PUC-SP. O Sr.
Jorge Ribeiro Mortara 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 à CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou
comercial.
Ricardo Parciasepe Dittmer - 406.201.968-07
É sócio e analista de investimentos da Mint Capital. Anteriormente trabalhou na Neoway Business Solutions como responsável por contas financeiras. Formado em Administração pelo Insper-SP, completou o curso
de Bruce Greenwald de Value Investing na Columbia Business School. O Sr. Ricardo Parciasepe Dittmer 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 à CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito
a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Romulo Faccini Castanho - 275.264.818-93
Romulo é diretor da Atmo Educação. Anteriormente foi sócio do Spa Sorocaba e, entre 1998 e 1999, trabalhou no Banco Citibank S.A. Formado pela FAAP com pós graduação na ESPM. O Sr. Romulo Faccini
Castanho 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 à CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Caio Graco Bianchi - 143.010.128-85
Desde 2008, Caio é diretor do ZAP, empresa de mídia online do Grupo Globo, onde é responsável pelas áreas de atendimento a clientes, BI, CRM, inteligência de mercado, novos negócios e M&A. É graduado em
Física pela USP e pós-graduado em Gestão pela FGV e Harvard Business School. Iniciou sua carreira na Valbec, empresa de sistemas para o setor governamental. Foi sócio da Webra, empresa pioneira em
soluções para Internet, no final da década de 1990. Em seguida, exerceu a diretoria de e-Business da Promon e participou como sócio e gestor de vários empreendimentos na área de e-Commerce. Desde 2008
integra a diretoria do ZAP. O Sr. Caio Graco Bianchi 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 à CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer
atividade profissional ou comercial.

PÁGINA: 89 de 178

Formulário de Referência - 2017 - BAHEMA SA

Versão : 6

12.7/8 - Composição dos comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Em 31.12.2016 a Companhia não tinha comitês instalados.
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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

Guilherme Affonso Ferreira

762.604.298-00 Bahema S/A

45.987.245/0001-92 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

353.147.828-12 Bahema S/A

45.987.245/0001-92

143.010.128-85 Bahema S/A

45.987.245/0001-92 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

526.375.148-68 Bahema S/A

45.987.245/0001-92

762.604.298-00 Bahema S/A

45.987.245/0001-92 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

526.375.148-68 Bahema S/A

45.987.245/0001-92

526.375.148-68 Bahema S/A

45.987.245/0001-92 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Conselheiro efetivo
Pessoa relacionada

Guilherme Affonso Ferreira Filho
Diretor Superintendente e de Relações com Investidores
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Caio Graco Bianchi
Conselheiro Suplente
Pessoa relacionada

Ana Maria Affonso Ferreira Bianchi
Conselheira Suplente
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Guilherme Affonso Ferreira
Conselheiro efetivo
Pessoa relacionada

Ana Maria Affonso Ferreira Bianchi
Conselheira suplente
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Ana Maria Affonso Ferreira Bianchi
Conselheira suplente
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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
Pessoa relacionada

Guilherme Affonso Ferreira

762.604.298-00 Bahema S/A

45.987.245/0001-92

130.317.588-62 Bahema S/A

45.987.245/0001-92 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

149.073.468-67 Bahema S/A

45.987.245/0001-92

149.073.468-67 Bahema S/A

45.987.245/0001-92 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

130.317.588-62 Bahema S/A

45.987.245/0001-92

005.695.638-01 Bahema S/A

45.987.245/0001-92 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

762.604.298-00 Bahema S/A

45.987.245/0001-92

Conselheiro efetivo
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Afranio Affonso Ferreira Neto
Conselheiro efetivo
Pessoa relacionada

Frederico Marques Affonso Ferreira
Presidente Executivo
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Frederico Marques Affonso Ferreira
Presidente Executivo
Pessoa relacionada

Afranio Affonso Ferreira Neto
Conselheiro Efetivo
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Monica Affonso Ferreira Mation
Conselheira Suplente
Pessoa relacionada

Guilherme Affonso Ferreira
Conselheiro efetivo
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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
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Guilherme Affonso Ferreira

762.604.298-00 Bahema S/A

45.987.245/0001-92 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

005.695.638-01 Bahema S/A

45.987.245/0001-92

353.147.828-12 Bahema S/A

45.987.245/0001-92 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

762.604.298-00 Bahema S/A

45.987.245/0001-92

526.375.148-68 Bahema S/A

45.987.245/0001-92 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

143.010.128-85 Bahema S/A

45.987.245/0001-92

Conselheiro Efetivo
Pessoa relacionada

Monica Affonso Ferreira Mation
Conselheira Suplente
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Guilherme Affonso Ferreira Filho
Diretor Superintendente e de Relações com Investidores
Pessoa relacionada

Guilherme Affonso Ferreira
Conselheiro Efetivo
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Ana Maria Affonso Ferreira Bianchi
Conselheira Suplente
Pessoa relacionada

Caio Graco Bianchi
Conselheiro Suplente
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
Ana Maria Affonso Ferreira Bianchi

526.375.148-68 Bahema S/A

45.987.245/0001-92 Cunhado e Cunhada (2º grau por afinidade)

627.142.015-04 Bahema S/A

45.987.245/0001-92

627.142.015-04 Bahema S/A

45.987.245/0001-92 Cunhado e Cunhada (2º grau por afinidade)

762.604.298-00 Bahema S/A

45.987.245/0001-92

627.142.015-04 Bahema S/A

45.987.245/0001-92 Cunhado e Cunhada (2º grau por afinidade)

526.375.148-68 Bahema S/A

45.987.245/0001-92

762.604.298-00 Bahema S/A

45.987.245/0001-92 Cunhado e Cunhada (2º grau por afinidade)

Conselheira suplente
Pessoa relacionada

Rosana Verônica Laxon Ferreira
Conselheira efetiva
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Rosana Verônica Laxon Ferreira
Conselheiro efetivo
Pessoa relacionada

Guilherme Affonso Ferreira
Conselheiro efetivo
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Rosana Verônica Laxon Ferreira
Conselheira efetiva
Pessoa relacionada

Ana Maria Affonso Ferreira Bianchi
Conselheira suplente
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Guilherme Affonso Ferreira
Conselheiro efetivo
Pessoa relacionada
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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
Rosana Verônica Laxon Ferreira

627.142.015-04 Bahema S/A

45.987.245/0001-92

Conselheira efetiva
Observação
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui controladores
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
12.11.Acordos (inclusive apólices de seguro) estabelecendo o pagamento ou o reembolso de despesas
suportadas pelos administradores, decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou à
Companhia, de penalidades impostas por agentes estatais e acordos com o objetivo de encerrar
processos administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções:
Não há.
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12.12 - Práticas de Governança Corporativa
12.12 Práticas de Governança Corporativa
Não aplicável.
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12.13 Outras Informações Relevantes / Assembleia e Administração
Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28/04/17, tendo em vista que o art. 14, do estatuto
social da Companhia, estabelece um número mínimo de 3 (três) e um número máximo de 10 (dez)
membros para o conselho de administração, os acionistas presentes deliberaram, por maioria, com
328.199 votos a favor, 120.654 votos contrários e nenhuma abstenção, definir como 5 (cinco) o número
de membros titulares e respectivos suplentes a serem eleitos para o Conselho de Administração da
Companhia.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
13.1. Política e 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, quanto aos seguintes aspectos:
a. objetivos da política ou prática de remuneração:
Manter a remuneração atualizada monetariamente e compatível com os valores praticados no mercado
pelas empresas de atividade e porte semelhantes.
b. composição da remuneração, indicando:
i.

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

a) Conselho de Administração
A remuneração é mensal, composta exclusivamente pelo pró-labore, e limitada ao montante global anual
aprovado pela Assembleia Geral. A Sociedade não tem como política a prática de remuneração variável,
distinguindo-se performance individual, nível global e relação com os riscos assumidos. O modelo de
remuneração é simplificado, consubstanciando-se apenas em remuneração fixa. A remuneração de nossos
Administradores não está vinculada a resultados específicos ou individuais, o que facilita a tomada de
decisão isenta de qualquer influência. Apenas os membros efetivos do Conselho de Administração
recebem pró-labore, os conselheiros suplentes não têm direito à remuneração.
b) Diretoria
A remuneração é mensal, composta exclusivamente pelo pró-labore, e limitada ao montante global anual
aprovado pela Assembleia Geral. A Sociedade, também, tem como política a prática de remuneração
variável, distinguindo-se performance individual, nível global e relação com os riscos assumidos.
c) Conselho Fiscal
Não há Conselho Fiscal instalado.
ii.

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

100%
iii.

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

A determinação dos valores do pró-labore fixo mensal dos administradores é feita no âmbito do Conselho
de Administração, limitada a remuneração ao montante global aprovado pela Assembleia Geral, e
atualizada monetariamente anualmente, de forma a preservar o poder aquisitivo, e visando ser compatível
com os valores praticados no mercado pelas empresas de atividade e porte semelhantes.
iv.

razões que justificam a composição da remuneração

A remuneração de nossos Administradores está vinculada a resultados específicos ou individuais.
c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração:
Resultado operacional das empresas controladas
d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho:
Parte da remuneração só será paga se as metas de desempenho forem alcançadas
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto, médio e longo prazo da
Companhia:
A Bahema tem como política a prática de remuneração distinguindo-se performance individual, nível
global e relação com os riscos assumidos. A remuneração de nossos Administradores está vinculada a
resultados específicos ou individuais.
f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos:
Não há.
g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia:
Não há.
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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 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,00

8,00

Nº de membros remunerados

5,00

3,00

8,00

300.000,00

1.200.000,00

1.500.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

500.000,00

500.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

300.000,00

1.700.000,00

2.000.000,00

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 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,00

2,00

6,00

Nº de membros remunerados

4,00

2,00

6,00

182.197,44

272.109,66

454.307,10

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

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

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

182.197,44

272.109,66

454.307,10

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

8,00

3,00

11,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

260.264,80

191.141,84

451.406,64

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

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

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

260.264,80

191.141,84

451.406,64

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

8,00

3,00

11,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

404.503,56

306.619,88

711.123,44

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

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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Observação

Total da remuneração

404.503,56

306.619,88

711.123,44
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
13.3.Em relação à remuneração variável do último exercício social e à prevista para o exercício
social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal:
Não aplicável, pois a remuneração do conselho de administração e da diretoria é fixa, e não há conselho
fiscal instalado.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
13.4 Plano de remuneração baseado em ações
Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29/04/16, Foi aprovado, por maioria, com
3.404.200 votos a favor, 1.206.542 votos contrários (da acionista Fundação dos Economiários –
FUNCEF) e 68.859 abstenções, inclusive com abstenção dos legalmente impedidos, o plano de
outorga de opção de compra ou subscrição de ações da Companhia (“Plano de Opção de
Compra”), proposto pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em
18 de março de 2016, conforme regulamento em anexo que faz parte integrante da presente
ata como Anexo I, autorizando, desde já, o Conselho de Administração da Companhia a
convocar Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração no estatuto social
da Companhia de modo a contemplar expressamente o Plano de Opção de Compra ora
aprovado.
ANEXO I
da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Bahema S.A., realizada em 29 de
abril de 2016

BAHEMA S.A.

REGULAMENTO DO PLANO DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA OU SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

I – APRESENTAÇÃO

O presente regulamento (“Regulamento”) estabelece as regras relativas ao plano de outorga
de opções de compra ou subscrição de ações (“Plano”) da BAHEMA S.A. e suas empresas
controladas (“Companhia”), recomendado pelo Conselho de Administração em reunião
realizada em 18 de março de 2016 e aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 29 de abril de 2016.

II – DEFINIÇÕES

Para os fins do presente Regulamento, os termos abaixo respeitarão as definições a seguir:

“Acionista”: pessoa física ou jurídica titular de ação da Companhia.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
“Ações”: ações ordinárias nominativas que serão ou já foram emitidas pela Companhia.

“Beneficiário”: o Colaborador Elegível a quem é outorgada efetivamente a Opção.

“Colaboradores Elegíveis”: executivos em níveis de Administradores, Diretoria e de Gerência,
aptos a participar do Plano, na forma da indicação prevista no presente Regulamento.

“Companhia”: a sociedade Bahema S.A. e suas empresas controladas.

“Contrato de Adesão”: o Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra ou
Subscrição de Ações, celebrado entre a Companhia e o Colaborador Elegível, por meio do qual
este último se torna participante do Plano.

“Data de Outorga”: a data de assinatura do Contrato de Adesão, que formalizará a outorga das
Opções aos Beneficiários.

“Desligamento”: significa qualquer ato ou fato que, justificado ou não, ponha fim à relação
jurídica do Beneficiário com a Companhia, exceto nos casos de aposentadoria, invalidez
permanente ou falecimento. Desligamento abrange inclusive as hipóteses de destituição,
substituição ou não reeleição do Beneficiário como administrador e rescisão do contrato de
trabalho.

“Exercício das Opções”: a efetiva compra ou subscrição, pelo Beneficiário, de Ações relativas às
Opções a ele outorgadas pelo Contrato de Adesão.

“Opção ou Opções”: a possibilidade de os Beneficiários adquirirem ou subscreverem ações da
Companhia por preço previamente fixado, durante um determinado período de tempo,
atendidas as condições estabelecidas neste Regulamento.

“Opção(ões) Exercível(is)”: a(s) Opção(ões) que atendeu(eram) às condições delimitadas para o
exercício do direito de compra ou subscrição das Ações (regras de reserva de direito), portanto
passível(eis) de ser(em) exercida(s).
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“Opção(ões) não Exercível(is)”: a(s) Opção(ões) que não atendeu(eram) as condições
delimitadas para o exercício do direito de compra ou subscrição das Ações.

“Período de Exercício de Opção”: período compreendido entre a data em que é possível
comprar ou subscrever as Ações e a data limite para a compra ou subscrição.

“Regulamento”: o presente instrumento, devidamente aprovado pelo Conselho de
Administração e pela Assembleia Geral da Companhia.

“Preço de Exercício da Opção”: valor determinado a ser pago pelo Beneficiário para a compra
ou subscrição das Ações objeto da Opção a ele outorgada.

“Reserva de Direito (Vesting)”: período estabelecido pela Companhia que antecede o prazo
para o exercício da Opção de compra ou subscrição de Ações pelo Beneficiário.

III – OBJETIVO E CONCEITO

O Plano, disciplinado pelo presente Regulamento, tem por objetivo estabelecer regras para
que determinados executivos da Companhia possam adquirir ações de sua emissão, visando,
com isso, reforçar os níveis de atração, retenção e motivação de talentos, bem como alinhar
interesses de executivos aos dos acionistas na geração de resultados e criação sustentável de
valor. A meta é criar incentivo de longo prazo, baseado no conceito de opções de compra de
ações (“stock options”), que consiste na concessão de um direito – e não uma obrigação – de
comprar ações da Companhia a preços e prazos pré-definidos. O ganho potencial do
Beneficiário será o resultado da compra e venda das ações, ou seja, a eventual valorização da
ação sobre o Preço de Exercício.

IV – BENEFICIÁRIOS

IV.1. Anualmente, com base em recomendações do Comitê a seguir definido, o Conselho de
Administração da Companhia deliberará a aprovação de Colaboradores Elegíveis que irão
efetivamente receber Opções, levando em consideração, inclusive, a titularidade de ações de
emissão da Companhia detidas pelo Colaborador Elegível em proporção não superior a 01
(uma) Opção para cada ação de emissão da Companhia detida pelo Colaborador Elegível.
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IV.2. A participação do Beneficiário em um programa ou outorga não lhe garantirá a
participação em outorgas posteriores.

IV.3. Novas outorgas serão decididas individualmente pelo Conselho de Administração, que irá
analisar e deliberar a respeito das recomendações do Comitê a seguir definido.

V – ADMINISTRAÇÃO DO PLANO

V.1.
O Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, o qual
poderá delegar suas funções, observadas as restrições previstas em lei, a um comitê
especialmente criado para tanto (“Comitê”).

V.2.
O Comitê será composto de no mínimo 3 (três) membros, sendo um deles
necessariamente o Presidente do Conselho de Administração da Companhia e os demais
acionistas eleitos pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração não poderá
aprovar os membros do Comitê como Beneficiários de outorga de Opções.

V.3.
Obedecidas as condições do presente Regulamento e as diretrizes fixadas pela
Assembleia Geral, o Conselho de Administração da Companhia terá amplos poderes para
tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a administração do Plano, incluindo,
mas não limitado a:

a)
criação e aplicação de normas gerais relativas ao Plano, nos termos do
presente Regulamento e a solução de dúvidas de interpretação do mesmo;

b)
estabelecimento de metas relacionadas ao desempenho dos administradores e
gerentes da Companhia, de forma a estabelecer critérios objetivos para a eleição de
Beneficiários;

c)
a eleição dos Beneficiários conforme a Cláusula IV.1 supra e a autorização para
outorgar Opções de compra de Ações em seu favor, estabelecendo todas as condições
das Opções a serem outorgadas, bem como a modificação de tais condições quando
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necessário para adequar as Opções aos termos da lei, norma ou regulamento
superveniente;

d)
a emissão de novas Ações da Companhia dentro do limite do capital
autorizado, para satisfazer o exercício de Opções de compra de Ações outorgadas nos
termos deste Regulamento.

V.4.
No exercício de sua competência, o Conselho de Administração estará sujeito apenas
aos limites estabelecidos na lei e neste Regulamento, ficando claro que poderá tratar de
maneira diferenciada administradores e gerentes, da Companhia ou de outras sociedades sob
o seu controle que se encontre em situação similar, não estando obrigado, por qualquer regra
de isonomia ou analogia, a estender a todos as condições que entenda aplicável apenas a
algum ou a alguns.

V.5.
As deliberações do Conselho de Administração da Companhia ou do Comitê (conforme
o caso) têm força vinculante para a Companhia relativamente a todas as matérias relacionadas
com o Plano.

VI – FREQUÊNCIA DA OUTORGA, VESTING E VIGÊNCIA DAS OPÇÕES

VI.1. Anualmente, durante a vigência do Plano, o Conselho de Administração da Companhia,
levando em conta as premissas para outorga, determinará os Beneficiários, na forma prevista
na Cláusula IV.1 supra, estabelecendo, também, o número de ações que poderão ser
adquiridas com o exercício de cada Opção, o Preço de Exercício de cada Opção e as condições
de seu pagamento, os prazos e condições de exercício de cada Opção e quaisquer outras
condições a elas relativas.

VII.2. As Opções terão prazo total de carência de 05 (cinco) anos, podendo ser exercidas da
seguinte forma: (i) até 1/3 (um terço) após 03 (três) anos contados da data da outorga; (ii)
mais 1/3 (um terço) após 04 (quatro) anos da data da outorga, totalizando o limite de 2/3 (dois
terços); e (iii) 1/3 (um terço) restante após 05 (cinco) anos da data da outorga.

VII.3.

As Opções terão prazo de vigência de 06 (seis) anos, contados da data da outorga.
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VII.4. A outorga de Opções de compra de Ações nos termos do presente Regulamento é
realizada mediante a celebração dos Contratos de Adesão entre a Companhia e os
Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras condições determinadas
pelo Conselho de Administração ou Comitê (conforme o caso):

a) a quantidade de Ações objeto da outorga;

b) as condições para aquisição do direito ao exercício da Opção;

c) o prazo final para exercício da Opção de compra de Ações; e

d) o preço de exercício e condições de pagamento.

VII.5. O Conselho de Administração ou Comitê (conforme o caso) poderá impor termos e/ou
condições prévias para o exercício da Opção e impor restrições à transferência das Ações
adquiridas com o exercício da Opção, podendo também reservar para a Companhia opções de
recompra ou direitos de preferência em caso de alienação pelo Beneficiário dessas mesmas
Ações, até o término do prazo e/ou cumprimento das condições fixadas.

VII.6. Os Contratos de Adesão serão individualmente elaborados para cada Beneficiário,
podendo o Conselho de Administração ou o Comitê (conforme o caso) estabelecer termos e
condições diferenciados para cada Contrato de Adesão, sem necessidade de aplicação de
qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Beneficiários, mesmo que se encontrem em
situações similares ou idênticas.

VII.7. As Opções de compra de Ações outorgadas nos termos do presente Regulamento, bem
como o seu exercício pelos Beneficiários, não têm qualquer relação nem estão vinculadas à sua
remuneração fixa ou eventual participação nos lucros.

VII.8. Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário prevista neste Regulamento ou no
Contrato de Adesão, as Opções outorgadas extinguir-se-ão automaticamente, cessando de
pleno direito todos os seus efeitos, nos seguintes casos:
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a) mediante o seu exercício integral;

b) após o decurso do prazo de vigência da Opção;

c) mediante distrato do Contrato de Adesão; ou

d) se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada.

VII.9. A celebração dos Contratos de Adesão implicará na aceitação, pelos Beneficiários, de
todas as condições estabelecidas no Plano e no presente Regulamento.

VIII – EXERCÍCIO DA OPÇÃO E PREÇO DE EXERCÍCIO

VIII.1. O Exercício da Opção consistirá na compra das Ações pelo preço de exercício
estabelecido, após decorrido o prazo de Vesting. O Beneficiário, para tanto, deverá manifestar
formalmente o exercício das Opções à Companhia, através de uma Notificação de Exercício, no
prazo de até quinze (15) dias subsequentes à reunião do Conselho de Administração da
Companhia que tiver aprovado o Balanço do Exercício Anterior, respeitados os limites
previstos em VII.2 supra. Além disso, a seu exclusivo critério, o Conselho de Administração
poderá autorizar o exercício de Opções com direito já adquirido, no prazo de até quinze (15)
dias subsequentes a divulgação dos resultados trimestrais, respeitados os limites previstos em
VII.2 supra. As Opções poderão ser exercidas total ou parcialmente, observados os prazos e
condições estabelecidos pelo Conselho de Administração, pelo Comitê (se for o caso), por este
Regulamento (especialmente, mas não limitado aos limites em VII.2 supra) e pelos Contratos
de Adesão.

VIII.1.1. A parcela de Opção não exercida até a data prevista em VII.3 supra, será
considerada extinta automaticamente, sem qualquer direito a indenização.

VIII.1.2. O exercício da Opção somente poderá ocorrer desde que se verifique a
continuidade do vínculo do Beneficiário com a Companhia ou com suas controladas,
até a data do efetivo exercício da Opção.

PÁGINA: 113 de 178

Formulário de Referência - 2017 - BAHEMA SA

Versão : 6

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
VIII.2. A Notificação de Exercício só poderá ser expedida pelo Beneficiário, após a divulgação
dos resultados anuais e/ou trimestrais conforme deliberação do Conselho de Administração.
Na Notificação de Exercício, o Beneficiário deverá indicar a quantidade de Ações que deseja
adquirir, nos termos do modelo de comunicação a ser divulgado pelo Conselho de
Administração ou pelo Comitê, conforme o caso.

VIII.2.1. Caso a quantidade de Ações pretendida na Notificação de Exercício exceda os
limites previstos em VII.2 supra, a Companhia informará ao Beneficiário, no prazo de
05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Notificação de Exercício, a quantidade
correta de Ações cuja Opção pode ser exercida.

VIII.2.2. A Companhia informará ao Beneficiário no prazo de 02 (dois) dias úteis a
contar da deliberação do Conselho de Administração prevista em VIII.3, VIII.4 e VIII.5
infra, o preço de exercício a ser pago.

VIII.2.3. O pagamento do preço do Exercício de Opção deverá ser na data determinada
pela Companhia, em moeda corrente nacional por meio de (i) cheque nominal à
Companhia; (ii) transferência bancária para conta indicada pela Companhia; ou (iii)
qualquer outra forma de pagamento expressamente permitida pela Companhia e
previamente comunicada ao Beneficiário, por escrito.

VIII.3. As Notificações de Exercício serão verificadas pelo Gerente Administrativo Financeiro
da Companhia e, após, encaminhadas ao Conselho de Administração, que conferirá sua
exatidão e conformidade com as normas do presente Regulamento, especialmente, mas não
limitadamente aos limites previstos em VII.2 supra. Estando as Notificações de Exercício
conformes, o Conselho de Administração deliberará, em sua próxima reunião, a emissão da
quantidade de Ações respectivas, respeitados os preceitos legais e os limites do capital
autorizado da Companhia.

VIII.4. O Preço do Exercício da Opção será baseado na média ponderada da cotação da ação
da Companhia nos 12 (doze) meses seguintes à data da aprovação do Plano pela Assembleia
Geral da Companhia, ou seja, no período de 29 de abril de 2016 a 29 de abril de 2017,
estabelecido, pois, como critério de fixação do preço de emissão o art. 170, § 1º, III, da Lei
6404/76.
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VIII.5. O Conselho de Administração, a seu exclusivo critério, mas sem desrespeitar os limites
legais retro referidos, poderá aplicar um desconto de até 30% (trinta por cento) sobre o
resultado da média referida em VIII.4 supra. A aplicação do referido desconto não cria direito
adquirido, a favor do mesmo ou de outros Beneficiários, a similares descontos em outras
emissões de Ações.

VIII.6. Aprovada a emissão das Ações ou transferência de Ações em tesouraria, conforme o
caso e a deliberação do Conselho de Administração, as Ações resultado dos Exercícios de
Opção serão transferidas ou lançadas em nome do respectivo Beneficiário, que deverá pagar à
Companhia o Preço de Emissão em até 05 (cinco) dias após o registro ou transferência.

VIII.7. O Conselho de Administração poderá determinar a suspensão do direito ao exercício
das Opções, sempre que verificadas situações que, nos termos da lei ou regulamentação em
vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de ações por parte dos Beneficiários.

VIII.8. Nenhum Beneficiário terá qualquer dos direitos, privilégios ou faculdades de acionista
da Companhia até que a sua Opção seja devidamente exercida, nos termos deste Regulamento
e do Contrato de Adesão. Nenhuma ação será transferida ou emitida em decorrência do
exercício de Opção até que todas as exigências legais e regulamentares tenham sido
integralmente cumpridas.

VIII.9. Durante o período de vigência da Opção, é vedado ao Beneficiário a alienação, ou a
constituição de quaisquer ônus que recaiam sobre as Opções que ainda estejam sujeitas ao
Período de Exercício da Opção, bem como a revenda das Ações à Companhia.

IX – AÇÕES SUJEITAS AO PLANO DE OUTORGA DE OPÇÕES

IX.1. As Opções de compra de Ações outorgadas nos termos do Plano e do presente
Regulamento terão o limite de, no mínimo, 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por
cento) do total de ações que compõem o capital social da Companhia, observadas as
limitações legais aplicáveis.

IX.2. As ações resultantes do exercício de Opção serão emitidas em decorrência de
deliberação de aumento de capital, pelo Conselho de Administração, dentro dos limites do
capital autorizado da Companhia ou utilização de ações em tesouraria, dentro dos limites
legais.
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IX.3. Os atuais acionistas não terão preferência na outorga ou no exercício de Opção de
compra de Ações, previstos neste Regulamento, conforme disposto no art. 171, § 3º da Lei
6404/76.

X – DESLIGAMENTO DO BENEFICIÁRIO

X.1.
Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário por demissão ou rescisão do contrato
respectivo, se houver, com ou sem justa causa, renúncia ou destituição do cargo,
aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento, os direitos a ele conferidos de acordo
com o presente Regulamento, poderão ser extintos ou modificados, observado o disposto no
ítem X.2 abaixo.

X.2.

Se, a qualquer tempo da vigência do Plano, o Beneficiário:

a)
desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu
emprego, rescindindo o respectivo contrato, se houver, ou renunciando ao seu cargo
de administrador: (i) as Opções Não Exercíveis na data do seu desligamento restarão
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou
indenização; e (ii) as Opções Exercíveis poderão ser exercidas no prazo de até 30
(trinta) dias, após o que ficarão automaticamente extintas, independentemente de
aviso, notificação ou intimação;

b)
for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão ou
rescisão do contrato respectivo, se houver, por justa causa ou destituição de seu cargo
por violar os deveres e atribuições de administrador, todos os direitos já exercíveis ou
ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Adesão, na data de seu
desligamento,
restarão
automaticamente
extintos,
de
pleno
direito,
independentemente de aviso prévio ou indenização;

c)
for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão ou
rescisão do contrato respectivo, se houver, sem justa causa ou destituição do seu
cargo sem violação dos deveres e atribuições de administrador: (i) as Opções Não
Exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Adesão, na data do seu
desligamento, ficarão automaticamente canceladas, independentemente de aviso
prévio, notificação ou indenização; (ii) as Opções Exercíveis deverão ser exercidas
improrrogavelmente em até 30 (trinta) dias a contar do anúncio do desligamento, após
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o que restarão automaticamente canceladas, independentemente de aviso prévio,
notificação ou indenização;

d)
desligar-se da Companhia por aposentadoria ou invalidez permanente: (i) as
Opções Não Exercíveis de acordo com o Contrato de Adesão, na data de seu
desligamento, passarão a ser automaticamente exercíveis, antecipando o prazo de
carência; e (ii) as Opções Exercíveis de acordo com o Contrato de Adesão na data de
seu desligamento permanecerão inalteradas, podendo ser exercidas normalmente nos
termos do Contrato;

e)
desligar-se da Companhia por falecimento: (i) as Opções Não Exercíveis de
acordo com o Contrato de Adesão, na data de seu falecimento, passarão a ser
automaticamente exercíveis, antecipando-se o prazo de carência, podendo os
herdeiros e sucessores legais do Beneficiário exercer a respectiva Opção no prazo de
até 12 (doze) meses a contar da data do falecimento, após o que tais direitos restarão
automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou
indenização; e (ii) as Opções Exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de
Adesão, na data de seu falecimento, poderão ser exercidas pelos herdeiros e
sucessores legais do Beneficiário, desde que o façam no prazo de até 12 (doze) meses
a contar da data do falecimento, após o que tais direitos restarão automaticamente
extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio, notificação ou
indenização.

X.3.
No caso de demissões sem justa causa que ocorram no período de 12 (doze) meses
após uma mudança de controle da Companhia, na forma da lei, todas as Opções se tornam
exercíveis.

X.4.
O Conselho de Administração terá liberdade e autonomia para decidir os casos
excepcionais e/ou alterar as regras acima previstas, sem prejuízo de direitos já exercidos e/ou
adquiridos anteriormente à sua deliberação.

XI – DISSOLUÇÃO OU LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

Na hipótese de dissolução, fusão, incorporação, cisão ou liquidação da Companhia, os
Beneficiários poderão exercer suas Opções que já possam ser exercidas no período
compreendido entre a data da convocação da assembleia geral de acionistas que tiver por
objeto deliberar sobre a dissolução, fusão, incorporação, cisão ou liquidação da Companhia e a
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data de realização da mesma. Caso contrário, as Opções serão extintas, da mesma forma que
este Regulamento e os respectivos Contratos de Adesão.

XII – PRAZO DE VIGÊNCIA DO PLANO DE OUTORGA DE OPÇÕES

O Plano e o presente Regulamento entram em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia
Geral da Companhia e poderá ser extinto a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral.
O término da vigência respeitará os direitos adquiridos, não afetando a eficácia das Opções
ainda em vigor, outorgadas com base nele.

XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS

XIII.1. Este Regulamento não impedirá a realização de quaisquer operações de reorganização
societária, tais como transformação, incorporação, fusão e cisão. O Conselho de Administração
da Companhia e as sociedades envolvidas em tais operações poderão, a seu critério,
determinar, sem prejuízo de outras medidas que decidirem por equidade: (i) a substituição das
ações objeto das Opções por ações da sociedade sucessora da Companhia; (ii) a antecipação
da aquisição do direito ao exercício da Opção de aquisição das Ações, de forma a assegurar a
inclusão das ações correspondentes na operação em questão; e/ou (iii) o pagamento em
dinheiro da quantia a que o Beneficiário faria jus nos termos do Plano.

XIII.2. Na eventualidade de o número, espécie e/ou classe das ações de emissão da
Companhia serem alterados em razão de desdobramentos, bonificações, grupamentos ou
conversões, o Conselho de Administração deverá efetuar o ajuste correspondente ao número,
espécie e/ou classe das ações objeto de cada Opção em vigor e seu respectivo preço de
aquisição ou subscrição, conforme o caso, informando aos Beneficiários por escrito.

XIII.3. O Conselho de Administração da Companhia será competente para dirimir eventuais
dúvidas quanto à interpretação das normas estabelecidas neste Regulamento, sendo que no
caso de conflito entre as disposições deste Regulamento e do Plano, prevalecerão as do Plano.

XIII.4. O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo, alterar as regras do Plano e
deste Regulamento, sem prejuízo, no entanto, dos direitos até então adquiridos.
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XIII.5. Nenhuma disposição do Plano ou deste Regulamento conferirá a qualquer
Beneficiário o direito de permanecer como administrador e/ou empregado da Companhia,
nem interferirá, de qualquer modo, no direito de a Companhia, a qualquer tempo e sujeito às
condições legais e contratuais, rescindir o contrato de trabalho do empregado e/ou
interromper o mandato do administrador.

XIII.6. Cada Beneficiário deverá aderir expressamente às condições do presente
Regulamento, mediante declaração escrita, sem qualquer ressalva.

XIII.7. Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por
ações, às companhias abertas e/ou aos efeitos fiscais de um plano de opções de compra,
poderá levar à revisão total ou parcial do Plano e do presente Regulamento, sem que isso
sujeite a Companhia a qualquer indenização a quem quer que seja.

XIII.8. Os casos omissos serão regulados pelo Conselho de Administração, consultada,
quando entender conveniente, a Assembleia Geral da Companhia. Qualquer opção concedida
de acordo com o Plano fica sujeita a todos os termos e condições estabelecidos neste
Regulamento, termos e condições estes que prevalecerão em caso de inconsistência a respeito
de disposições de qualquer contrato ou documento mencionado neste Regulamento.

XIII.9. A primeira outorga de Opções, na forma prevista em VII.1 supra, ocorrerá no mês de
maio de 2016. Nos exercícios seguintes, as eventuais outorgas ocorrerão nas reuniões do
Conselho de Administração conforme previsto nos itens VIII.1 e VIII.2, supra.

*_*_*_*
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13.5 Remuneração baseada em ações
Apesar da aprovação, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29/04/16, do plano de
outorga de opção de compra ou subscrição de ações da Companhia (“Plano de Opção de
Compra”), conforme detalhado no item 13.4 deste Formulário de Referência, até a presente
data não houve nenhuma outorga de opções, e consequentemente, tampouco houve
remuneração baseada em ações.
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
13.6 Opções em aberto
Apesar da aprovação, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29/04/16, do plano de
outorga de opção de compra ou subscrição de ações da Companhia (“Plano de Opção de
Compra”), conforme detalhado no item 13.4 deste Formulário de Referência, até a presente
data não houve nenhuma outorga de opções.
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13.7 Opções exercidas e ações entregues
Apesar da aprovação, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29/04/16, do plano de
outorga de opção de compra ou subscrição de ações da Companhia (“Plano de Opção de
Compra”), conforme detalhado no item 13.4 deste Formulário de Referência, até a presente
data não houve nenhuma outorga de opções.
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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
13.8 Precificação da Ações/Opções
Apesar da aprovação, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29/04/16, do plano de
outorga de opção de compra ou subscrição de ações da Companhia (“Plano de Opção de
Compra”), conforme detalhado no item 13.4 deste Formulário de Referência, até a presente
data não houve nenhuma outorga de opções.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
13.9. Participações detidas por órgão
Órgão

Ações/cotas detidas

Conselho de administração

60.846 ações

Diretoria

102.825 ações

Conselho Fiscal

Não instalado
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13.10. Plano de Previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e aos
diretores estatutários
A Bahema S/A é patrocinadora do MultiBRA Fundo de Pensão (atual denominação do HSBC Fundo de
Pensão), plano de previdência complementar misto, regido pelos Regulamentos Complementares A e B,
respectivamente nas modalidades de “benefício definido” e “contribuição definida”. Desde 1997 não são
aceitos novos participantes para o Plano A. Em 2004 foi concluída a migração dos participantes ativos
daquele plano para o Plano B.
O plano de previdência nunca foi extensivo aos membros do Conselho de Administração. Até 2015 os
membros da Diretoria poderiam aderir ao Plano B. No entanto, em 19/08/15 a Bahema formalizou ao
HSBC Fundo de Pensão o pedido para retirada de patrocínio, e desde então não são mais aceitos novos
participantes para o Plano B. Atualmente não existem membros da Diretoria como participantes ativos do
Plano B. Em 30/12/16 foi publicado no DOU a autorização da Previc para a retirada de patrocínio. Em
mar/17 a Bahema quitou integralmente o déficit atuarial do plano. Nos termos da Resolução Previc no. 11
de 13 de maio de 2013, até 27/07/17 deverá ocorrer a liquidação de todos os compromissos previstos no
termo de retirada de patrocínio.
A Bahema S/A segue a Deliberação CVM n° 695/12 no reconhecimento dos ganhos e perdas atuariais.
Dentro do que determina esta instrução, apresentamos a seguir a conciliação dos ativos e passivos
atuariais, o demonstrativo da movimentação do (passivo) ativo atuarial líquido e o total da despesa
reconhecida na demonstração de resultado do exercício de 2016.
Ativos e passivos atuariais:
Descrição
Valor justo dos ativos do plano
Valor presente das obrigações atuariais
Saldo no final do exercício

31/12/2016

31/12/2015

(5.610)
6.073
463

(4.994)
5.900
906

As movimentações do valor justo dos ativos do plano são demonstradas a seguir (R$mil):
Descrição

31/12/2016

Valor dos ativos do plano no início do exercício
Rendimento esperado dos ativos do plano
Benefícios pagos
Ganhos atuariais
Valor justo dos ativos do plano no final do exercício

31/12/2015

(4.994)
(509)
612
(719)
(5.610)

(4.753)
(432)
637
(446)
(4.994)

As movimentações do valor presente das obrigações atuariais com benefícios pós-emprego são
demonstradas a seguir:
Descrição

31/12/2016

Valor presente das obrigações atuariais no início do exercício
Custo dos juros
Benefícios pagos
Perda (Ganho) atuarial

31/12/2015

5.900
606
(612)
179
6.073

7.261
676
(637)
(1.400)
5.900

As despesas reconhecidas foram as seguintes:
Descrição
Custo líquido do exercício
Ganhos e perdas reconhecidos imediatamente
Resultado

31/12/2016

31/12/2015
98
(541)
(443)

244
(1.846)
(1.602)
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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
31/12/2016

31/12/2015

Conselho de Administração
31/12/2014

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Nº de membros

2,00

3,00

3,00

4,00

8,00

8,00

Nº de membros
remunerados

2,00

2,00

0,00

4,00

4,00

0,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

114.000,00

100.283,68

97.639,06

45.549,36

45.549,36

94.767,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

20.967,27

0,00

0,00

45.549,36

32.518,00

44.248,08

Valor médio da
remuneração(Reais)

57.000,00

50.141,84

61.767,50

45.549,36

42.943,09

50.562,95

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2014

O Diretor Presidente não recebeu remuneração em 2014.

Conselho de Administração
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
13.12.Arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturam
mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do
cargo ou de aposentadoria (inclusive consequências financeiras para a Companhia):
Não há.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
13.13.Percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado da Companhia
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:
PARTES RELACIONADAS AOS CONTROLADORES

Não há controladores.
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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
13.14.Valores reconhecidos no resultado da Companhia 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 da Companhia, como remuneração de membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal da Companhia, agrupados por órgão,
especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos:
Bahema Participações S/A (extinta em 2014)

2014
Órgão
Conselho de Administração
Conselho fiscal
Diretoria Estatutária
Total geral

Nº de membros
0
0
2
2

Remuneração Total
0,00
0,00
185.302,50
185.302,50

Nos exercícios de 2015 e 2016 não havia controladas na Bahema.
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13.16 - Outras informações relevantes
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
a) Empregados
Dada a natureza de sua atividade (holding de investimentos), a Bahema S/A possui 3 empregados apenas, todos
da área administrativa.
b) Terceirizados
Há apenas dois funcionários terceirizados, da área administrativa.
c) Índice de rotatividade
Não aplicável.
d) exposição a passivos e contingências trabalhistas
Não há passivos ou contingências trabalhistas conhecidas.
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14.2. Alterações relevantes nos recursos humanos
Não houve alteração relevante nos 3 últimos exercícios.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
14.3.Políticas de remuneração dos empregados da Companhia
A política de remuneração da Bahema prevê a prática de salários dentro das condições médias de mercado,
havendo, também, remuneração variável atrelada a desempenho ou participação nos lucros.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
14.4.Descrever as relações entre a Companhia e sindicatos
Não há.
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14.5 - Outras informações relevantes
14.5. Outras informações relevantes – Recursos Humanos
Não há.
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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 %

brasileira-SP

Não

Monica Affonso Ferreira Mation
005.695.638-01

Não

31/07/2017

Não
46.967

4,007526%

0

0,000000%

46.967

4,007526%

120.654

10,294973%

16.198

1,382117%

0,000000%

420.702

35,896994%

0,000000%

87.204

7,440701%

Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF
00.436.923/0001-90

Brasileira-DF

Não

Não

31/12/2014

Não
120.654

10,294973%

0

0,000000%

Mint Batalha Value Master Fia
12.474.286/0001-26

brasileiro-MG

Não

Não

31/07/2017

Não
16.198

1,382117%

0

0,000000%

Mint Educação Fundo de Investimento em Ações
27.928.149/0001-91

brasileiro-MG

Não

Não

31/07/2017

Não
420.702

35,896994%

0

Guilherme Affonso Ferreira Filho
353.147.828-12

Não

Não

Não
87.204

7,440701%

0
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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 %

Brasileira-SP

Não

Carlos Eduardo Affonso Ferreira
060.892.248-04

Não

31/12/2014

Não
100.945

8,613275%

0

0,000000%

100.945

8,613275%

37.433

3,194024%

Ana Maria Affonso Ferreira Bianchi
526.375.148-68

brasileira-SP

Não

Não

31/07/2017

Não
37.433

3,194024%

0

0,000000%

Guilherme Affonso Ferreira
762.604.298-00

brasileiro-SP

Não

Não

31/07/2017

Não
12.900

1,100800%

0

0,000000%

12.900

1,100800%

328.967

28,069590%

0

0,000000%

328.967

28,069590%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

1.171.970

100,000000%

0

0,000000%

1.171.970

100,000000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

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 %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

28/04/2017

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

443

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

21

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

5

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)

998.894

85,232045%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000000%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

998.894

85,232045%

PÁGINA: 140 de 178

15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
Formulário de Referência - 2017 - BAHEMA SA

Versão : 6

15.4. Organograma dos acionistas e do grupo econômico
Após as aquisições societárias informadas no item 3.3 Eventos Subsequentes deste Formulário de
Referência, o grupo passou a ter a seguinte configuração:

BSA

100%

100%

BSP

80%

BRJ

80%

BMG

5%

Sovila

Grupo Escola Parque

100%
EV

100%
EI

100%
SEP

BSA: Bahema S/A (companhia) CNPJ 45.987.245/0001-92
BSP: Bahema Educação e Participações SP S/A CNPJ 26.643.740/0001-30
BRJ: Bahema Educação RJ S/A CNPJ 25.249.401/0001-00
BMG: Bahema Educação MG Ltda (em processo de constituição)
Sovila: Sovila Participações S/A CNPJ 06.007.683/0001-95
EV: Escola da Vila Ltda. CNPJ 43.463.157/0001-66
EI: Escola da Vila Educação Infantil Ltda CNPJ 02.933.734/0001-59
SEP: Somater Ensino e Pesquisa Ltda. CNPJ 60.260.668/0001-08
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15.5. Acordo de Acionistas
Não há acordos de acionistas que assegure o controle acionário da companhia, o nos quais a Bahema S/A figure
diretamente como parte ou interveniente.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
15.6. Alterações relevantes nas participações – controladores e administradores
Em 26.04.17 a acionista Silvia Maria Affonso Ferreira de Almeida Prado comunicou que reduziu sua
participação acionária na Bahema, passando a deter 20.679 (vinte mil, seiscentas e setenta e nove) ações
ordinárias, representativas de aproximadamente 3,42% (três vírgula quarenta e dois por cento) das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
Em 17.10.17 o acionista Guilherme Affonso Ferreira Filho comunicou que aumentou sua participação
acionária na Bahema, passando a deter 87.204 (oitenta e sete mil, duzentos e quatro) ações ordinárias,
representativas de aproximadamente 7,4% (sete vírgula quatro por cento) das ações ordinárias de emissão da
Companhia.
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15.7. Principais alterações societárias
Em 31/07/2014 a controlada Bahema Participações S/A foi incorporada pela Companhia.
Conforme Fato Relevante divulgado em 14/02/2017, por meio da subsidiária integral Bahema Educação e
Participações SP S/A, a companhia realizou o investimento em 80% do capital social das sociedades mantenedoras da
Escola da Vila, em São Paulo.
Conforme Fato Relevante divulgado em 02/03/2017, por meio da subsidiária integral Bahema Educação RJ S/A, a
companhia realizou o investimento em 5% do capital social das sociedades mantenedoras da Escola Parque, no Rio de
Janeiro.
Conforme Fato Relevante divulgado em 30/06/2017, o Conselho de Administração autorizou que os diretores da
Companhia constituam uma nova empresa em parceria com diretores da Escola Parque, denominada de Bahema
Educação MG Ltda, que será responsável por abrir o ensino médio Mangabeiras Parque, continuação do projeto
pedagógico da escola Balão Vermelho, de Belo Horizonte.
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15.8 - Outras informações relevantes
15.8. Outras informações relevantes – controle e grupo
Não existem outras informações relevantes não abrangidas pelos itens anteriores.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
16.1. Regras, políticas e práticas – partes relacionadas
Não há.
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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

Teorema Gestão de Ativos Ltda.

31/12/2015

29.667.380,98

A transação foi
encerrada em 2016,
atualmente não há
qualquer valor

taxas de administração Indeterminada.
e performance previstas
nos regulamentos dos
fundos.

Relação com o emissor

Alguns ex-controladores da companhia são também sócios da Teorema Gestão, que por sua vez é gestora de 2 fundos de investimentos em ações
nos quais a companhia já foi investidora.

Objeto contrato

Não há.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Não há, por se tratar de fundo de investimento.

Natureza e razão para a operação

Investimento.

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Aplicação em fundos de investimento geridos pela parte relacionada.

SIM

0,000000
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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
16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2
acima ocorridas no último exercício social
Não aplicável.
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16.4 - Outras informações relevantes
16.4. Outras informações relevantes – partes relacionadas
Não há.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
31/07/2017

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

1.171.970

0

1.171.970

Capital Integralizado
56.950.013,99

PÁGINA: 150 de 178

Formulário de Referência - 2017 - BAHEMA SA

Versão : 6

17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação
31/07/2014

Orgão que
deliberou o
aumento
AGE

Data emissão
31/07/2014

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

208.280,77

Subscrição
particular

41.849

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
41.849

0,79537403

Critério para determinação do
preço de emissão

Avaliação do acervo da controlada Bahepar conforme Protocolo de Justificação de Incorporação e Laudo de Avaliação aprovados na Assembleia Geral Extraordinária de 31/07/14.

Forma de integralização

Mediante conferência de bens da controlada Bahema Participações S/A, com extinção da parcela correspondente à participação da Companhia na controlada incorporada.

31/07/2017

Conselho de
Administração

03/08/2017

30.555.214,56

Subscrição
pública

Critério para determinação do
preço de emissão

Valor patrimonial da ação na data-base de 31/03/2017

Forma de integralização

À vista, em espécie.

568.152

0

568.152

115,76225325

Fator cotação

4,98

R$ por Unidade

53,78

R$ por Unidade
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)
Data
aprovação

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

6.038.183

0

6.038.183

603.818

0

603.818

Grupamento
09/09/2016
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos últimos 3 exercícios a Companhia não efetuou redução do capital social.
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17.5 - Outras informações relevantes
17.5.Outras informações relevantes:
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

De acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social da Companhia, é
conferido aos titulares de ações de emissão da Companhia direito ao recebimento de dividendos ou
outras distribuições relativamente às ditas ações na proporção de suas participações no capital
social.
Nos termos do art. 8 do estatuto social da Companhia, as ações da Bahema S.A. darão direito a
dividendos mínimos anuais, não cumulativos, equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido do exercício, ajustado de acordo com o art. 202 da Lei das Sociedades por Ações.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Bahema S.A., os acionistas receberão os pagamentos relativos ao
reembolso do capital na proporção de suas participações no capital social, após o pagamento de
todas as obrigações da Bahema S.A.
Os acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas em assembleia geral poderão retirarse da Companhia, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações. Para fins de reembolso,
o valor da ação será determinado com base no valor de patrimônio líquido constante do último
balanço aprovado pela assembleia geral, ressalvado o direito ao levantamento de balanço especial.
Nos termos do artigo 137 da Lei das Sociedades por Ações, mencionado direito de retirada não se
aplicará no caso de dissenso com relação a fusão da Companhia, sua incorporação em outra, ou
ainda participação dessa em grupo de sociedades, tendo em vista que as suas ações possuem
liquidez e dispersão. Nos termos do artigo 137, considera-se que há liquidez quando a ação
daquela espécie ou classe

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

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da Bahema S.A. nem as
deliberações tomadas em assembleia geral podem privar os acionistas dos direitos de (i) participar
dos lucros sociais, (ii) participar do acervo da Bahema S.A., em caso de liquidação; (iii) fiscalizar a
gestão da Bahema S.A., nos termos da Lei das Sociedades por Ações; (iv) preferência para a
subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observadas as
condições previstas na Lei das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se da Bahema S.A. nos casos
previstos na Lei das Sociedades por Ações.
Não haverá direito de preferência na outorga e no exercício de opção de compra de ações, na
forma do disposto no §3º do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não há.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
18.2.Regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou que os
obriguem a realizar oferta pública:
O Estatuto Social da Companhia não estabelece qualquer regra específica que limite o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública. Para maiores informações a respeito
dos procedimentos relativos à oferta pública de ações a ser realizada na hipótese de alienação de controle,
ver item 18.1. acima.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
18.3. Exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos no
estatuto:
Não existem exceções ou cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos no
estatuto social da Bahema S.A.
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2016

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2016

Ações

30/06/2016

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

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

266.055

30,02

24,78 R$ por Unidade

27,79

Balcão
Organizado

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

387.190

26,66

22,61 R$ por Unidade

24,64

Ordinária

Balcão
Organizado

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

497.647

32,98

23,70 R$ por Unidade

28,08

Ordinária

Balcão
Organizado

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

405.296

31,60

24,69 R$ por Unidade

27,41

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Ordinária

Bolsa

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

217.018

4,67

4,04 R$ por Unidade

4,34

Ações

Ordinária

Bolsa

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

720.959

4,72

3,55 R$ por Unidade

4,10

30/09/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

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

396.903

3,70

2,80 R$ por Unidade

3,25

31/12/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

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

114.314

3,07

2,85 R$ por Unidade

2,98

Exercício social

31/12/2014

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2014

Ações

Ordinária

Bolsa

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

670.204

4,62

3,51 R$ por Unidade

3,96

30/06/2014

Ações

Ordinária

Bolsa

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

1.467.558

6,27

4,26 R$ por Unidade

5,07

30/09/2014

Ações

Ordinária

Bolsa

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

253.106

5,84

5,12 R$ por Unidade

5,60

31/12/2014

Ações

Ordinária

Bolsa

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

283.914

5,84

4,19 R$ por Unidade

5,04

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Balcão
Organizado

Ações

Ordinária

30/09/2016

Ações

31/12/2016

Ações

Exercício social

31/12/2015

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2015

Ações

30/06/2015

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui outros valores mobiliários.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
18.6.Mercados brasileiros nos quais valores mobiliários da Companhia são admitidos à negociação:
As ações ordinárias da Bahema S.A. são admitidas à negociação na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros sob os códigos “bahi3”.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
18.7.Valores mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros:
A Companhia não negocia suas ações em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui títulos emitidos no exterior.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
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18.9. Ofertas públicas de distribuição
Vide item 18.12 - Outras inf. relevantes - valores mobiliários, deste Formulário de Referência.

PÁGINA: 163 de 178

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
Formulário de Referência - 2017 - BAHEMA SA

Versão : 6

18.10. Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição
Vide item 18.12 - Outras inf. relevantes - valores mobiliários, deste Formulário de Referência.
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
18.11. Ofertas públicas de aquisição
Não houve nos últimos 3 exercícios.
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18.12. Outras informações relevantes – Val. mobiliários
Oferta Pública Restrita de Ações
Em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de junho de
2017, foi aprovada a realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente,
558.000 (quinhentas e cinquenta e oito mil) ações ordinárias de emissão da Companhia, todas
nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames (“Ações”), ao preço por Ação de R$53,78 (cinquenta e três reais e setenta e oito
centavos) (“Preço por Ação”), totalizando um montante de, inicialmente, R$30.009.240,00
(trinta milhões nove mil duzentos e quarenta reais), com esforços restritos de colocação, pelo
coordenador líder da Oferta (“Coordenador Líder”), nos termos da Instrução CVM 476
(“Oferta”), nos termos do fato relevante disponibilizado em 30 de junho de 2017 pela
Companhia (“Fato Relevante”).
Nos termos da decisão proferida em 28 de junho de 2016, no âmbito do Processo
Administrativo CVM nº RJ2014/13261, e do artigo 24 da Instrução da CVM nº 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a Oferta previu a
possibilidade de acrescer em até 15% (quinze por cento) do total de Ações inicialmente
ofertadas, ou seja, em até 83.700 (oitenta e três mil e setecentos) ações ordinárias de emissão
da Companhia nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas
(“Ações Suplementares”), nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão destinadas a
atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que
for fixado o Preço por Ação. A opção pela distribuição das Ações Suplementares poderia ser
feita até a data de conclusão da Oferta a critério da Companhia em comum acordo com o
Coordenador Líder da Oferta.
Restrições à Negociação das Ações (Lock-up)
A Companhia e certos acionistas com participações relevantes na Companhia, bem como
cada um dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia
obrigaram-se, nos termos de um acordo de restrição à venda de ações, pelo prazo de 90
(noventa) dias que se inicia na data de assinatura do “Instrumento Particular de Contrato de
Coordenação, Colocação de Ações Ordinárias de Emissão da Bahema S.A.” a não (i) ofertar,
vender, emitir, contratar a venda, empenhar ou de outro modo dispor de ações de emissão
da Companhia; (ii) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, contratar a compra ou outorgar
quaisquer opções, direitos ou garantias para adquirir as ações de emissão da Companhia; (iii)
celebrar qualquer contrato de swap, hedge ou qualquer acordo que transfira a outros, no todo
ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da titularidade de ações de
emissão da Companhia; ou (iv) divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer
operação especificada nos itens (i) a (iii), exceto em certas situações específicas.
Efetivação da Oferta
A Oferta realizou-se nos termos descritos no Fato Relevante, tendo sido o Comunicado de
Início da Oferta enviado à CVM no dia 03 de julho de 2017, o efetivo aumento de capital
aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 31 de julho de 2017,
e o Comunicado de Encerramento da Oferta tendo sido enviado à CVM no dia 05 de agosto
de 2017.

PÁGINA: 166 de 178

Formulário de Referência - 2017 - BAHEMA SA

Versão : 6

18.12 - Outras infomações relevantes
Em 07 de agosto de 2017, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a
homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado previsto em seu estatuto social, conforme aprovado em reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 31 de julho de 2017, com a exclusão do direito
de preferência dos atuais acionistas da Companhia, de acordo com o artigo 172, I da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em vista da subscrição e integralização
de 568.152 (quinhentas e sessenta e oito mil cento e cinquenta e duas) ações ordinárias
emitidas pela Companhia, representando a totalidade das ações emitidas pela Companhia no
contexto da Oferta Restrita, bem como parte das Ações Suplementares, ao preço por ação
de R$ 53,78 (cinquenta e três reais e setenta e oito centavos). O montante total do aumento
do capital social decorrente da Oferta será destinado para a conta de capital social, o qual
passará a ser de R$ 56.950.013,99 (cinquenta e seis milhões, novecentos e cinquenta mil e
treze reais e noventa e nove centavos), dividido em 1.171.970 (um milhão, cento e setenta e
uma mil novecentas e setenta), nominativas, escriturais e sem valor nominal, devendo o
Conselho de Administração fazer com que seja submetida à deliberação e à aprovação da
Assembleia Geral da Companhia a alteração do artigo 5º do estatuto social, de forma a
atualizar a expressão do seu capital social.
Custos de Distribuição
As comissões e as despesas com auditores independentes, advogados, consultores e
publicidade relacionadas à Oferta Restrita foram pagas exclusivamente pela Companhia,
totalizando o valor de R$ 1.059.469,00 (um milhão, cinquenta e nove mil, quatrocentos e
sessenta e nove reais). Segue, abaixo, o detalhamento dos custos da Oferta:
Comissões
Comissões de oferta
Comissão de Coordenação
Comissão de Colocação
Comissão de Garantia Firme
Total de Comissões
Impostos, Taxa e Outras Retenções
Despesas com Auditores
Despesas com Advogados e Consultores
Total Despesas
Total Comissões e Despesas

Valor Total
(R$)
75.000,00
0
0
75.000,00
126.469,00
0
858.000,00
984.469,00
1.059.469,00

% em Relação
% em relação ao Custo unitário por ao Preço por
Valor Total da Oferta
Ação (R$)
ação
0,25%
0,00%
0,00%
0,25%
0,41%
0,00%
2,81%
3,22%
3,47%

0,13
0,00
0,00
0,13
0,22
0,00
1,51
1,73
1,86

0,25%
0,00%
0,00%
0,25%
0,41%
0,00%
2,81%
3,22%
3,47%

Além da remuneração acima, nenhuma outra foi contratada ou paga ao Coordenador Líder
da Oferta, direta ou indiretamente, por força ou em decorrência do Contrato de Colocação,
bem como não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação
(conforme definido no Fato Relevante).
Destinação Dos Recursos
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que recebeu com a Oferta para cumprir
os acordos de investimento assumidos com a Escola da Vila e a Escola Parque, anteriormente
anunciados ao mercado, para viabilizar o investimento projetado na escola Balão Vermelho,
inclusive com a abertura do ensino médio, para reforçar seu caixa e para cobrir necessidades
gerais corporativas da empresa. Com isso, reitera o compromisso assumido com os sócios
destas escolas, de viabilizar a perenidade de seus projetos pedagógicos e de reforçar suas
respectivas capacidades de investimentos, permitindo o crescimento das operações e gerando
valor aos acionistas da Companhia.
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Capitalização
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por seus
empréstimos e financiamentos e seu patrimônio líquido em 31 de março de 2017 e indicam
(i) a posição naquela data; (ii) o valor ajustado para refletir os recursos líquidos recebidos pela
Companhia no âmbito da Oferta, após a dedução de comissões e despesas, estimados em
aproximadamente R$ 61.975.897,18 (sessenta e um milhões, novecentos e setenta e cinco
mil, oitocentos e noventa e sete reais e dezoito centavos).
As informações abaixo, referentes à coluna “Real”, foram extraídas das demonstrações
financeiras consolidadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de
março de 2017, elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e de
acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB) e auditadas pela Grant Thornton,
conforme indicado em seu relatório de auditoria, e devem ser lidas em conjunto com as
mesmas, bem como os itens “3. Informações financeiras selecionadas” e “10. Comentários
dos Diretores” deste Formulário de Referência.
Real

Ajustado1

(em milhares de Reais)
Empréstimos e financiamentos circulante
Empréstimos e financiamentos não circulante
Patrimônio Líquido
32.480,15
61.975,90
Capitalização total
32.480,15
61.975,90
¹ Capitalização de 568.152 ações menos os gastos para o aumento de capital

Diluição
Os investidores que adquiriram Ações no âmbito da Oferta sofreram diluição no valor
patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia. Em 31 de março de 2017, o valor
do patrimônio líquido da Companhia era de R$ 32.480,15 mil e o valor patrimonial por ação
correspondia, na mesma data, a R$ 53,78. Esse valor patrimonial representa o valor contábil
do patrimônio líquido da Companhia dividido pelo número total de ações de sua emissão em
31 de março de 2017.
Em decorrência do Aumento de Capital social realizado no contexto da Oferta Restrita, o
capital social da Companhia em 31 de Julho de 2017 passou a ser de R$ 56.950.013,99
(cinquenta e seis milhões, novecentos e cinquenta mil e treze reais e noventa e nove
centavos), dividido em 1.171.970 (um milhão, cento e setenta e uma mil novecentas e setenta)
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Foram emitidas 568.152
(quinhentas e sessenta e oito mil cento e cinquenta e duas) novas ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Como resultado da emissão das Ações no âmbito da Oferta, considerando o preço de
referência, e após a dedução de comissões e despesas estimadas, o patrimônio líquido
ajustado em 31 de março de 2017 foi calculado em R$ 61.975.897,18 (sessenta e um milhões,
novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e dezoito centavos),
representando R$ 53,34 por ação.
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Isso representou uma imediata diluição no valor patrimonial por ação de R$ 0,44 por ação
para os acionistas antigos da Companhia e uma diminuição no valor patrimonial por ação de
R$ 0,44 por ação para os novos investidores que adquiriram Ações na Oferta. Esses
montantes representam a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta
e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a realização da Oferta.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação de emissão da Companhia, com base no
patrimônio líquido da Companhia em 31 de março de 2017. 1 (1) Cenário 2 (2)
Realizado
Em R$ (exceto percentual)
Preço de Referência
Valor patrimonial por ação em 31 de março de 2017
Valor patrimonial por ação ajustado pela Oferta
Diluição do valor patrimonial por ação para os atuais acionistas
Diminuição do valor patrimonial por ação para os investidores da
Oferta
Percentual da diluição imediata resultante da Oferta

53,78
53,78
53,34
0,44
0,44
0,8%

Apesar de haver diluição no patrimônio líquido contábil da Companhia ocasionado pelo
pagamento de despesas com a Oferta, não houve diluição na participação no capital social
em decorrência dessa diluição no patrimônio líquido contábil.
Evento subsequente ao encerramento da Oferta
Conforme divulgado no Fato Relevante de 7 de julho de 2017, a Diretoria da Bahema
assumiu o compromisso de aderir ao nível Bovespa Mais das “Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa” da B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (tal compromisso,
“Compromisso”, tal adesão, a “Adesão”). O Compromisso foi assumido perante o
Coordenador Líder da Oferta Pública de Ações com Esforços Restritos realizada pela
Companhia no contexto de um Aditamento ao Contrato de Coordenação, Colocação e com
Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Bahema S.A. firmado
naquela data, e implicará tomar medidas para que, no prazo de 6 (seis) meses contados do
primeiro anúncio de distribuição, a Adesão seja efetivada.
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui planos de recompra de ações para tesouraria.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não realizou movimentações de ações em tesouraria.
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19.3. Outras informações relevantes – recompra/tesouraria
Não há.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

10/07/2002

Cargo e/ou função

- a própria Bahema S.A.;
- seus administradores, acionistas controladores, acionistas que elegerem membro do conselho
de administração e do conselho fiscal da Bahema S.A., membros do conselho fiscal, empregados
e executivos com acesso a informação relevante e integrantes dos demais órgãos com funções
técnicas ou consultivas;
- quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Bahema S.A. ou em sociedades
controladas e coligadas da Bahema S.A., tenha conhecimento de informação relativa a ato ou fato
relevante sobre a Companhia até que esta o divulgue ao mercado; e
- ex-administradores da Bahema S.A., nas condições indicadas no item subsequente.

Principais características e locais de consulta
As restrições da Política de Negociação também se aplicam aos ex-administradores da Bahema S.A., (a) pelo prazo de seis meses,
após o seu afastamento, ou (b) até a divulgação, pela Companhia, do Ato ou Fato Relevante ao mercado, o que ocorrer em primeiro
lugar, salvo se, nesta segunda hipótese, a negociação com as ações da Bahema S.A., após a divulgação do Ato ou Fato Relevante,
puder interferir nas condições dos referidos negócios, em prejuízo dos acionistas da Bahema S.A. ou dela própria.
A Política de Negociação prevê que o Conselho de Administração da Companhia tampouco poderá deliberar sobre a aquisição ou a
alienação, pela Companhia, de ações de própria emissão enquanto não for tornada pública, através da divulgação de ato ou fato
relevante, a informação relativa a:
- celebração de qualquer acordo ou contrato visando à transferência do controle acionário da Companhia; ou
- outorga de opção ou mandato para o fim de transferência do controle acionário da Bahema S.A.; ou
- existência de intenção de se promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária.
Compete ao Diretor de Relações com Investidores da Bahema S.A. zelar pela execução e acompanhamento da Política de Negociação.
Períodos de vedação e descrição
É vedada a negociação de valores mobiliários de emissão por qualquer das Pessoas Vinculadas:
dos procedimentos de fiscalização - Sempre que ocorrer qualquer Ato ou Fato Relevante nos negócios da Bahema S.A. de que
tenham conhecimento as pessoas mencionadas acima e, ainda após sua divulgação, caso a
negociação possa interferir nas condições dos negócios com ações da Bahema S.A., de maneira
a resultar prejuízo para a própria Bahema S.A. ou a seus acionistas;
- Sempre que existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão,
transformação ou reorganização societária;
- Somente em relação aos Acionistas Controladores, diretos ou indiretos, e Administradores,
sempre que estiver em curso ou houver sido outorgada opção ou mandato para o fim de
aquisição ou a alienação de ações de emissão da Bahema S.A. pela própria Bahema S.A., suas
Sociedades Controladas, suas Sociedades Coligadas ou outra sociedade sob controle comum;
- Em períodos que antecederem a divulgação ou publicação, quando for o caso, das informações
trimestrais (ITR) ou informações anuais (DFP) da Companhia;
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20.2. Outras informações relevantes:
As vedações às negociações citadas acima aplicam-se às negociações realizadas, direta ou indiretamente,
pelos Acionistas Controladores, Administradores, Conselheiros Fiscais, Empregados e Executivos com
acesso a Informação Relevante e integrantes dos demais Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas da
Companhia, e ainda, por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição nas Sociedades
Controladoras, nas Sociedades Controladas e nas Sociedades Coligadas, tenha conhecimento de
informação relativa a Ato ou Fato Relevante sobre a Companhia, mesmo nos casos em que as
negociações por parte dessas pessoas se dêem por intermédio de:
•

sociedade por elas controlada;

•

terceiros com quem for mantido contrato de fidúcia ou administração de carteira ou ações.

Não são consideradas negociações indiretas aquelas realizadas por fundos de investimento de que sejam
quotistas as pessoas mencionadas no item acima, desde que:
•

os fundos de investimento não sejam exclusivos; e

•

as decisões de negociação do administrador do fundo de investimento não possam ser
influenciadas pelos quotistas.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
21.1. 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 Código de Conduta para Divulgação e Uso de Informações e
Política de Negociação de Valores Mobiliários, aprovado em reunião do Conselho de
Administração de 10.07.2002 (“Código”). O Código, no que diz respeito à divulgação e
uso de informações (“Política de Divulgação e Uso de Informações”), visa, entre outras
coisas, à divulgação de informações relevantes e à manutenção de sigilo acerca destas
informações que ainda não tenham sido divulgadas ao público.
Na Assembleia Geral Extraordinária de 30.04.2014 foi aprovada a alteração da política
de divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, para permitir sua divulgação
exclusivamente por meio de portal de notícias com página na rede mundial de
computadores, face ao disposto na Instrução CVM nº 547 de 05/02/2014. Em razão
disso, foi alterado o item 4.9 da política de divulgação de ato ou fato relevante da
Companhia, que passou a ter a seguinte nova redação:
“4.9. Formas de Divulgação
A divulgação de Ato ou Fato Relevante envolvendo a Companhia deverá dar-se por
meio de portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que
disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua
integralidade.
A Companhia poderá, a cada divulgação de Ato ou Fato Relevante, optar por realizá-la
de forma resumida, com indicação dos endereços na rede mundial de computadores,
onde a informação completa deve estar disponível a todos os investidores, em teor no
mínimo idêntico àquele remetido à CVM, à Bovespa e, se for o caso, às Bolsas de
Valores e Mercado de Balcão.”
Após a alteração acima, a Companhia passou a divulgar seus atos ou fatos relevantes
por meio: (i) da página na rede mundial de computadores do portal de notícias do
LUZDIGI (http://www.luzdigi.com.br/); (ii) da página na rede mundial de
computadores da Companhia (http://www.bahema.com.br/); e (iii) do sistema de envio
de informações periódicas e eventu-ais da CVM (Sistema IPE), conforme faculdade
conferida pela Instrução da CVM nº 547, de 5 de fevereiro de 2014, que alterou a
Instrução CVM 358.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2. Política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pela Companhia (inclusive os
procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas):
A Política de Divulgação e Uso de Informações vincula as seguintes pessoas (“Pessoas Vinculadas”), que
deverão assinar um termo de adesão ao Código:
(i) administradores, acionistas controladores, acionistas que elegerem membro do conselho de
administração e do conselho fiscal da Companhia, membros do conselho fiscal e integrantes dos demais
órgãos com funções técnicas ou consultivas da Companhia;
(ii) empregados e executivos com acesso a informação relevante; e
(iii) quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia ou em sociedades
controladas e coligadas da Companhia, tenha conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante
sobre a Companhia.
As Pessoas Vinculadas que tiverem conhecimento pessoal de ato ou fato relevante, deverão comunicá-lo
ao Diretor de Relações com Investidores, que é a pessoa responsável por sua comunicação aos devidos
órgãos e sua divulgação à imprensa. Cumpre, ainda, às Pessoas Vinculadas o dever de guardar sigilo
acerca das informações relevantes a que tenham acesso privilegiado, até a sua divulgação ao mercado,
bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam. Caso, diante da
comunicação realizada (e não se configurando a decisão de manter sigilo, tomada conforme o disposto
acima), as Pessoas Vinculadas constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no
cumprimento de seu dever de comunicação, deverão as mesmas comunicar o fato relevante
imediatamente à CVM, sob pena de responsabilidade.
Sempre que houver dúvida a respeito da relevância acerca de informação privilegiada, as Pessoas
Vinculadas deverão entrar em contato com o Diretor de Relações com Investidores da Companhia a fim
de sanar a dúvida.
A Política de Divulgação e Uso de Informações prevê como regra geral a imediata comunicação e
divulgação simultânea à CVM, às bolsas de valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliários
negociados e às entidades de balcão organizado em que a Companhia tenha valores mobiliários
negociados, de ato ou fato relevante, divulgação essa a ser feita preferencialmente antes do início ou após
o encerramento dos negócios nas bolsas de valores localizadas no País ou no exterior em que a
Companhia tenha seus valores mobiliários negociados.
Caso seja imperativo que a divulgação do ato ou fato relevante ocorra durante o horário de negociação,
caberá ao Diretor de Relações com Investidores solicitar, sempre simultaneamente às bolsas de valores
nacionais e estrangeiras, a suspensão da negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia
pelo tempo necessário à adequada disseminação da informação relevante.
A Política de Divulgação e Uso de Informações prevê, ainda, que a informação relevante poderá deixar de
ser divulgada se a sua revelação puder colocar em risco interesse legítimo da Companhia. A não
divulgação deverá ser objeto de decisão dos acionistas controladores ou administradores da Companhia,
conforme o caso. Podendo estes submeter à CVM a sua decisão de, excepcionalmente, manter em sigilo
os atos ou fatos relevantes cuja divulgação entendam configurar manifesto risco a legítimos interesses da
Companhia. De todo modo, em tais casos excepcionais de não divulgação, cabe aos acionistas
controladores ou administradores da Companhia, 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, divulgar imediatamente o
ato ou fato relevante.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
21.3. 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 primária 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 e Uso de
Informações.
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21.4. Outras informações relevantes:
A Política de Divulgação e Uso de Informações prevê, ainda, que os administradores, membros do
Conselho Fiscal e integrantes dos demais órgãos com funções técnicas ou consultivas da Companhia
deverão informar ao Diretor de Relações com Investidores a titularidade de valores mobiliários de
emissão da Companhia, em nome próprio ou de pessoas ligadas, bem como as alterações nessas posições.
Tal comunicação deverá ser efetuada (i) no prazo de 5 dias após a realização de cada negócio; e (ii) no
primeiro dia útil após a investidura no cargo.
O Diretor de Relações com Investidores deverá informar à CVM e às bolsas de valores no prazo de 10
dias, após o término do mês em que se verificarem as alterações das posições detidas, ou do mês que
ocorrer a investidura no cargo das pessoas mencionadas acima, de forma individual e consolidada, por
órgão da Companhia.
Adicionalmente, a Política de Divulgação e Uso de Informações prevê, ainda, que os acionistas
controladores, diretos ou indiretos, os acionistas que elegerem membro do conselho de administração da
Companhia e os acionistas que elegerem membro do conselho fiscal da Companhia deverão comunicar,
assim como divulgar informação sobre aquisição ou alienação de participação acionária relevante.
A declaração acerca da aquisição ou alienação de participação acionária relevante deverá ser
encaminhada à CVM, à Bovespa e, se for o caso, às Bolsas de Valores e Mercado de Balcão, e a
comunicação para estes órgãos deverá ser encaminhada imediatamente após ser alcançada a participação
acionária relevante.
As divulgações de atos ou fatos relevantes, bem como sobre a aquisição ou alienação de participação
acionária relevante, envolvendo a Companhia dar-se-á por meio de portal de notícias com página na rede
mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em
sua integralidade.
A Companhia poderá, a cada divulgação de Ato ou Fato Relevante, optar por realizá-la de forma
resumida, com indicação dos endereços na rede mundial de computadores, onde a informação completa
deve estar disponível a todos os investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM, à
Bovespa e, se for o caso, às Bolsas de Valores e Mercado de Balcão.

PÁGINA: 178 de 178

