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Anexo 6.2(d)
Cartas de Renúncia dos Membros Não Independentes do Conselho de
Administração da Companhia

(inicia na página a seguir)

São Paulo, [•] de 2014.
Companhia Providência Indústria e Comércio
Rodovia BR 376, km 16,5, s/n°, Barro Preto
São José dos Pinhais - Paraná
CEP 83015-000
Ref: Carta de renúncia
Prezados Senhores:
Pelo presente instrumento, para todos os fins e efeitos legais, [nome],
[nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG
número [•], inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número [•] (doravante denominado “Conselheiro”), neste ato, e
na data deste instrumento, apresenta [sua] renúncia irrevogável e irretratável
ao [seu] cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia
Providência Indústria e Comércio, sociedade de capital aberto, com sede
social na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Rodovia BR
376, km 16,5, s/n, Barro Preto, CEP 83015-000, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número
76.500.180/0001-32

(doravante

denominada

“Companhia”),

ao

qual

o

Conselheiro foi nomeado na [Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
realizada em 29 de março de 2012 // Reunião do Conselho de Administração
realizada em 8 de fevereiro de 2013 // Reunião do Conselho de Administração
realizada em 17 de setembro de 2013] e, portanto, a todos os poderes
investidos a [ele] pela Companhia.
O Conselheiro e a Companhia, neste ato, concedem entre si liberação plena,
geral, irrevogável e irretratável a respeito de todos e quaisquer direitos e
obrigações do Conselheiro na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Companhia, renunciando a todas e quaisquer outras

reivindicações entre si em relação a isso e não deixando nada a reivindicar ou
exigir, por qualquer motivo ou causa.
Como consequência da aceitação desta carta de renúncia pela Companhia, a
Companhia, neste ato, concorda e se compromete a implementar os
procedimentos corporativos exigidos para formalizar a aceitação desta renúncia
e a substituição do Conselheiro como membro não independente do Conselho
de Administração da Sociedade.
Atenciosamente,
Assinado: [em branco]
[nome]: [em branco]
Reconhecido e aceito por:
Assinado: [em branco]
Nome: Companhia Providência Indústria e Comércio

Anexo 6.2(e)
Instrumento de Rescisão e Liberação dos Acordos de Acionistas da
Companhia
(inicia na página a seguir)

INSTRUMENTO DE RESCISÃO E LIBERAÇÃO DOS ACORDOS DE
ACIONISTAS DA COMPANHIA
O presente Instrumento de Rescisão de Acordos de Acionistas é celebrado entre
as seguintes partes:
1.1. Fundo de Investimento em Participações Latin America, fundo de
investimento em participações brasileiro, com sede social localizada na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
50, 5o e 6o andares, CEP 04543-011, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 08.792.575/0001-04
(doravante denominado, individualmente, “FIP Latin America”);
1.2. Fundo de Investimento em Participações Brasil Equity II, fundo de
investimento em participações brasileiro, com sede social localizada na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
50, 5o e 6o andares, CEP 04543-011, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 08.533.582/0001-83
(doravante denominado, individualmente, “FIP Brasil Equity II”);
1.3 Investidores Institucionais II - Fundo de Investimento em
Participações, fundo de investimento em participações brasileiro, com sede
social localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul,
quadra 4, lotes 3/4, s/n, 21o andar, CEP 70092-900, inscrito no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número
06.962.594/0001-06 (doravante denominado, individualmente, “Investidores
Institucionais II - FIP”);
1.4 Boreal Fundo de Investimento em Participações, fundo de
investimento em participações brasileiro, com sede social localizada na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1111, 2o andar (parte),
CEP 01311-920, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 08.389.335/0001-55 (doravante
denominado, individualmente, “Boreal FIP”);
1.5 Fundo de Investimento em Participações GGPAR, fundo de
investimento em participações brasileiro, com sede social localizada na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Dumas, 1630, complexo
11, CEP 04717-004, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do

Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 08.546.470/0001-67 (doravante
denominado, individualmente, “FIP GGPAR”);
1.6 Fundo de Investimento em Participações Volluto, fundo de
investimento em participações brasileiro, com sede social localizada na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedro Avancine, 73, 2 o andar, CEP
05679-160, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda

(CNPJ/MF)

sob

o

número

07.672.313/0001-35

(doravante

denominado, individualmente, “FIP Volluto”);
1.7 Fundo de Investimento em Participações C.A., fundo de investimento
em participações brasileiro, com sede social localizada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Amador Bueno, 474, CEP 04752-901, inscrito no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o
número 08.741.657/0001-11 (doravante denominado, individualmente, “FIP
C.A.”);
1.8 Banco Espirito Santo, S.A., sociedade constituída em conformidade com
as leis de Portugal, com sede social localizada na cidade de Lisboa, Portugal, na
Avenida da Liberdade, 195, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 05.720.823/0001-05 (doravante
denominado, individualmente, “Banco Espirito Santo”); e
1.9 Espirito Santo Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.,
sociedade constituída em conformidade com as leis de Portugal, com sede
social localizada na cidade de Lisboa, Portugal, na Rua Alexandre Herculano,
38, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o número 09.536.192/0001-20 (doravante denominada,
individualmente, “Espirito Santo Capital” e, coletivamente com o FIP Latin
America, o FIP Brasil Equity II, o Investidores Institucionais II - FIP, o Boreal
FIP, o FIP GGPAR, o FIP Volluto, o FIP C.A. e o Banco Espírito Santo, doravante
denominados, coletivamente, “Acionistas”);
1.10. Companhia Providência Indústria e Comércio, companhia aberta
brasileira, com sede social localizada na cidade de São José dos Pinhais, Estado
do Paraná, na Rodovia BR 376, km 16,5, s/n°, Barro Preto, CEP 83015-000,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o número 76.500.180/0001-32 (doravante denominada,
individualmente, “Companhia” e, coletivamente com os Acionistas, “Partes”).

CONSIDERANDOS
(A) em 19 de junho de 2007, os Acionistas celebraram um determinado Acordo
de Acionistas (doravante denominado “Acordo de Acionistas Original”), de
acordo com os termos do artigo 118 da Lei número 6404 de 15 de dezembro de
1976, e suas alterações posteriores (doravante denominada “Lei das
Sociedades por Ações Brasileira”), para estabelecer determinados termos e
condições que regeriam os direitos e obrigações das Partes na capacidade de
acionistas controladores da Companhia, que foi alterado pelos Acionistas, em 2
de outubro de 2008, por meio da assinatura de um 1o Aditamento ao Acordo de
Acionistas;
(B) em 19 de junho de 2007, o Investidores Institucionais II - FIP, o Boreal FIP
e o FIP GGPAR também celebraram um Segundo Aditivo e Consolidação do
Acordo de Investimentos, de acordo com o qual, em conformidade com os
termos do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações Brasileira, eles
acordaram determinados termos e condições que regeriam o exercício de seus
direitos e obrigações nos termos do Acordo de Acionistas Original como um
grupo (doravante denominado “Segundo Acordo de Acionistas” e, juntamente
com o Primeiro Acordo de Acionistas, os “Acordos de Acionistas”);
(C) em 27 de janeiro de 2014, os Acionistas, entre outros, celebraram um
determinado Contrato de Compra de Ações (doravante denominado “SPA”), por
meio do qual, observando-se os termos e condições estabelecidos nele, as
Partes assumiram a obrigação de vender para a PGI Polímeros do Brasil S.A.,
que assumiu a obrigação de adquirir dos Acionistas, 57.013.069 (cinquenta e
sete milhões, treze mil e sessenta e nove) ações ordinárias da Companhia, que
representam, no total, aproximadamente 71,25% (setenta e um vírgula vinte e
cinco por cento) do capital social total emitido e em circulação da Companhia
(excluindo

as

ações

mantidas

em

tesouraria)

(doravante

denominada

“Transação”); e
(D) de acordo com o SPA, como uma condição para a consumação da
Transação, as Partes concordaram em rescindir os Acordos de Acionistas por
meio da celebração de um instrumento de rescisão e liberação, na data de
fechamento pertinente;
ISTO POSTO, as Partes, com a intenção de estarem legalmente vinculadas,
concordaram mutuamente em assinar o presente Instrumento de Rescisão e

Liberação dos Acordos de Acionistas da Companhia (doravante denominado
“Instrumento de Rescisão”), que deverá ser regido pelos seguintes termos e
condições:
1. Os Acionistas, neste ato, decidem, por acordo mútuo e para todos os fins
legais, rescindir, de forma irrevogável, definitiva e irretratável, conforme eles
rescindiram, de fato, o Acordo de Acionistas Original, com entrada em vigor na
data deste instrumento.
2. De acordo com a Cláusula 7.1 do Segundo Acordo de Acionistas, como
resultado da rescisão do Acordo de Acionistas Original, o Segundo Acordo de
Acionistas também é rescindido de forma irrevogável, definitiva e irretratável,
para todos os fins legais, na data deste instrumento.
3. As Partes, neste ato, concedem entre si uma liberação plena, geral,
irrevogável e irretratável, renunciando a todas as outras reivindicações entre si
a respeito de seus direitos e obrigações previstos no Acordo de Acionistas
Original, as quais são, neste ato, expressamente liberadas de qualquer
responsabilidade que vier a ser alegada entre elas.
4. O Investidores Institucionais II - FIP, o Boreal FIP e o FIP GGPAR também
concedem entre si e à Companhia liberação plena, geral, irrevogável e
irretratável, renunciando a todas as outras reivindicações entre si ou contra a
Companhia a respeito de seus direitos e obrigações previstos no Segundo
Acordo de Acionistas, os quais são, neste ato, expressamente liberados de
qualquer responsabilidade que vier a ser alegada entre eles ou contra a
Companhia.
5. De acordo com o artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações Brasileira, a
Companhia, neste ato, se compromete a arquivar este Instrumento de Rescisão
na sede da Companhia e instruir o agente custodiante da Companhia, Banco
[•], a cancelar as anotações existentes do Acordo de Acionistas Original e do
Segundo Acordo de Acionistas nos registros escriturais da Companhia.
6. Como resultado das deliberações adotadas por consentimento mútuo de
acordo com este Contrato de Rescisão, os Acordos de Acionistas não estão mais
em vigor e, portanto, não geram nenhum efeito posterior a contar da data
deste instrumento.
7. O presente Contrato de Rescisão vincula as Partes e seus sucessores.

8. Este Instrumento de Rescisão deverá ser regido e interpretado de acordo
com as Leis da República Federativa do Brasil.
9. No caso de uma controvérsia ou litígio originado ou de outro modo a respeito
deste Instrumento de Rescisão, as Partes concordam que cada referida
controvérsia deverá ser dirimida finalmente por arbitragem a ser conduzida de
acordo com as normas de arbitragem previstas no SPA, que são incorporadas
por referência a este Instrumento de Rescisão.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as Partes assinam este
Instrumento de Rescisão em 10 (dez) vias de teor idêntico na presença de duas
testemunhas, para todos os efeitos legais.
São Paulo, [•] de 2014.
Fundo de Investimento em Participações Latin America
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
Fundo de Investimento em Participações Brasil Equity II
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
Investidores

Institucionais

Participações
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]

II

-

Fundo

de

Investimento

em

Boreal Fundo de Investimento em Participações
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
Fundo de Investimento em Participações GGPAR
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
Fundo de Investimento em Participações Volluto
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
Fundo de Investimento em Participações C.A.
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
Banco Espirito Santo, S.A.
Assinado: pp [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
Espirito Santo Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
Assinado: pp[em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]

Companhia Providência Indústria e Comércio
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
Testemunhas:
1. Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
CPF: [em branco]
2. Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
CPF: [em branco]

Anexo 6.2(k)
Alteração do Contrato Social da Isofilme

(inicia na página a seguir)

Lista de Apensos
Apenso I
Apenso 3.1.1(a)
Apenso 3.1.1(a)(i)
Apenso 3.2.4
Apenso 5.3(d)
Apenso 5.3(e)
Apenso 5.3(i)
Apenso 5.5(i)
Apenso 6.2(d)
Apenso 9.2.7
Apenso 12.7
Apenso 14.l
Apenso 16.1.3

Cópia do Estatuto Social da Companhia
Proporção da Participação das Vendedoras no Preço de
Compra
Custos da Transação
Modelo de Garantia
Obrigações de Pagamento das Vendedoras para com a
Companhia e as Subsidiárias
Obrigações de Pagamento da Companhia e das
Subsidiárias para com as Vendedoras
Consentimentos de Terceiros Selecionados
Transações Financeiras Pré-Autorizadas
Membros não independentes do Conselho de
Administração
Carta de Compromisso de Dívida
Consentimentos de Credores Adicionais
Notificações
Representantes das Vendedoras

Apenso I
Estatuto Social

Apenso 3.1.1(a)
PROPORÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS VENDEDORAS NO PREÇO DE COMPRA
Acionistas
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LATIN AMERICA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL EQUITY II
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES
BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FUNDO DF INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GGPAR
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VOLLUTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES C.A.
BANCO ESPIRITO SANTO S.A.
ESPIRITO SANTO CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO S.A
BOREAL AÇÕES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
TOTAL

No de Ações
9.417.737
6.278.492
10.074.423

Proporção da Participação
das Vendedoras no Preço
de Compra
16,518558227412700%
11,012373320931000%
17,670374839845900%

4.651.081
970.724
13.952.203
1.162.683
5.861.269
1.953.757
2.690.700
57.013.069

8,157920774270190%
1,702634180243830%
24,471938179647900%
2,039327158480100%
10,280570933657300%
3,426858147208320%
4,719444238302630%
100%

Apenso 3.1.1(A)(I)
Custos da Transação
Companhia
Pinheiro Neto Advogados
IntraLinks Serviços de Informática Ltda.
White & Case LLP
Lazard Assessoria Financeira Ltda.

Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF)
60.613.478/0001-19
11.284.303/0001-08
06.955.244/0001-04

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 3.2.4
Modelo de Garantia
(inicia na página a seguir)

Via de Assinatura
GARANTIA LIMITADA
A presente GARANTIA LIMITADA é datada de 27 de janeiro de 2014 (doravante
denominada “Garantia Limitada”), e é celebrada pela Blackstone Capital Partners V
L.P., sociedade em comandita de Delaware e a Blackstone Capital Partners (Cayman) V
L.P., sociedade em comandita isenta das Ilhas Cayman (doravante denominadas,
individualmente, “Garantidora” e coletivamente, “Garantidoras”), a favor das
Vendedoras, conforme definido abaixo (doravante denominadas “Partes
Garantidas”).
1. Garantia Limitada. Para induzir as Partes Garantidas a celebrarem o Contrato de
Compra de Ações, datado de 27 de janeiro de 2014 (e as respectivas alterações,
consolidações, complementos ou modificações de outro modo feitos periodicamente,
doravante denominado “SPA”), celebrado entre a PGI Polímeros do Brasil S.A.
(doravante denominada “Compradora”), a Polymer Group, Inc. (doravante
denominada “PGI”), o Fundo de Investimento em Participações Latin America, Fundo
de Investimento em Participações Brasil Equity II, Investidores Institucionais II - Fundo
de Investimento em Participações, Boreal Fundo de Investimento em Participações,
Fundo de Investimento cm Participações GGPAR, Fundo de Investimento cm
Participações Volluto, Fundo de Investimento em Participações CA, Boreal Ações III
Fundo de Investimento em Ações, Banco Espírito Santo S.A. e Espírito Santo Capital Sociedade de Capital de Risco S.A. (doravante denominados “Vendedores”) e a
Companhia Providência Indústria e Comércio (doravante denominada “Companhia”),
cada Garantidora, com a intenção de estar legalmente vinculada, neste ato, de forma
absoluta, irrevogável e incondicional garante, em uma base individual e conjunta, às
Partes Garantidas, de acordo com os termos e observando-se as condições previstas
neste instrumento, o pagamento devido e pontual, em um período de 5 (cinco) Dias
Úteis após o recebimento da notificação pertinente pelos Agentes de Arrecadação
(conforme definido abaixo) a respeito do inadimplemento de cada e toda parte do
Preço de Compra Diferido devido pela Compradora aos Vendedores de acordo com a
Cláusula 3.2 do SPA (doravante denominadas “Obrigações”). Em nenhum caso a
responsabilidade total das Garantidoras nos termos desta Garantia Limitada para com
as Partes Garantidas excederá US$ 100 milhões (cem milhões de Dólares NorteAmericanos) (doravante denominado “Limite Máximo”). No caso de a Compradora
pagar qualquer parte das Obrigações, o valor do Limite Máximo será automaticamente
reduzido pelo valor desse pagamento. Todos os pagamentos previstos neste
instrumento deverão ser feitos em moeda legal do Brasil, por meio de transferência
interbancária eletrônica de fundos imediatamente disponíveis - TED a favor do Agente
de Arrecadação Brasileiro em uma conta bancária designada por ele em uma
notificação entregue à Garantidora no mínimo 1 (um) Dia Útil antes de o pagamento
ser devido. Cada termo grafado em maiúscula usado e não definido neste instrumento
deverá ter o significado atribuído no SPA, salvo quando previsto de outro modo neste
instrumento. Esta Garantia Limitada deverá entrar em vigor mediante o Fechamento.
As Garantidoras deverão ter o direito de requerer contribuição de qualquer Garantidora
não pagadora desde que o exercício desse direito não prejudique os direitos das Partes
Garantidas.

2. Natureza da Garantia. As Partes Garantidas não serão obrigadas a registrar
nenhuma reivindicação em relação às Obrigações no caso de a Compradora se tornar
sujeita à falência, reestruturação ou procedimento similar, e a omissão das Partes
Garantidas em fazer esse registro não deverá afetar as obrigações da Garantidora nos
termos deste instrumento. No caso de qualquer pagamento para com as Partes
Garantidas a respeito das Obrigações ser anulado ou ter que ser devolvido de outro
modo, por qualquer motivo (exceto conforme previsto na última sentença da Cláusula
8 deste instrumento), as Garantidoras deverão permanecer responsáveis nos termos
deste instrumento a respeito das Obrigações como se esse pagamento não tivesse sido
anulado ou devolvido. Esta Garantia Limitada é uma garantia incondicional de
pagamento e não de arrecadação.
3. Alterações nas Obrigações, Determinadas Renúncias.
(a) Cada Garantidora concorda que as Partes Garantidas poderão, a qualquer
momento e periodicamente, sem notificação ou consentimento adicional da
Garantidora, prorrogar o prazo de pagamento de qualquer uma das Obrigações, e
também poderá celebrar qualquer contrato com a Compradora para a respectiva
prorrogação, renovação, pagamento, transigência, quitação ou liberação, total ou
parcialmente, sem, de forma alguma, prejudicar ou afetar as obrigações da
Garantidora nos termos desta Garantia Limitada ou afetar a validade ou exequibilidade
da Garantia Limitada. Cada Garantidora concorda que suas obrigações previstas neste
instrumento não deverão ser liberadas ou liquidadas, total ou parcialmente, ou
afetadas de outro modo (a) pela omissão ou atraso por parte das Partes Garantidas
em alegar qualquer reivindicação ou exigência ou executar qualquer direito ou recurso
jurídico contra a Compradora; (b) por qualquer alteração no momento, local ou forma
de pagamento de qualquer uma das Obrigações ou qualquer anulação, renúncia,
transigência, consolidação ou outra alteração ou modificação a qualquer um dos
termos ou disposições do SPA feita de acordo com seus termos ou qualquer outro
contrato que comprove, garanta ou assinado de outro modo a respeito de qualquer
uma das Obrigações; (c) pelo acréscimo, substituição ou liberação de qualquer Pessoa
responsável no presente ou no futuro a respeito de qualquer uma das Obrigações ou
de outro modo interessada nas transações previstas no SPA; (d) por qualquer processo
de insolvência, falência, reestruturação ou outro processo similar que afete a
Compradora, ou qualquer outra Pessoa no presente ou no futuro responsável a
respeito de qualquer uma das Obrigações ou de outro modo interessada nas
transações previstas pelo SPA; ou (e) pela adequação de quaisquer outros meios que
as Partes Garantidas vierem a ter de obter pagamento relacionado a qualquer uma das
Obrigações.
(b) Cada Garantidora, neste ato, renuncia incondicionalmente a quaisquer direitos que
ela vier a ter no presente ou adquirir no futuro contra a Compradora que decorrem da
existência, pagamento, cumprimento, ou execução das obrigações das Garantidoras
nos termos ou a respeito desta Garantia Limitada ou qualquer outro contrato, a
respeito deste instrumento, inclusive, entre outros, qualquer direito de sub-rogação,
reembolso, exoneração, contribuição ou indenização e qualquer direito de participar
em qualquer reivindicação ou recurso jurídico das Partes Garantidas contra a
Compradora, quer essa reivindicação, recurso jurídico ou direito se origine ou não com
base nos princípios de equidade ou por contrato, lei ou exigência legal, inclusive, entre
outros, o direito de adquirir ou receber da Compradora ou dessa outra Pessoa, direta
ou indiretamente, em dinheiro ou outros bens ou por compensação ou de qualquer
outra forma, pagamento ou garantia a respeito dessa reivindicação, recurso jurídico ou

direito, a menos e até que todas as Obrigações e todos os outros valores pagáveis nos
termos desta Garantia Limitada tenham sido previamente pagos em fundos
imediatamente disponíveis. Se qualquer valor for pago para uma Garantidora em
violação à sentença imediatamente anterior a qualquer momento antes do pagamento
integral em fundos imediatamente disponíveis das Obrigações e todos os outros
valores pagáveis nos termos desta Garantia Limitada, esse valor deverá ser recebido e
mantido em custódia em benefício das Partes Garantidas e deverá ser imediatamente
pago ou entregue às Partes Garantidas da mesma forma em que foi recebido (com
qualquer endosso ou cessão necessário) a ser creditado e aplicado às Obrigações e
outros valores pagáveis nos termos desta Garantia Limitada, quer sejam ou não
vencidos, ou para serem mantidos como bens em garantia para quaisquer Obrigações
ou outros valores pagáveis nos termos desta Garantia Limitada originados
posteriormente. Não obstante qualquer disposição em contrário prevista nesta Garantia
Limitada, as Partes Garantidas, neste ato, concordam que (i) exceto como resultado,
ou a respeito, de qualquer processo de falência, insolvência ou processo similar, na
medida em que a Compradora for liberada das Obrigações, cada Garantidora deverá
ser similarmente liberada de suas obrigações nos termos desta Garantia Limitada e (ii)
as Garantidoras poderão alegar, como uma defesa, ou liberação ou quitação de
qualquer pagamento ou cumprimento por essa Garantidora nos termos desta Garantia
Limitada, qualquer reivindicação, compensação, dedução, defesa ou liberação que a
Compradora puder alegar contra os Vendedores de acordo com os termos, ou a
respeito do SPA.
4. Inexistência de Renúncia; Direitos Cumulativos. Nenhuma omissão por parte
das Partes Garantidas em exercer, e nenhum atraso no exercício de qualquer direito,
recurso jurídico ou poder previsto neste instrumento deverão funcionar como uma
renúncia a qualquer um deles; nem qualquer exercício único ou parcial por qualquer
Parte Garantida de qualquer direito, recurso jurídico ou poder previsto neste
instrumento impedirá qualquer outro exercício ou o exercício futuro de qualquer
direito, recurso jurídico ou poder previsto neste instrumento. Todo e cada direito,
recurso jurídico e poder concedido neste ato às Partes Garantidas deverão ser
cumulativos e não excluir nenhum outro direito, recurso jurídico ou poder, e poderão
ser exercidos pelas Partes Garantidas a qualquer momento ou periodicamente. As
Partes Garantidas não deverão ter qualquer obrigação de proceder a qualquer
momento ou de qualquer forma contra, ou esgotar todos ou quaisquer dos direitos das
Partes Garantidas contra a Compradora antes de proceder contra qualquer Garantidora
prevista neste instrumento. Para evitar dúvida, e não obstante qualquer disposição em
contrário contida neste instrumento, as Partes Garantidas reconhecem expressamente,
neste ato, que a única forma na qual as Partes Garantidas ou qualquer uma de suas
Afiliadas podem obter qualquer forma de indenização em dinheiro ou outro recurso
jurídico contra as Garantidoras ou qualquer uma de suas Afiliadas (salvo a Compradora
e a PGI) é de acordo com as provisões expressas desta Garantia Limitada.
5. Declarações e Garantias. Cada Garantidora, neste ato, declara e garante em uma
base individual e coletiva, que:
(a) a assinatura, entrega e cumprimento desta Garantia Limitada foram devida e
validamente autorizados por todos os atos necessários, e não violam nenhuma
disposição do contrato social, contrato de sociedade, acordo operacional ou
documentos constitutivos similares de qualquer Garantidora ou qualquer exigência

legal, regulamento, norma, decisão, determinação, sentença ou restrição contratual
vinculativa para qualquer Garantidora ou seus ativos;
(b) todos os consentimentos, aprovações, autorizações, alvarás, registros e
notificações a qualquer Autoridade Governamental necessários para a devida
assinatura, entrega e cumprimento desta Garantia Limitada por cada Garantidora
foram obtidos ou feitos e todas as respectivas condições foram devidamente
cumpridas, e nenhum outro ato de, e nenhuma notificação para ou registro em,
qualquer Autoridade Governamental ou órgão regulamentar é exigido a respeito da
assinatura, entrega ou cumprimento desta Garantia Limitada;
(c) esta Garantia Limitada constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa de cada
Garantidora exequível contra cada Garantidora de acordo com seus termos,
observando-se (i) os efeitos das exigências legais a respeito de falência, insolvência,
transmissão fraudulenta, reestruturação, moratória ou outras exigências legais
similares que afetam os direitos de credores em geral, e (ii) os princípios gerais de
equidade (quer sejam considerados em um processo com base nos princípios de
equidade ou judicialmente);
(d) cada Garantidora tem capacidade financeira para pagar e cumprir suas obrigações
previstas nesta Garantia Limitada, e todos os fundos necessários para essa Garantidora
cumprir suas obrigações previstas nesta Garantia Limitada estarão disponíveis para
cada Garantidora (ou seu cessionário autorizado de acordo com a Cláusula 6 deste
instrumento) enquanto esta Garantia Limitada permanecer em vigor, de acordo com a
Cláusula 8 deste instrumento;
(e) de acordo com o Contrato de Sociedade em Comandita de cada Garantidora, salvo
os documentos regentes aplicáveis e as leis aplicáveis, cada Garantidora não poderá
concluir uma dissolução e liquidação de suas atividades enquanto qualquer uma de
suas obrigações, inclusive suas obrigações previstas neste instrumento, estiver
pendente;
(f) de acordo com o Contrato de Sociedade em Comandita de cada Garantidora, cada
uma das Garantidoras poderá sacar dos mesmos compromissos de capital não sacados
de suas sócias em um valor total igual a no mínimo US$ 1,5 bilhão na data deste
instrumento; e
(g) o valor justo de mercado da soma dos ativos das Garantidoras é igual a um valor
não inferior a US$ 10 bilhões na data deste instrumento.
6. Inexistência de Cessão. Esta Garantia Limitada não poderá ser cedida por
nenhuma Garantidora ou qualquer Parte Garantida (exceto por força das leis
aplicáveis) sem o consentimento prévio por escrito da outra parte; ficando ressalvado,
entretanto, que, sem o consentimento prévio por escrito das Garantidoras, qualquer
Parte Garantida poderá ceder seus direitos e obrigações previstos neste instrumento na
medida em que for autorizado nos termos e observando-se as provisões da Cláusula
16.6 do SPA; ficando ressalvado, ainda, que essa Parte Garantida e o cessionário
deverão notificar as Garantidoras e os Agentes de Arrecadação sobre essa cessão e
esse cessionário deverá concordar por escrito em estar vinculado por todos os termos
e condições desta Garantia Limitada. Qualquer cessão pretendida em violação a esta
cláusula deverá ser nula e inválida.
7. Notificações. Todas as notificações, solicitações, reivindicações, exigências e
outras comunicações previstas neste instrumento deverão ser entregues pelos meios
especificados no SPA (e deverão ser consideradas conforme especificado nele),
conforme a seguir:

se para uma Garantidora:
c/o The Blackstone Group
345 Park Avenue
Nova York, NY 10154
A/C: Anjan Mukherjee
E-mail: Mukherjee@blackstone.com
com a cópia para (que, individualmente, não constituirá notificação):
Machado Meyer Sendacz Opice Advogados
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 11º andar
A/C: Carlos José Rolim de Mello e Guilherme Malouf
E-mail: crolim@machadomeyer.com.br;
gmalouf@machadomeyer.com.br
e
Simpson Thacher & Bartlett LLP
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 12º andar
A/C: Peter Martelli e Grenfel S. Calheiros
E-mail: pmartelli@stblaw.com;
gcalheiros@stblaw.com
Se para as Partes Garantidas, conforme previsto no SPA.
8. Garantia Contínua. Salvo conforme previsto abaixo, esta Garantia Limitada não
poderá ser revogada ou rescindida e deverá permanecer em pleno vigor e efeito e
deverá ser vinculativa para cada Garantidora, seus sucessores e cessionários
autorizados até as Obrigações pagáveis nos termos desta Garantia Limitada terem sido
pagas integralmente. Não obstante o mencionado acima, esta Garantia Limitada
deverá ser rescindida e cada Garantidora não terá outras obrigações nos termos desta
Garantia Limitada no primeiro a ocorrer entre (i) a data em que as Obrigações iguais
ao Limite Máximo tiverem sido integralmente pagas, (ii) o depósito de um valor igual
ao Preço de Compra Diferido remanescente ajustado de acordo com o SPA pela Taxa
de Ajuste Diferido até a data desse depósito, para uma conta de depósito em garantia
para suporte às Obrigações de acordo com um contrato de depósito em garantia em
modelo e teor similares ao contrato de depósito em garantia assinado a respeito do
SPA ou de outro modo razoavelmente satisfatório para as Partes Garantidas, (iii) a
obtenção de uma carta de crédito ou garantia bancária em modelo e teor
razoavelmente satisfatórios para as Partes Garantidas de um banco comercial
razoavelmente satisfatório para as Partes Garantidas para garantir as Obrigações;
ficando ressalvado, entretanto, que qualquer banco comercial relacionado Apenso A
deste instrumento deverá ser considerado como sendo um banco comercial que
cumpra as exigências desta Cláusula 8; e (iv) 11h59min na Data Posterior (definida
abaixo), desde que as Garantidoras tenham praticado anteriormente os atos descritos
no item (ii) ou (iii) acima antes desse momento. Não obstante o mencionado acima, no
caso de as Partes Garantidas ou qualquer uma de suas respectivas Afiliadas ou seus
respectivos sucessores e cessionários alegarem em qualquer litígio ou outro
procedimento que as disposições da Cláusula 1 deste instrumento que limitam a
responsabilidade das Garantidoras ao Limite Máximo ou que quaisquer outras
disposições desta Garantia Limitada são ilegais, inválidas ou inexequíveis total ou
parcialmente, ou alegando qualquer teoria de responsabilidade contra as Garantidoras

ou qualquer Afiliadas (salvo a Compradora e a PGI) das Garantidoras a respeito das
transações previstas no SPA, salvo a responsabilidade das Garantidoras nos termos
desta Garantia Limitada (conforme limitada pelas disposições da Cláusula 1), então (i)
as obrigações das Garantidoras nos termos desta Garantia Limitada deverão ser
rescindidas ab initio e deverão, então, ser nulas e inválidas e (ii) se qualquer
Garantidora tiver efetuado anteriormente quaisquer pagamentos nos termos desta
Garantia Limitada, ela deverá ter o direito de recuperar esses pagamentos das Partes
Garantidas.
“Data Posterior” significa o que ocorrer primeiro entre (i) doze meses após a Data
de Rescisão do Fundo e (ii) a data da liquidação e encerramento de qualquer
Garantidora, ficando ressalvado que essa data deverá ser considerada a ocorrer na
data em que os únicos ativos ou passivos remanescentes (contingentes ou de outro
modo, inclusive nos termos desta Garantia Limitada) dessa Garantidora se
relacionarem à Companhia.
“Data de Rescisão do Fundo” significa (i) 31 de dezembro de 2016 ou (ii) se
posterior, a data em que o prazo de cada Garantidora, conforme vier a ser prorrogado
de acordo com seu contrato de sociedade em comandita, expirar, ficando acordado e
entendido que esse prazo não deverá incluir nenhum período após o início da
dissolução, liquidação ou encerramento de uma Garantidora.
Cada Garantidora deverá praticar, na máxima extensão permitida pelas leis aplicáveis,
e o sócio comanditado de cada Garantidora deverá providenciar para que cada referida
Garantidora pratique, os seguintes atos (i) praticar ou providenciar para que sejam
praticados todos os atos necessários para (a) preservar e manter em pleno vigor e
efeito sua existência societária (ou seja, ela não deverá (x) concluir a dissolução e
liquidação de suas atividades ou (y) encerrar sua existência de acordo com as leis
aplicáveis) e (b) cumprir as obrigações dessa Garantidora nos termos deste
instrumento, inclusive, para evitar dúvida, a realização de qualquer chamada de capital
sobre os compromissos de capital não sacados de seus sócios comanditários na medida
em que for necessário, e (ii) não alterar ou consolidar seu Contrato de Sociedade em
Comandita e/ou outros documentos regentes aplicáveis de uma forma que impeça essa
Garantidora de cumprir suas obrigações previstas neste instrumento, no caso de cada
um dos itens acima, até a data na qual esta Garantia Limitada for rescindida de acordo
com esta Cláusula 8 (doravante denominada “Data de Rescisão”). Antes da Data de
Rescisão, as Garantidoras não deverão, direta ou indiretamente, pagar qualquer
dividendo ou distribuição aos seus sócios comanditários a respeito de suas
participações societárias nas Garantidoras se o Limite Máximo na data desse
pagamento exceder o valor justo de mercado dos ativos das Garantidoras (menos
quaisquer passivos), determinados em uma base coletiva, e esses ativos deverão
incluir, para evitar dúvida, o valor dos compromissos de capital não sacados de seus
sócios comanditários e o valor de distribuições disponíveis para serem exigidos de seus
sócios comanditários, em cada caso, na data desse pagamento e imediatamente após
a respectiva entrada em vigor pró-forma.
9. Inexistência de Recurso. Não obstante qualquer disposição que vier a ser
expressa ou implícita nesta Garantia Limitada ou qualquer documento ou instrumento
entregue a respeito deste instrumento, por sua aceitação dos benefícios desta Garantia
Limitada, cada uma das Partes Garantidas garante, concorda e reconhece que
nenhuma Pessoa, salvo cada Garantidora, tem qualquer responsabilidade, obrigação,
compromisso (quer seja conhecido ou desconhecido ou quer seja contingente ou de
outro modo) nos termos deste instrumento e que, não obstante isso, cada Garantidora
ou seu sócio comanditado (e qualquer cessionário autorizado de acordo com a Cláusula

6 deste instrumento) poderá ser uma sociedade em comandita ou sociedade limitada,
as Partes Garantidas não terão o direito de recuperação nos termos desta Garantia
Limitada, ou qualquer reivindicação com base nessas responsabilidades, obrigações,
compromissos, e nenhuma responsabilidade legal deverá ser atribuída a ex, atuais ou
futuros detentores de capital, pessoas controladoras, conselheiros, diretores,
funcionários, agentes, Afiliadas (salvo qualquer cessionário autorizado de acordo com a
Cláusula 6 deste instrumento e a Compradora), sócios, gerentes ou sócios
comanditados ou sócios comanditários de qualquer uma das Garantidoras ou da
Compradora ou qualquer ex, atual ou futuro acionista, pessoa controladora,
conselheiro, diretor, funcionário, sócio comanditado ou sócio comanditário, sócio,
gerente, Afiliada (salvo qualquer cessionário autorizado de acordo com a Cláusula 6
deste instrumento e a Compradora) ou agente de qualquer um dos mencionados acima
(coletivamente, mas não incluindo a Compradora, individualmente, doravante
denominada “Parte Sem Recurso”), por meio da Compradora ou de outro modo, quer
seja por ou por meio de despersonificação da pessoa jurídica pretendida, por ou por
meio de uma reivindicação por ou em nome da Compradora contra qualquer Parte Sem
Recurso (inclusive uma reivindicação de executar qualquer Carta de Compromisso
Patrimonial, exceto conforme autorizado expressamente nela), pela execução de
qualquer lançamento ou por qualquer processo judicial ou equitativo, em virtude de
qualquer lei, regulamento ou de outro modo. Cada Parte Garantida, ainda, garante,
concorda e reconhece que os únicos direitos de recuperação que essas Partes
Garantidas têm a respeito do SPA ou das transações previstas nele são seus direitos de
recuperar da Compradora nos termos e na medida em que expressamente previsto no
SPA e seu direito de recuperar de cada Garantidora (mas não de qualquer Parte Sem
Recurso) nos termos e na medida em que expressamente previsto nesta Garantia
Limitada e sujeito ao Limite Máximo e às outras limitações descritas neste instrumento.
O recurso contra cada Garantidora nos e de acordo com os termos desta Garantia
Limitada deverá ser o único e exclusivo recurso jurídico das Partes garantidas e todas
as suas Afiliadas, contra cada Garantidora e as Partes Sem Recurso a respeito de
quaisquer responsabilidades ou obrigações originadas nos termos ou a respeito do SPA
ou das transações previstas nele, inclusive por meio da despersonificação da pessoa
jurídica ou por uma reivindicação por ou em nome da Compradora. Cada Parte
Garantida, neste ato, garante e concorda que ela não deverá mover, e deverá
providenciar para que suas Afiliadas não movam, nenhum processo ou qualquer outra
reivindicação originada nos termos ou a respeito do SPA ou das transações previstas
nele, contra cada Garantidora ou qualquer Parte Sem Recurso, salvo as reivindicações
contra cada Garantidora nos termos desta Garantia Limitada.
10. Leis Aplicáveis; Submissão à Jurisdição; Renúncia a Julgamento por Júri.
(a) Esta Garantia Limitada deverá ser interpretada de acordo com as leis do Estado de
Nova York. Os tribunais localizados no Distrito de Manhattan da Cidade de Nova York,
Nova York, são, neste ato, eleitos pelas Partes como os tribunais com jurisdição para
dirimir qualquer controvérsia originada desta Garantia Limitada. CADA UMA DAS
PARTES RENUNCIA, IRREVOGÁVEL E INCONDICIONALMENTE, A QUALQUER OBJEÇÃO
À LOCALIZAÇÃO DO FORO DE QUALQUER AÇÃO, PROCESSO OU PROCEDIMENTO
ORIGINADO OU A RESPEITO DESTE CONTRATO OU DAS TRANSAÇÕES PREVISTAS
NESTE INSTRUMENTO NOS TRIBUNAIS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MANHATTAN
DA CIDADE DE NOVA YORK, NOVA YORK E RENUNCIA A QUALQUER REIVINDICAÇÃO
DE QUE ESSA AÇÃO OU PROCESSO FOI MOVIDO EM UM FORO INCOMPETENTE.
(b) CADA PARTE RECONHECE E CONCORDA QUE QUALQUER CONTROVÉRSIA QUE
VIER A SURGIR NOS TERMOS DESTE CONTRATO PROVAVELMENTE ENVOLVERÁ

QUESTÕES COMPLICADAS E DIFÍCEIS E, PORTANTO, CADA REFERIDA PARTE
RENUNCIA, IRREVOGÁVEL E INCONDICIONALMENTE, A QUALQUER DIREITO QUE ELA
VIER A TER A UM JULGAMENTO POR JÚRI A RESPEITO DE QUALQUER AÇÃO
JUDICIAL ORIGINADA, DIRETA OU INDIRETAMENTE, OU A RESPEITO, DESTE
CONTRATO OU DAS TRANSAÇÕES CONTEMPLADAS NESTE INSTRUMENTO. CADA
PARTE DESTE CONTRATO CERTIFICA E RECONHECE QUE (A) NENHUM
REPRESENTANTE DE QUALQUER OUTRA PARTE DECLAROU, EXPRESSAMENTE OU DE
OUTRA FORMA, QUE ESSA OUTRA PARTE NÃO BUSCARIA EXECUTAR A RENÚNCIA
PREVISTA ACIMA NO CASO DE UMA AÇÃO JUDICIAL, (B) ESSA PARTE CONSIDEROU
AS IMPLICAÇÕES DESSA RENÚNCIA, (C) ESSA PARTE FAZ ESSA RENÚNCIA
VOLUNTARIAMENTE, E (D) ESSA PARTE FOI INDUZIDA A CELEBRAR ESTE
CONTRATO, ENTRE OUTRAS COISAS, PELAS RENÚNCIAS E CERTIFICAÇÕES MÚTUAS
PREVISTAS NESTA CLÁUSULA 10.
11. Vias. Esta Garantia Limitada poderá ser assinada em qualquer número de vias
(inclusive por fax), e cada referida via, quando assinada, deverá ser considerada um
instrumento original, e todas essas vias deverão, juntas, constituir um único e mesmo
contrato.
12. Agentes de Arrecadação. Cada uma das Partes Garantidas, neste ato, concorda
que, em 45 dias a contar da data deste instrumento, ela deverá nomear de forma
irrevogável e irretratável e autorizar e constituir como seu bastante procurador (i) um
agente de arrecadação brasileiro (doravante denominado “Agente de Arrecadação
Brasileiro”), que o Agente de Arrecadação Brasileiro deverá ser escolhido entre o
Deutsche Bank S.A. Banco Alemão ou BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A. ou uma de suas respectivas Filiadas (coletivamente,
doravante denominados “Bancos”) e (ii) um agente de arrecadação norte-americano
único (doravante denominado “Agente de Arrecadação Norte-Americano” e,
juntamente com o Agente de Arrecadação Brasileiro, os “Agentes de Arrecadação”),
que o Agente de Arrecadação Norte-Americano deverá ser escolhido entre os Bancos,
para celebrar e atuar como seus agentes e procuradores a respeito desta Garantia
Limitada e praticar todos os atos na capacidade de agentes em seu nome e exercer os
poderes conforme previsto nesta Garantia Limitada. Sem limitar a generalidade do
mencionado acima, cada uma das Partes Garantidas, neste ato, concede aos Agentes
de Arrecadação poderes para, de acordo com os termos e condições deste
instrumento, exercer todos e quaisquer direitos das Partes Garantidas nos termos
deste instrumento, arrecadar as Obrigações, dar recibos e quitações, dirimir, renunciar
a direitos, novar, acordar termos e receber citação a respeito da Garantia Limitada e
mover ações em nome das Partes Garantidas a respeito desta Garantia Limitada.
13. Inexistência de Terceiros Beneficiários. Salvo conforme previsto na Cláusula 9
deste instrumento, as partes, neste ato, concordam que suas respectivas declarações,
garantias e avenças previstas neste instrumento se destinam exclusivamente para o
benefício da outra parte deste instrumento e seus sucessores e cessionários
autorizados, de acordo com e observando-se os termos desta Garantia Limitada, e esta
Garantia Limitada não se destina a conferir, e não confere, a qualquer Pessoa, salvo as
partes deste instrumento e seus respectivos sucessores e cessionários autorizados
quaisquer direitos ou recursos jurídicos previstos neste instrumento, inclusive, o direito
de se basear nas declarações e garantias previstas neste instrumento.
14. Confidencialidade. Esta Garantia Limitada deverá ser tratada como confidencial
e como sendo fornecida às Partes Garantidas exclusivamente a respeito do SPA. Esta
Garantia Limitada não poderá ser usada, circulada, citada ou mencionada de outro
modo em qualquer documento, salvo (1) com o consentimento por escrito das

Garantidoras, (2) conforme vier a ser exigido ou adequado em qualquer relatório,
declaração ou depoimento apresentado a qualquer autoridade governamental que
tenha jurisdição sobre a Companhia ou qualquer uma das Partes Garantidas, (3)
conforme vier a ser exigido ou adequado a respeito de quaisquer citações ou
intimações ou a respeito de qualquer litígio, investigação ou arbitragem ou (4) a
qualquer cessionário em potencial ou real de uma Parte Garantida.
15. Entrega de Citação. Cada Garantidora consente e concorda irrevogavelmente
com a entrega de todas e quaisquer citações, intimações, notificações e documentos
de qualquer um dos tribunais previstos acima em qualquer referida ação ou processo
judicial por entrega em mãos a ela no endereço previsto acima na Cláusula 7 ou
qualquer outro endereço do qual cada Garantidora tiver entregado notificação de
acordo com a Cláusula 7. A entrega a qualquer Garantidora conforme previsto neste
instrumento deverá, na máxima extensão autorizada por lei, constituir uma entrega
pessoal válida e efetiva a ela.
16. Disposições Diversas.
(a) Qualquer termo ou disposição deste instrumento que for proibido, inválido ou
inexequível em qualquer situação em qualquer jurisdição deverá ser, quanto a essa
jurisdição, ineficaz exclusivamente à medida dessa proibição, invalidade ou
inexequibilidade sem invalidar as disposições remanescentes deste instrumento, e
qualquer referida proibição ou inexequibilidade em qualquer situação em qualquer
jurisdição não deverá invalidar ou tornar inexequível essa disposição em qualquer
outra jurisdição; ficando ressalvado, entretanto, que essa Garantia Limitada não
poderá ser executada sem fazer vigorar a limitação do valor pagável nos termos deste
instrumento ao Limite Máximo previsto na Cláusula 1 deste instrumento e as provisões
da Cláusula 8, Cláusula 9 e desta Cláusula 16(a) deste instrumento,
(b) Os títulos descritivos deste instrumento são inseridos para conveniência de
referência apenas e não se destinam a ser parte ou afetar o significado ou a
interpretação desta Garantia Limitada.
(c) Todas as partes reconhecem que cada parte e seu advogado revisaram esta
Garantia Limitada e que qualquer norma de interpretação para o efeito de que
quaisquer ambiguidades sejam resolvidas contra a parte redatora não deverá ser
utilizada na interpretação desta Garantia Limitada.

[páginas de assinatura iniciam na página a seguir]

(página de assinatura 1/11 da Garantia Limitada concedida pela Blackstone
Capital Partners V L.P. e pela Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P. em
27 de janeiro de 2014)
Garantidoras:
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS V L.P.
Por: Blackstone Management Associates V L.L.C., sua Sócia Comanditada
Por: BMA V L.L.C., sua Única Sócia
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
Cargo: Diretor Gerente Sênior
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) V L.P.
Por: Blackstone Management Associates (Cayman) V L.P, sua Sócia
Comanditada
Por: BCP V GP L.L.C., sua Sócia Comanditada
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
Cargo: Diretor Gerente Sênior

(página de assinatura 2/11 da Garantia Limitada concedida pela Blackstone
Capital Partners V L.P. e pela Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P. em
27 de janeiro de 2014)
Vendedores:
Fundo de Investimento em Participações Latin America
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]

(página de assinatura 3/11 da Garantia Limitada concedida pela Blackstone
Capital Partners V L.P. e pela Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P. em
27 de janeiro de 2014)
Fundo de Investimento cm Participações Brasil Equity II
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]

(página de assinatura 4/11 da Garantia Limitada concedida pela Blackstone
Capital Partners V L.P. e pela Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P. em
27 de janeiro de 2014)
Investidores Institucionais
Participações
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]

II

-

Fundo

de

Investimento

em

(página de assinatura 5/11 da Garantia Limitada concedida pela Blackstone
Capital Partners V L.P. e pela Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P. em
27 de janeiro de 2014)
Boreal Fundo de Investimento em Participações
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]

(página de assinatura 6/11 da Garantia Limitada concedida pela Blackstone
Capital Partners V L.P. e pela Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P. em
27 de janeiro de 2014)
Fundo de Investimento em Participações GGPAR
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]

(página de assinatura 7/11 da Garantia Limitada concedida pela Blackstone
Capital Partners V L.P. e pela Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P. em
27 de janeiro de 2014)
Fundo de Investimento em Participações Volluto
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]

(página de assinatura 8/11 da Garantia Limitada concedida pela Blackstone
Capital Partners V L.P. e pela Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P. em
27 de janeiro de 2014)
Fundo de Investimento em Participações C.A.
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]

(página de assinatura 9/11 da Garantia Limitada concedida pela Blackstone
Capital Partners V L.P. e pela Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P. em
27 de janeiro de 2014)
Boreal Ações III Fundo dc Investimento em Ações
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]

(página de assinatura 10/11 da Garantia Limitada concedida pela Blackstone
Capital Partners V L.P. e pela Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P. em
27 de janeiro de 2014)
Banco Espirito Santo, S.A.
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]

(página de assinatura 11/11 da Garantia Limitada concedida pela Blackstone
Capital Partners V L.P. e pela Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P. em
27 de janeiro de 2014)
Espirito Santo Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
RG: [em branco]

Apenso A
Os seguintes bancos comerciais, inclusive qualquer uma de suas afiliadas no
Brasil
- Barclays
- Bank of America
- HSBC
- Mizuho
- Royal Bank of Canada
- Sumitomo Mitsui

Apenso 5.3(D)
Obrigações de Pagamento dos Vendedores para com a Companhia e
as Subsidiárias
NENHUMA
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 5.3(E)
Pagamento de Obrigações da Companhia e das Subsidiárias para os
Vendedores
NENHUM
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 5.3(I)
Consentimentos de Terceiros Selecionados
• Itaú Unibanco S.A. e suas Afiliadas;
• Banco Bradesco S.A. e suas Afiliadas;
• HSBC Bank Brasil S.A. e suas Afiliadas;
Os consentimentos serão obtidos de acordo com a Cláusula 5.3(i) do Contrato,
a respeito dos contratos celebrados pela Companhia e/ou por suas Subsidiárias
com as instituições financeiras previstas acima identificadas na Cláusula 8.4 do
Apenso de Divulgação .
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 5.5(I)
Transações Financeiras Pré-Autorizadas
Durante o Período Intermediário, a Companhia e suas Subsidiárias são
autorizadas a celebrar as seguintes transações, de forma consistente com a
prática anterior e seus respectivos orçamentos, sem qualquer outra aprovação
pela Compradora:
(i) contratar novas linhas de crédito ou empréstimos com a finalidade de
reembolsar e/ou refinanciar as dívidas existentes que venceriam em 20 de
fevereiro de 2014, devidas no total até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
Reais)), ficando ressalvado que qualquer referida transação de financiamento
deverá ser pagável antecipadamente a critério da Companhia; e
(ii) contratar adiantamentos sobre contrato de câmbio no valor total de até US$
4.000.000,00 (quatro milhões de dólares norte-americanos) - ou o valor
equivalente em outra moeda - por mês.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 6.2(d)
MEMBROS NÃO INDEPENDENTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
No
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nome
Joaquim Constantino Neto
Antonio Kandir
Marcelo Pereira Malta Araújo
Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa
Alberto Ribeiro Guth
John Leone
Sung-Shim Kim

Nomeado por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VOLLUTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VOLLUTO
BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
ESPIRITO SANTO CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO S.A e BANCO ESPIRITO SANTO S.A.
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LATIN AMERICA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LATIN AMERICA

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 9.2.7
Carta de Compromisso de Dívida
(inicia na página a seguir)

Via de Assinatura
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
390 Greenwich Street
Nova York, NY 10013

BARCLAYS
745 Seventh Avenue
Nova York, NY 10019

RBC CAPITAL MARKETS
Three World Financial Center
200 Vesey Street
Nova York, NY 10281

HSBC SECURITIES (USA) INC.
HSBC BANK USA, N.A.
452 Fifth Avenue
Nova York, Nova York 10018
CONFIDENCIAL
25 de janeiro de 2014

Polymer Group, Inc.
9335 Harris Corners Parkway, Suite 300
Charlotte, NC 28269
A/C: Dennis Norman
Carta de Compromisso do Projeto Bossa Nova
Prezados Senhores:
A Polymer Group, Inc. (doravante denominada “Tomadora” ou “os senhores”), sociedade
controlada pela Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P. e algumas de suas afiliadas (doravante
denominadas, coletivamente, “Patrocinadora”), informou ao Citi (conforme definido abaixo), ao
Barclays Bank PLC (doravante denominado “Barclays”), o Royal Bank of Canada (doravante
denominado “Royal Bank”), a RBC Capital Markets (doravante denominada “RBCCM”), o HSBC
Bank USA, N.A. (doravante denominado “HSBC Bank”) e o HSBC Securities (USA) Inc. (doravante
denominado “HSBC Securities”, e coletivamente com o Citi, o Barclays, o Royal Bank, a RBCCM e o
HSBC Bank , doravante denominados “Partes do Compromisso”, ou “nós”) que os senhores
pretendem adquirir (doravante denominada “Aquisição”) aproximadamente 71,25% das ações em
circulação do capital social de uma sociedade previamente identificada a nós e com nome código
“Bossa Nova” (doravante denominada “Sociedade Alvo”), para lançar a oferta pública para adquirir
todas as ações remanescentes do capital social da Sociedade Alvo detidas por acionistas, salvo o
Fundo de Investimento em Participações BSSF II, Fundo de Investimento em Participações Brasil
Equity II, Investidores Institucionais II - Fundo de Investimento em Participações, Boreal Fundo de
Investimento em Participações, Fundo de Investimento em Participações GGPAR, Fundo de
Investimento em Participações Volluto, Fundo de Investimento em Participações C.A., Boreal Ações
III Fundo de Investimento em Ações, Banco Espirito Santo, S.A., e Espírito Santo Capital Sociedade
de Capital de Risco, S.A. (doravante denominados “Vendedores”) e consumar as outras Transações
descritas neste instrumento (esse termo e cada outro termo grafado em maiúscula usado, mas não
definido neste instrumento, tendo o significado atribuído a esse termo no Resumo de Termos e
Condições Principais anexado a este instrumento como Anexo A (doravante denominado
“Instrumento de Termos e Condições Garantido Privilegiado”) e Anexo B (doravante
denominado “Instrumento de Termos e Condições Não Garantido Privilegiado” e juntamente
com o Instrumento de Termos e Condições Garantido Privilegiado, os “Instrumentos de Termos
de Condições”). Para os fins desta Carta de Compromisso, “Citi” deverá significar o Citigroup
Global Markets Inc. (doravante denominado “CGMI”), Citibank, N.A, Citicorp USA, Inc., Citicorp
North America, Inc. e/ou qualquer uma de suas afiliadas que o Citi determinar que seja adequada
para prestar os serviços previstos neste instrumento.
--------------1
A RBC Capital Markets é um nome comercial para as atividades de banco de investimento do Royal
Bank of Canada e suas afiliadas.
---------------

Os senhores nos informaram ainda que, a esse respeito, pretende-se que o financiamento para as
Transações seja (1) na forma de um empréstimo a prazo adicional (doravante denominado
“Empréstimo a Prazo Adicional”) descrito no Instrumento de Termos e Condições Garantido
Privilegiado, no valor do principal total de $395,0 milhões (sujeito a qualquer Escolha de Estrutura
(conforme definido abaixo)) e (2) ainda, a seu critério, $175,0 milhões (sujeito a qualquer Escolha
de Estrutura) de (i) notas quirografárias privilegiadas (doravante denominadas “Notas
Quirografárias Privilegiadas”) em uma oferta pública ou em uma colocação privada conforme a
Norma 144A ou outra e/ou (ii) empréstimos à taxa crescente quirografários privilegiados (doravante
denominados “Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados”) à Tomadora de acordo com a
linha de crédito quirografária privilegiada (doravante denominada “Linha de Crédito Ponte
Quirografária Privilegiada” e juntamente com o Empréstimo a Prazo Adicional, as “Linhas de
Crédito Privilegiadas”) descrito no Instrumento de Termos e Condições Não Garantido
Privilegiado; ficando ressalvado que, os senhores poderão, mediante notificação por escrito aos
Coordenadores Líderes (conforme definido abaixo) antes da entrega do memorando de oferta
preliminar descrito no parágrafo 6 do Anexo C, optar por reduzir o valor do principal total do
Empréstimo a Prazo Adicional na medida em que o valor do principal total autorizado do Empréstimo
a Prazo Adicional de acordo com a Cláusula 2.1.4 do determinado Contrato de Crédito Garantido
Privilegiado, datado de 19 de dezembro de 2013, entre a Tomadora, os credores partes dele e o
Citicorp, na qualidade de agente administrativo, e suas alterações, consolidações ou modificações
posteriores feitos periodicamente (doravante denominada “Linha de Crédito Garantida
Privilegiada Existente”) e item (30)(x) da definição de “Ônus Autorizado” na Escritura de Notas
Garantidas Privilegiadas (conforme definido no Anexo B) for inferior a $395,0 milhões e de forma
corresponder, aumentar o valor do principal total dos Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados
ou Notas Quirografárias Privilegiadas, conforme for aplicável, em uma base dólar por dólar, pela
diferença entre $395,0 milhões e o valor menos (qualquer referida escolha, a “Escolha de
Estrutura”) e, mediante essa Escolha de Estrutura, os seguintes valores nos itens (1) e (2) acima
deverão ser modificados permanentemente de forma correspondente.
A respeito do mencionado acima, o Citi, o Barclays, o Royal Bank e o HSBC Bank (doravante
denominados, coletivamente, “Credores Iniciais”), individual e respectivamente, têm o prazer de
informar aos senhores sobre seu compromisso de, individual e não coletivamente, conceder
37,838%, 37,838%, 16,216% e 8,108%, respectivamente, do valor do principal de cada uma das
Linhas de Crédito Privilegiadas, em cada caso, de acordo com os termos e observando-se as
condições previstos ou mencionados nesta carta de compromisso (inclusive os Instrumentos de
Termos de Condições e os outros anexos deste instrumento, doravante denominados “Carta de
Compromisso”). Em qualquer momento em 10 dias úteis após a data da aceitação pelos senhores
desta Carta de Compromisso, os senhores poderão nomear até dois agentes adicionais, coagentes,
coordenadores líderes conjuntos, bookrunners conjuntos, gerentes ou cogerentes ou conferir a
outros cargos a respeito de cada Linha de Crédito Privilegiada e poderão alocar os compromissos das
Partes do Compromisso previstos neste instrumento a respeito de cada Linha de Crédito Privilegiada
(ficando ressalvado que esses compromissos deverão ser feitos proporcionalmente entre as Linhas
de Crédito Privilegiadas) (cada referida parte, doravante denominada “Agente Adicional”) e,
posteriormente, essa instituição financeira também deverá constituir uma “Parte do Compromisso” e
“Credor Inicial” nos termos deste instrumento e correspondendo a economias compensatórias a
respeito da cada referida Linha de Crédito Privilegiada para essas outras pessoas; ficando ressalvado
que (a) os Credores Iniciais não deverão deter menos de 92,5% dos compromissos de cada uma das
Linhas de Crédito Privilegiadas e (b) nenhum Agente Adicional poderá receber a alocação de uma
porcentagem maior dos compromissos ou economias a respeito das Linhas de Crédito Privilegiadas
do que for mantido por cada Credor Inicial. Nenhuma remuneração (exceto aquela expressamente
prevista nesta Carta de Compromisso e na Carta de Taxa prevista abaixo) será paga ou títulos
concedidos, em cada caso, a respeito das Linhas de Crédito Privilegiadas, a menos que os senhores
e nós concordemos dessa forma.
Os senhores, neste ato, nomeiam (a) o Citi, o Barclays, a RBCCM e o HSBC Securities a agir, e o Citi,
o Barclays, a RBCCM e o HSBC Securities, neste ato, concordam em agir, como coordenadores
líderes conjuntos e bookrunners para as Linhas de Crédito Privilegiadas (nessa capacidade,
doravante denominados “Coordenadores Líderes”) e (b) o Citi para agir, e o Citi, neste ato, concorda
em agir, como agente administrativo para as Linhas de Crédito Privilegiadas. Fica acordado que, em
todos e quaisquer materiais de marketing ou outra documentação usada a respeito das Linhas de
Crédito Privilegiadas, o Citi deverá ter a colocação “left side” e deverá manter a função líder e as

responsabilidades convencionalmente associadas a essa colocação “left side”. Fica acordado que,
salvo conforme previsto no parágrafo anterior, nenhum Credor (conforme definido abaixo) receberá
remuneração a respeito das Linhas de Crédito Privilegiadas fora dos termos previstos neste
instrumento e na carta de taxas datada da data deste instrumento e endereçada aos senhores
prevendo, entre outras coisas, determinadas taxas relacionadas às Linhas de Crédito Privilegiadas
(doravante denominada “Carta de Taxas”) para obter seu compromisso de participar nas Linhas de
Crédito Privilegiadas, em cada caso, a menos que os senhores e nós acordemos dessa forma.
Cada Credor Inicial se reserva o direito, antes ou depois da assinatura da documentação definitiva
das Linhas de Crédito Privilegiadas (doravante denominada “Documentação de Financiamento”),
de formar um consórcio para todo ou uma parte do compromisso desse Credor Inicial nos termos
deste instrumento com um grupo de bancos, instituições financeiras e outros credores institucionais
(coletivamente com os Credores Iniciais, doravante denominados “Credores”) identificados por nós
em consulta com os senhores e razoavelmente aceitáveis para os senhores (sendo que o
consentimento dos senhores não deverá ser negado ou adiado sem motivo razoável); ficando
ressalvado que, não obstante o direito de cada Credor Inicial de formar um consórcio para as Linhas
de Crédito Privilegiadas e receber compromissos a esse respeito, (i) nenhuma cessão de
compromissos desse Credor Inicial até a data na qual a Aquisição for consumada e o financiamento
inicial nos termos das Linhas de Crédito Privilegiadas ocorrer (doravante denominada “Data de
Fechamento”) deverá realocar, reduzir ou liberar a obrigação desse Credor Inicial de financiar todo
o seu compromisso no caso de qualquer cessionário desses Credores Iniciais não realizar isso na
Data de Fechamento e (ii) esse Credor Inicial deverá manter o controle exclusivo sobre todos os
direitos e obrigações a respeito de seu compromisso relacionado às Linhas de Crédito Privilegiadas,
inclusive todos os direitos a respeito de consentimentos, modificações, complementos, renúncias e
alterações, até a Data de Fechamento. Não obstante o mencionado acima, as Partes do
Compromisso não deverão realizar um consórcio com esses bancos, instituições financeiras e outros
credores institucionais e concorrentes da Tomadora e de suas subsidiárias e afiliadas (exceto um
fundo de dívida de boa-fé) desses concorrentes, em cada caso, identificados separadamente por
escrito pelos senhores ou pela Patrocinadora a nós antes da data deste instrumento (doravante
denominados “Credores Desqualificados”), fincando ressalvado que os senhores deverão ser
autorizados a complementar por escrito a lista de pessoas que forem Credores Desqualificados na
medida em que essa pessoa complementar for um concorrente ou uma afiliada de um concorrente
(exceto um fundo de dívida de boa-fé); ficando ressalvado, ainda, que a identificação por escrito de
qualquer referido concorrente após a Data de Formação de Consórcio (conforme definido abaixo)
não deverá ter nenhum efeito, sobre o compromisso das Partes do Compromisso que tiver sido
cedido ou combinado em consórcio com esse concorrente antes da data dessa identificação.
Pretendemos iniciar os esforços de formação de consórcio imediatamente mediante a assinatura
desta Carta de Compromisso e, como parte dos esforços de formação de consórcio, é nossa intenção
que os Credores se comprometam com as Linhas de Crédito Privilegiadas antes da Data de
Fechamento. Os senhores concordam em nos auxiliar a concluir um consórcio oportunamente que
seja razoavelmente satisfatório para nós e para os senhores. Essa assistência deverá incluir, mas não
será uma condição para nosso compromisso, até o primeiro a ocorrer entre (a) 45 dias após a Data
de Fechamento e (b) o último a ocorrer entre a Data de Fechamento e a data na qual um consórcio
bem-sucedido (conforme definido na Carta de Taxas) for obtido (essa data anterior, doravante
denominada “Data de Formação de Consórcio”), entre outros, (a) os senhores envidarem
esforços comercialmente razoáveis para garantir que quaisquer esforços de formação de consórcio
se beneficiem, substancialmente, de seus relacionamentos de banco de empréstimo e investimento
existentes e os relacionamentos de banco de empréstimo e investimento existentes da Patrocinadora
e, na medida em que for possível e adequado, da Sociedade Alvo, (b) o contato direto entre a alta
administração, representantes e consultores dos senhores, e os senhores envidarem esforços
comercialmente razoáveis para fazer com que ocorra o contato direto entre a alta administração, os
representantes e consultores da Patrocinadora e da Sociedade Alvo, e os Credores propostos em
momentos mutuamente acordados, (c) a assistência pelos senhores, e os senhores envidarem
esforços comercialmente razoáveis para providenciar para que ocorra a assistência pela
Patrocinadora e pela Sociedade Alvo, na preparação e conclusão, no máximo 15 dias civis (ficando
ressalvado que os dias 4 de julho de 2014, 5 de julho de 2014 e 6 de julho de 2014 deverão ser
excluídos desse período) antes da Data de Fechamento, de um memorando de informações
confidenciais habitual (doravante denominado “Memorando de Informações Confidenciais”)
para as Linhas de Crédito Privilegiadas e outros materiais de marketing a serem usados a respeito da

formação de consórcio, (d) os senhores envidares esforços comercialmente razoáveis para obter, no
mínimo 15 dias civis (ficando ressalvado que os dias de 4 de julho de 2014, 5 de julho de 2014 e 6
de julho de 2014 deverão ser excluídos desse período) ou manter antes da Data de Fechamento,
classificações de crédito públicas para cada uma das Linhas de Crédito Privilegiadas e as Notas
Quirografárias Privilegiadas (se houver) da Standard & Poor's Ratings Services (“ S&P”) e da Moody's
Investors Service, Inc. (“Moody's”), individualmente, e uma classificação de crédito corporativa
pública da S&P e uma classificação de grupo corporativo pública da Moody's e (e) a hospedagem,
por nós, de uma ou mais reuniões de Credores em potencial em momentos mutuamente acordados.
Fica reconhecido e acordado que as informações e documentos em relação às Linhas de Crédito
Privilegiadas poderão ser transmitidos por meio do SyndTrak, Intralinks, Internet, e-mail ou sistemas
de transmissão eletrônica similares, e, não obstante qualquer disposição neste instrumento em
contrário, não seremos responsáveis por nenhum dano originado do uso não autorizado por outros
de informações ou documentos transmitidos dessa forma, exceto na medida em que causado por
nossa culpa grave, má-fé ou conduta dolosa. Não obstante qualquer disposição em contrário contida
neste instrumento (mas sem limitar as obrigações dos senhores a respeito da assistência com a
formação de consórcio, conforme previsto neste instrumento), o início de qualquer consórcio, a
conclusão desse consórcio ou a obtenção de qualquer classificação não é uma condição para os
compromissos dos Credores Iniciais nos termos deste instrumento ou o financiamento das Linhas de
Crédito Privilegiadas na Data de Fechamento.
Os Coordenadores Líderes deverão, em consulta com os senhores, administrar todos os aspectos de
qualquer consórcio, inclusive as decisões quanto à escolha de instituições a serem abordadas (sendo
que o consentimento dos senhores não deverá ser negado sem motivo razoável e excluindo os
Credores Desqualificados) e quando eles serão abordados, quando seus compromissos serão aceitos,
quais instituições participarão (sendo que o consentimento dos senhores não deverá ser negado sem
motivo razoável e excluindo os Credores Desqualificados), a alocação dos compromissos entre os
Credores e o valor e distribuição de taxas entre os Credores. Para auxiliar os Coordenadores Líderes
nesses esforços de formação de consórcio, os senhores concordam em, imediatamente, preparar e
fornecer (e envidar esforços comercialmente razoáveis para providenciar para que a Patrocinadora e
a Sociedade Alvo forneçam) aos Coordenadores Líderes todas as informações habituais disponíveis a
respeito dos senhores, da Sociedade Alvo e de cada uma das respectivas subsidiárias, das
Transações e das outras transações previstas neste instrumento, inclusive todas as informações
financeiras razoavelmente disponíveis a respeito dos senhores e da Sociedade Alvo e as projeções
em relação aos senhores e à Sociedade Alvo (inclusive estimativas financeiras, previsões e outras
informações sobre operações futuras, doravante denominadas “Projeções”), que os Coordenadores
Líderes vierem a solicitar razoavelmente a respeito dessa formação de sindicato.
Os senhores, neste ato, declaram e garantem que (a) todas as informações por escrito a respeito
dos senhores e das respectivas subsidiárias e, no melhor conhecimento dos senhores, da Sociedade
Alvo e de suas subsidiárias (inclusive o Memorando de Informações Confidenciais), salvo as
Projeções ou informações de natureza econômica geral ou do setor (doravante denominadas
“Informações”) que tiverem sido ou vierem a ser disponibilizadas para as Partes do Compromisso
pelos senhores ou pela Patrocinadora ou por qualquer uma de suas subsidiárias ou representantes
ou, no melhor conhecimento dos senhores, da Sociedade Alvo ou qualquer uma de suas subsidiárias
ou representantes, em nome dos senhores, não contêm, ou não conterão, quando fornecidas,
consideradas como um todo, nenhuma declaração falsa de um fato substancial e não omitem nem
omitirão, a declaração de um fato substancial necessário para tornar as declarações contidas nelas
não substancialmente enganosas considerando as circunstâncias sob as quais essas declarações
forem feitas, após a entrada em vigor de todos os respectivos complementos e atualizações e (b) as
Projeções que tiverem sido ou vierem a ser disponibilizadas às Partes do Compromisso pelos
senhores, pela Patrocinadora ou por qualquer uma de suas subsidiárias ou representantes ou, no
melhor do conhecimento dos senhores, pela Sociedade Alvo ou qualquer uma de suas subsidiárias
ou representantes, em nome dos senhores, foram e serão preparadas de boa-fé com base em
suposições que os senhores acreditam ser razoáveis na época de sua preparação; ficando entendido
que essas projeções financeiras estão sujeitas a incertezas e contingências significativas, muitas das
quais estão fora do controle dos senhores, que nenhuma garantia pode ser concedida de que
quaisquer projeções financeiras específicas serão realizadas, que os resultados reais podem ser
diferentes e que essas diferenças podem ser substanciais. Se, a qualquer momento antes da Data de
Formação de Consórcio, os senhores tomarem conhecimento de que qualquer uma das declarações
e garantias na sentença anterior seriam incorretas em qualquer aspecto substancial se essas

Informações ou Projeções fossem fornecidas nessa data, os senhores concordam em notificar as
Partes do Compromisso e complementar as Informações e as Projeções imediatamente, de forma
que as declarações e garantias na sentença anterior permaneçam verdadeiras em todos os aspectos
substanciais como se essas Informações ou Projeções estivessem sendo fornecidas nessa data
(ficando ressalvado que, a respeito das Informações, as Projeções, outras informações sobre
operações futuras e atualizações e complementos fornecidos pela Sociedade Alvo, por suas
subsidiárias e seus representantes, essas declarações e garantias deverão ser verdadeiras em todos
os aspectos substanciais no melhor conhecimento dos senhores) nessas circunstâncias. Ao
providenciar e formar o consórcio para as Linhas de Crédito Privilegiadas, teremos o direito de usar e
nos basear nas Informações e nas Projeções sem responsabilidade por verificação independente a
esse respeito. Não teremos nenhuma obrigação de conduzir qualquer avaliação ou estimativa
independente dos ativos ou passivos dos senhores, da Sociedade Alvo ou qualquer outra parte ou
informar ou opinar sobre quaisquer questões de solvência relacionadas.
Os senhores, neste ato, reconhecem que (a) os Coordenadores Líderes disponibilizarão Informações
e Projeções ao consórcio proposto de Credores e (b) determinados Credores poderão ser Credores
do “lado público” (ou seja, credores que não desejam receber informações não públicas substanciais
a respeito da Sociedade Alvo, da Tomadora ou de seus respectivos títulos) (individualmente,
doravante denominados “Credores Públicos”). Os senhores deverão nos auxiliar na preparação de
uma versão adicional do Memorando de Informações Confidenciais a ser usada pelos Credores
Públicos. As informações a serem incluídas na versão adicional do Memorando de Informações
Confidenciais deverão ser substancialmente consistentes com as informações incluídas em qualquer
memorando de oferta para a oferta das Notas Quirografárias Privilegiadas e não deverão conter
informações não públicas substanciais a respeito dos senhores, a Sociedade Alvo ou suas respectivas
subsidiárias ou qualquer um de seus respectivos títulos para o fim das leis de valores mobiliários
federais e estaduais norte-americanas, presumindo que essas leis sejam aplicáveis aos senhores, à
Sociedade Alvo ou às suas respectivas subsidiárias (coletivamente, doravante denominadas
“MNPI”). Os senhores deverão designar claramente quaisquer Informações que não contiverem
MNPI (doravante denominados “Materiais de Informações Públicas”) fornecidas a nós por ou
em nome dos senhores ou da Sociedade Alvo que forem adequadas para disponibilizar para Credores
Públicos. Os senhores reconhecem e concordam que os seguintes documentos poderão ser
distribuídos aos Credores Públicos: (a) minutas e versões finais da Documentação de Financiamento;
(b) materiais administrativos preparados pelos Coordenadores Líderes para Credores em potencial
(tais como convite para reunião de credores, alocações e financiamento e memorando de
fechamento); e (c) documentos de termos e notificação de alterações nos termos e condições das
Linhas de Crédito Privilegiadas. Antes da distribuição do Memorando de Informações Confidenciais
ou outros materiais de marketing habituais a respeito da formação de consórcio das Linhas de
Crédito Privilegiadas (a) a Credores em potencial que não forem Credores Públicos, os senhores
deverão nos fornecer uma carta habitual autorizando a distribuição desses materiais e (b) a Credores
Públicos em potencial, os senhores deverão nos fornecer uma carta habitual autorizando a
distribuição de Materiais de Informações Públicas a Credores Públicos e confirmando a ausência de
MNPI neles. Além disso, mediante nossa solicitação, os senhores deverão identificar Materiais de
Informações Públicas ao marcá-las de forma clara e evidente como “PÚBLICAS”.
Em contraprestação pelos compromissos dos Credores Iniciais previstos neste instrumento e no
contrato de Coordenadores Líderes para prestar os serviços descritos neste instrumento, os senhores
concordam em pagar as taxas previstas nesta Carta de Compromisso e na Carta de Taxa. Quando
pagas, essas taxas não deverão ser reembolsáveis em quaisquer circunstâncias, exceto conforme
previsto de outro modo pela Carta de Taxa.
Para garantir um sindicato habitual e efetivo das Linhas de Crédito Privilegiadas, os senhores
concordam que, até a Data de Formação de Consórcio, não deverá haver questões de concorrência
de títulos de dívida ou crédito de banco comercial ou outras linhas de crédito dos senhores, da
Sociedade Alvo ou de qualquer uma de suas respectivas subsidiárias sendo oferecidos, colocados ou
coordenados (salvo as Linhas de Crédito Privilegiadas e as Notas Quirografárias Privilegiadas) sem
nosso consentimento, se determinarmos razoavelmente que esses títulos ou outros financiamentos
prejudicariam substancialmente a formação de consórcio primária das Linhas de Crédito Privilegiadas
ou a colocação das Notas Quirografárias Privilegiadas (ficando entendido que (w) as colocações,
prorrogações e renovações de dívida existente da Tomadora e de suas subsidiárias, (x) as
substituições, prorrogações e renovações de dívida existente da Sociedade Alvo e de suas
subsidiárias que vençam antes da Data de Fechamento, (y) as cartas de crédito, leasing financeiro,

financiamento para compra, financiamentos de equipamento e outra dívida da Tomadora e de suas
subsidiárias ou da Sociedade Alvo e de suas subsidiárias incorridos no curso normal dos negócios e
(z) qualquer dívida da Sociedade Alvo e de suas subsidiárias autorizadas de acordo com o Contrato
de Aquisição em vigor na respectiva data, em cada caso, não deverão estar sujeitos a este
parágrafo).
Os compromissos dos Credores Iniciais nos termos deste instrumento e o acordo dos Credores
Iniciais em prestar os serviços descritos neste instrumento estão sujeitos às outras condições
previstas ou mencionadas expressamente nos Instrumentos de Termos de Condições e Anexo C
deste instrumento.
Não obstante qualquer disposição desta Carta de Compromisso, da Carta de Taxa, da Documentação
de Financiamento ou qualquer outra carta-contrato ou outro compromisso a respeito do
financiamento das Transações em contrário, (a) as únicas declarações e garantias cuja precisão for
uma condição para a disponibilidade das Linhas de Crédito Privilegiadas na Data de Fechamento
deverão ser (i) as declarações e garantias em relação à Sociedade Alvo, no Contrato de Aquisição
que forem substanciais para os interesses dos Credores, porém, somente na medida em que os
senhores ou suas afiliadas tiverem o direito de rescindir suas obrigações nos termos do Contrato de
Aquisição como resultado de uma violação dessas declarações e garantias no Contrato de Aquisição
(nessa medida, doravante denominadas “Declarações Específicas do Contrato de Aquisição”) e
(ii) as Declarações Específicas (conforme definido abaixo) feitas pela Tomadora na Documentação de
Financiamento, (b) os termos da Documentação de Financiamento deverão ser em uma forma que
eles não prejudiquem a disponibilidade das Linhas de Crédito Privilegiadas na Data de Fechamento,
se as condições previstas no Anexo C forem cumpridas (ficando entendido que, na medida em que
qualquer garantia (inclusive a criação, formalização ou prioridade de qualquer direito de garantia)
não for ou não puder ser fornecida na Data de Fechamento (exceto (i) o penhor e a formalização de
ativos nacionais a respeito dos quais um ônus vier a ser formalizado exclusivamente pela
apresentação de demonstrações financeiras nos termos do Código Comercial Uniforme ou, (ii) na
medida em que for aplicável, a entrega de certificados de ação da Tomadora e qualquer uma de
suas subsidiárias restritas nacionais e procurações de ações relacionadas) após os senhores
envidarem esforços comercialmente razoáveis para fazer isso ou sem ônus ou despesa indevido,
então, o fornecimento e/ou a formalização de qualquer referida garantia não deverão constituir uma
condição precedente para a disponibilidade das Linhas de Crédito Privilegiadas na Data de
Fechamento, porém, deverão, ao invés disso, serem fornecidos imediatamente após a Data de
Fechamento (e em qualquer caso em 120 dias mais quaisquer prorrogações concedidas pelo Agente
Administrativo, exclusivamente a seu critério) em conformidade com os acordos a serem feitos
mutuamente) e (c) as únicas condições para o financiamento das Linhas de Crédito Privilegiadas na
Data de Fechamento estão estabelecidas no Anexo C, e mediante o cumprimento (ou a renúncia
pelas Partes do Compromisso) dessas condições, o financiamento inicial das Linhas de Crédito
Privilegiadas e a emissão das Notas Quirografárias Privilegiadas, se houver, deverão ocorrer. Para os
fins deste instrumento, “Declarações Específicas” significam as declarações e garantias da
Tomadora e das garantidoras subsidiárias previstas na Documentação de Financiamento em relação
à constituição, existência válida e situação regular da Tomadora e das garantidoras subsidiárias,
poder e autoridade organizacional (quanto à assinatura, entrega e cumprimento da Documentação
de Financiamento), devida autorização e assinatura, entrega e cumprimento da Documentação de
Financiamento, exequibilidade da Documentação de Financiamento, solvência na Data de
Fechamento (após a entrada em vigor das Transações) da Tomadora e de suas subsidiárias em uma
base consolidada, nenhum conflito da Documentação de Financiamento (ou transações
contempladas nela) com documentos constitutivos ou, exceto na medida em que esse conflito não
tiver resultado em um Efeito Prejudicial Substancial (conforme definido no Contrato de Aquisição),
com as leis aplicáveis, regulamentos sobre margem do Federal Reserve, FCFA, a Lei PATRIOT, OFAC
e outras leis de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo, a Lei de Sociedades de
Investimento, status de dívida privilegiada (conforme for aplicável) e a respeito do Empréstimo a
Prazo Adicional, a formalização de direitos de garantia nos bens em garantia propostos (sujeito às
provisões acima deste parágrafo em relação aos bens em garantia (inclusive a criação, execução ou
prioridade de qualquer direito de garantia)). Este parágrafo, e as disposições previstas nele, deverão
ser doravante denominados “Disposição Condicionalmente Limitada”.
Os senhores concordam (a) em indenizar e isentar de responsabilidade cada Parte do Compromisso
e suas afiliadas e pessoas controladoras e os respectivos diretores, conselheiros, funcionários,
agentes, sócios e sucessores e cessionários de cada um dos mencionados acima (individualmente,

doravante denominado “Pessoa Indenizada”) por todas e quaisquer perdas, reivindicações, danos,
responsabilidades e despesas (inclusive despesas a respeito de qualquer Processo (conforme
definido abaixo), conjuntas ou individuais, aos quais qualquer referida Pessoa Indenizada vier a estar
sujeita em decorrência ou a respeito desta Carta de Compromisso (inclusive os Instrumentos de
Termos de Condições), da Carta de Taxa, das Transações, das Linhas de Crédito Privilegiadas ou
qualquer transação relacionada ou qualquer ação, reivindicação, litígio, investigação ou processo
(qualquer um dos mencionados acima, doravante denominado “Processo”) em relação a qualquer
um dos mencionados acima, independentemente de se qualquer referida Pessoa Indenizada for uma
parte deste instrumento ou se um Processo for movido por um terceiro ou pelos senhores ou por
qualquer uma de suas afiliadas, e reembolsar cada referida Pessoa Indenizada mediante solicitação
por quaisquer despesas judiciais ou outras despesas razoáveis incorridas a respeito da investigação
ou defesa de qualquer um dos mencionados acima; ficando ressalvado que a indenização prevista
acima não deverá, quanto a qualquer Pessoa Indenizada, ser aplicável a perdas, reivindicações,
danos, responsabilidades ou despesas relacionadas na medida em que eles tiverem resultado da
conduta dolosa, má-fé ou culpa grave dessa Pessoa Indenizada ou de qualquer uma de suas
afiliadas ou pessoas controladoras ou qualquer um dos diretores, conselheiros, funcionários, agentes
ou sócios de qualquer um dos mencionados acima (em qualquer referido caso, conforme
determinado finalmente por uma sentença não sujeita a recurso de um tribunal competente) e (b)
reembolsar cada Parte do Compromisso e cada Pessoa Indenizada, periodicamente, mediante
apresentação de um demonstrativo resumido, por todas as despesas gerais razoáveis da Parte do
Compromisso (inclusive, entre outros, despesas da investigação de auditoria legal, despesas de
formação de consórcio, despesas de viagem e honorários razoáveis, desembolsos e outros encargos
de um advogado único das Partes do Compromisso identificados nos Instrumentos de Termos de
Condições, de qualquer advogado especial e de um advogado local único das Partes do
Compromisso em cada jurisdição substancial pertinente, exclusivamente no caso de um conflito de
interesse, um advogado adicional em cada jurisdição substancial pertinente da Pessoa Indenizada
afetada), em cada caso, incorrido a respeito das Linhas de Crédito Privilegiadas e da preparação
desta Carta de Compromisso, da Carta de Taxa, da Documentação de Financiamento e de quaisquer
providências de garantia a esse respeito (coletivamente, doravante denominadas “Despesas”);
ficando ressalvado que os senhores não serão obrigados a reembolsar quaisquer das Despesas no
caso de a Data de Fechamento não ocorrer.
Não obstante qualquer outra disposição desta Carta de Compromisso, nenhuma Pessoa Indenizada
deverá ser responsável por quaisquer danos originados do uso por outros de informações ou outros
materiais obtidos por meios eletrônicos, telecomunicação ou outros sistemas de transmissão de
informações, exceto na medida em que esses danos forem considerados em uma sentença final não
sujeita a recurso, de um tribunal competente como tendo resultado da conduta dolosa, má-fé ou
culpa grave dessa Pessoa Indenizada ou de qualquer uma de suas afiliadas ou pessoas controladoras
ou qualquer um dos diretores, conselheiros, funcionários, agentes ou sócios de qualquer um dos
mencionados acima. (x) As Pessoas Indenizadas e (y) os senhores, a Patrocinadora (e qualquer uma
de suas subsidiárias ou afiliadas) e a Sociedade Alvo (e qualquer uma das respectivas subsidiárias ou
afiliadas) não serão responsáveis por nenhum dano indireto, especial, punitivo ou imprevisto a
respeito desta Carta de Compromisso, da Carta de Taxa ou das Transações (inclusive as Linhas de
Crédito Privilegiadas e o uso das receitas em seus termos).
Os senhores não serão responsáveis por nenhuma liquidação de quaisquer Processos efetuada sem
o consentimento dos senhores (consentimento esse que não deverá ser negado ou adiado sem
motivo razoável), porém, se liquidados com o consentimento dos senhores por escrito ou se
qualquer sentença final para o autor em quaisquer referidos Processos, os senhores concordam em
indenizar e isentar de responsabilidade qualquer Pessoa Indenizada por todas e quaisquer perdas,
reivindicações, danos, responsabilidades e despesas em virtude dessa liquidação ou sentença de
acordo com o parágrafo anterior. Os senhores não deverão, sem o consentimento prévio por escrito
de cada aplicável Pessoa Indenizada (consentimento esse que não deverá ser negado ou adiado sem
motivo razoável), efetuar nenhum acordo, de quaisquer Processos em trâmite ou iminentes a
respeito do qual uma indenização possa ter sido requerida nos termos deste instrumento por essa
Pessoa Indenizada, a menos que (a) esse acordo inclua uma liberação incondicional dessa Pessoa
Indenizada em modelo e teor razoavelmente satisfatórios para essa Pessoa Indenizada de todas as
responsabilidades em reivindicações que forem o objeto desses Processos e (b) não inclua qualquer
declaração quanto à admissão de falha, culpabilidade ou omissão por ou em nome de qualquer
Pessoa Indenizada.

Os senhores reconhecem que os Credores Iniciais e suas respectivas afiliadas poderão prestar
serviços de financiamento de dívida, capital ou outros serviços (inclusive, entre outros, de banco de
investimento e consultoria financeira, negociação de títulos, atividades de hedging, financiamento e
corretagem e planejamento financeiro e consultoria sobre benefícios) a outras pessoas a respeito
das quais os senhores possam ter interesses conflitantes a respeito das transações descritas neste
instrumento e de outro modo. Nenhuma das Partes do Compromisso e nenhuma de suas respectivas
afiliadas usarão informações confidenciais obtidas dos senhores, da Sociedade Alvo, ou da
Patrocinadora em virtude das transações previstas nesta Carta de Compromisso a respeito da
prestação por elas e suas respectivas afiliadas de serviços para outras companhias, e nenhuma das
Partes do Compromisso e suas respectivas afiliadas fornecerão quaisquer referidas informações a
outras companhias. Os senhores também reconhecem que nenhuma das Partes do Compromisso e
suas respectivas afiliadas têm qualquer obrigação de uso a respeito das transações previstas nesta
Carta de Compromisso, de usar ou fornecer aos senhores, à Patrocinadora, à Sociedade Alvo ou às
suas respectivas afiliadas, informações confidenciais obtidas pelas Partes do Compromisso e suas
respectivas afiliadas de outras companhias.
Os senhores reconhecem ainda e concordam que (a) nenhum relacionamento fiduciário, de
consultoria ou agenciamento entre os senhores e as Partes do Compromisso se destina a ser ou foi
criado a respeito de qualquer uma das transações contempladas nesta Carta de Compromisso,
independentemente de se as Partes do Compromisso tiverem sido informadas ou estiverem
informando aos senhores sobre outras questões, (b) as Partes do Compromisso, de um lado, e os
senhores, de outro lado, têm um relacionamento em condições normais de mercado que não dá
origem, direta ou indiretamente, nem os senhores se baseiam em, nenhum dever de consultoria ou
fiduciário por parte das Partes do Compromisso e os senhores renunciam, na máxima medida
permitida por lei, a quaisquer reivindicações que os senhores vierem a ter contra nós por violação de
dever fiduciário ou suposta violação de dever fiduciário a respeito das Transações e concordam que
não teremos nenhuma responsabilidade (quer seja direta ou indireta) para com os senhores a
respeito dessa reivindicação de dever fiduciário ou para com qualquer pessoa que alegar uma
reivindicação de dever fiduciário em nome dos senhores, inclusive detentores de títulos patrimoniais,
funcionários ou credores, (e) os senhores são capazes de avaliar e entender, e os senhores
entendem e aceitam, os termos, riscos e condições das transações previstas nesta Carta de
Compromisso e os senhores consultaram seus próprios consultores jurídicos e financeiros na medida
em que os senhores consideraram adequado e (d) os senhores foram informados que as Partes do
Compromisso estão envolvidas em uma ampla gama de transações que podem envolver interesses
que sejam diferentes dos interesses dos senhores e que as Partes do Compromisso não têm
nenhuma obrigação de divulgar esses interesses e transações aos senhores em virtude de qualquer
relacionamento fiduciário, de consultoria ou agenciamento. Além disso, as Partes do Compromisso
podem usar os serviços de suas afiliadas na prestação de determinados serviços nos termos deste
instrumento e podem trocar com essas afiliadas informações a respeito dos senhores e da Sociedade
Alvo e de outras companhias no setor da Sociedade Alvo, e essas afiliadas deverão ter direito aos
benefícios concedidos às Partes do Compromisso nos termos deste instrumento. Os senhores
reconhecem e concordam que não fornecemos aos senhores consultoria jurídica, fiscal ou contábil e
que os senhores obtiveram consultoria independente de seus próprios consultores.
Os senhores reconhecem ainda que as Partes do Compromisso (e suas respectivas afiliadas) poderão
ser uma empresa de valores imobiliários de serviços completos que conduzem atividades de
negociação e corretagem de valores mobiliários, bem como a prestação de serviços de banco de
investimento e outros serviços financeiros. No curso normal dos negócios, as Partes do Compromisso
(e suas respectivas afiliadas) podem prestar serviços de banco de investimento e outros serviços
financeiros para, e/ou adquirir, manter ou vender, em seu próprio nome e em nome de clientes,
instrumentos patrimoniais, de dívida e outros valores mobiliários e instrumentos financeiros
(inclusive empréstimos bancários e outras obrigações) dos senhores, da Patrocinadora, da Sociedade
Alvo e de suas respectivas afiliadas e outras companhias com as quais os senhores, a Patrocinadora,
a Sociedade Alvo ou suas respectivas afiliadas vierem a ter relacionamentos comerciais ou outros
relacionamentos. A respeito de quaisquer títulos e/ou instrumentos financeiros detidos dessa forma
pelas Partes do Compromisso ou por qualquer um de seus clientes, todos os direitos a respeito
desses títulos e instrumentos financeiros, inclusive quaisquer direitos a voto, serão exercidos pelos
detentores dos direitos, a seu critério exclusivo.
Esta Carta de Compromisso e os compromissos nos termos deste instrumento não poderão ser
cedidos por nenhuma parte deste instrumento sem o consentimento prévio por escrito das outras

partes contratantes (e qualquer cessão pretendida sem esse consentimento deverá ser nula e
inválida), se destinam exclusivamente em benefício das partes deste instrumento (e das Pessoas
Indenizadas), e não se destinam a conferir nenhum benefício, ou criar quaisquer direitos a favor de
qualquer pessoa (inclusive, entre outros, a Sociedade Alvo ou qualquer um de seus detentores de
títulos patrimoniais ou credores), exceto as partes deste instrumento (e as Pessoas Indenizadas) e
não se destinam a criar um relacionamento fiduciário entre as partes contratantes. As Partes do
Compromisso poderão cumprir os deveres e conduzir as atividades descritos neste instrumento por
meio de qualquer uma de suas respectivas afiliadas ou fundos administrados por elas ou suas
respectivas afiliadas e as provisões do terceiro parágrafo acima deverão ser aplicáveis com igual
vigor e efeito a quaisquer referidas entidades que cumprirem quaisquer referidos deveres ou
atividades; ficando ressalvado que as Partes do Compromisso não deverão ser liberadas de suas
obrigações de fornecer as Linhas de Crédito Privilegiadas e financiar seus compromissos a esse
respeito. Esta Carta de Compromisso não poderá ser alterada ou qualquer disposição deste
instrumento renunciada ou modificada, exceto por um instrumento por escrito assinado por nós e
pelos senhores. Esta Carta de Compromisso poderá ser assinada em qualquer número de vias, sendo
que cada uma deverá ser considerada um original e todas elas, quando consideradas juntas, deverão
constituir um contrato. A entrega de uma via assinada de uma página de assinatura desta Carta de
Compromisso por fax ou outra transmissão eletrônica será tão válida quanto a entrega de uma via
assinada manualmente deste instrumento. Esta Carta de Compromisso, juntamente com a Carta de
Taxas datada da data deste instrumento, substitui todos os entendimentos anteriores, quer sejam
por escrito ou verbais, entre nós a respeito das Linhas de Crédito Privilegiadas e estabelece o
entendimento integral das partes deste instrumento a esse respeito. ESTA CARTA DE
COMPROMISSO DEVERÁ SER REGIDA E INTERPRETADA DE ACORDO COM AS LEIS DO ESTADO DE
NOVA YORK.
CADA UMA DAS PARTES DESTE INSTRUMENTO RENUNCIA IRREVOGAVELMENTE AO DIREITO A UM
JULGAMENTO POR JÚRI EM QUALQUER AÇÃO, PROCESSO, REIVINDICAÇÃO OU RECONVENÇÃO
MOVIDO POR OU EM NOME DE QUALQUER PARTE A RESPEITO OU DECORRENTE DESTA CARTA DE
COMPROMISSO, DA CARTA DE TAXA OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS TERMOS DESTE
INSTRUMENTO OU DO REFERIDO DOCUMENTO.
Cada uma das partes deste instrumento, neste ato, de forma irrevogável e incondicional (a) se
submete, em seu próprio nome e por seus bens, à jurisdição exclusiva de qualquer tribunal do
Estado de Nova York ou juízo federal de primeira instância localizado na Cidade de Nova York,
Distrito de Manhattan, e qualquer respectivo tribunal de recurso, em qualquer ação ou processo
originado ou a respeito desta Carta de Compromisso, da Carta de Taxa ou das transações previstas
neste instrumento ou no referido documento, ou para reconhecimento ou execução de qualquer
sentença, e concorda que todas as reivindicações a respeito de qualquer referida ação ou processo
poderão ser apreciadas e determinadas nesse tribunal do Estado de Nova York ou, na medida em
que for autorizado por lei, nesse juízo federal, (b) renuncia, na máxima extensão em que ela puder
fazer isso legal e efetivamente, a qualquer objeção à qual ela vier a ter direito no presente ou no
futuro à localização do foro de qualquer ação ou processo originado ou a respeito desta Carta de
Compromisso, da Carta de Taxa ou das transações previstas neste instrumento ou no referido
documento em qualquer tribunal do Estado de Nova York ou em qualquer referido juízo Federal, e
(c) renuncia, na máxima medida permitida por lei, à defesa de um foro incompetente para a
manutenção dessa ação ou processo em qualquer referido tribunal. Cada parte deste instrumento
concorda que, a entrega de qualquer citação, intimação, notificação ou documento por carta
registrada endereçada a essa parte deverá ser uma entrega de citação válida a respeito de qualquer
ação ou processo movido em qualquer referido tribunal.
Os senhores concordam que não divulgarão, direta ou indiretamente, esta Carta de Compromisso, os
Instrumentos de Termos de Condições, a Carta de Taxa ou os teores de qualquer um dos
mencionados acima a qualquer pessoa sem nosso consentimento por escrito (que não deverá ser
negado ou adiado sem motivo razoável), exceto que os senhores poderão divulgar (a) esta Carta de
Compromisso, os Instrumentos de Termos de Condições, a Carta de Taxa e os teores deste
instrumento e dos referidos documentos (i) à Sociedade Alvo, à Patrocinadora, e aos seus
respectivos diretores, conselheiros, agentes, funcionários, afiliadas, membros, sócios, acionistas,
agentes, advogados, contadores, consultores e coinvestidores reais e em potencial envolvidos
diretamente na consideração desta questão na medida em que os senhores notificarem essas
pessoas sobre sua obrigação e manter essas informações confidenciais (ficando ressalvado que
qualquer divulgação da Carta de Taxa ou de seus termos ou seu teor para a Sociedade Alvo ou seus

diretores, conselheiros, funcionários, advogados, contadores, agentes ou consultores deverá ser
redigida de uma forma razoavelmente satisfatória para os Coordenadores Líderes a respeito do valor
de taxas pagáveis em relação às Linhas de Crédito Privilegiadas, a menos que os Coordenadores
Líderes concordem de outro modo) (ii) em qualquer processo legal, judicial ou administrativo, de
acordo com a determinação de qualquer tribunal ou órgão administrativo ou conforme exigido de
outro modo por lei, regulamento ou citação compulsória ou conforme solicitado por uma autoridade
governamental (em cujo caso os senhores concordam, na medida em que for autorizado por lei, a
nos informar imediatamente sobre isso) e (iii) em uma base confidencial a qualquer Agente Adicional
em potencial ou respectiva afiliada, (b) os Instrumentos de Termos de Condições e os teores deste
instrumento e dos referidos documentos a qualquer agência de classificação a respeito das
Transações, (c) na medida em que for exigido pelas leis aplicáveis, esta Carta de Compromisso e os
Instrumentos de Termos de Condições e os respectivos teores (e uma divulgação genérica a respeito
de taxas e despesas fornecidas de acordo com a Carta de Taxa) em qualquer procuração, registro
público, prospecto, memorando de oferta ou circular de oferta ou materiais de marketing (inclusive a
pessoas diretamente envolvidas na respectiva preparação) a respeito da Aquisição ou do
financiamento das Transações e (d) na proteção e execução dos direitos dos senhores a respeito
desta Carta de Compromisso; ficando ressalvado que as restrições previstas acima deixarão de ser
aplicáveis (exceto a respeito da Carta de Taxa e dos respectivos teores) após a Documentação de
Financiamento ter sido assinada e entregue pelas respectivas partes.
Cada Parte do Compromisso, em seu próprio nome e em nome de suas afiliadas, concorda que ela e
suas afiliadas usarão todas as informações confidenciais fornecidas a ela ou a essas afiliadas pelos
senhores ou em nome dos senhores, nos termos deste instrumento, exclusivamente para o fim de
prestar os serviços que são o objeto desta Carta de Compromisso e deverão tratar de forma
confidencial todas essas informações; ficando ressalvado que nenhuma disposição deste instrumento
deverá impedir essa Parte do Compromisso de divulgar quaisquer referidas informações (a) de
acordo com a determinação de qualquer tribunal ou órgão administrativo ou em qualquer processo
judicial ou administrativo em trâmite, ou de outro modo conforme exigido pelas leis aplicáveis ou por
citação judicial compulsória (em cujo caso, essa Parte do Compromisso, na medida em que
autorizado por lei, concorda em informar aos senhores imediatamente sobre isso antes dessa
divulgação, a menos que essa Parte do Compromisso seja proibida pelas leis aplicáveis de, ou seja
solicitada por essa autoridade regulamentar a se abster de informar os senhores dessa forma), (b)
mediante solicitação ou exigência de qualquer autoridade regulamentar com jurisdição sobre essa
Parte do Compromisso ou qualquer uma de suas afiliadas, (c) na medida em que essas informações
se tornarem publicamente disponíveis, exceto em virtude da divulgação por essa Parte do
Compromisso ou qualquer uma de suas afiliadas em violação a esta carta de Compromisso, (d) na
medida em que essas informações forem recebidas por essa Parte do Compromisso de um terceiro
que não esteja, no conhecimento dessa Parte do Compromisso, sujeito a obrigações de
confidencialidade para com os senhores, a Sociedade Alvo ou a Patrocinadora, (e) na medida em
que essas informações forem desenvolvidas de forma independente por essa Parte do Compromisso,
desde que não com base em informações obtidas de uma forma que viole de outro modo esta
disposição, (f) para as afiliadas dessa Parte do Compromisso e seus funcionários, advogado,
auditores independentes e outros peritos ou agentes que precisarem conhecer essas informações a
respeito das Transações e forem informados da natureza confidencial dessas informações, (g) a
Credores em potencial, participantes ou cessionários que concordarem em estar vinculados pelos
termos deste parágrafo (ou teor substancialmente similar a este parágrafo), (h) para o fim de
estabelecer uma defesa de “devida diligência” ou (i) na proteção e execução dos direitos dessa Parte
do Compromisso a respeito desta Carta de Compromisso e da Carta de Taxas. As obrigações de cada
Parte do Compromisso nos termos deste parágrafo deverão ser encerradas no primeiro a ocorrer
entre (x) o segundo aniversário da data deste instrumento ou (y) um ano após a rescisão desta
Carta de Compromisso de acordo com seus termos e deverão de outro modo ser automaticamente
rescindidas e substituídas por disposições de confidencialidade na documentação definitiva em
relação às Linhas de Crédito Privilegiadas mediante seu financiamento inicial nos termos deste
instrumento.
As disposições sobre informações, indenização, despesas, jurisdição, renúncia a julgamento por júri,
confidencialidade, formação de consórcio e leis aplicáveis previstas neste instrumento e na Carta de
Taxa deverão permanecer em pleno vigor e efeito independentemente de se a documentação de
financiamento definitiva for assinada e entregue e não obstante a rescisão desta Carta de
Compromisso ou os compromissos dos Credores Iniciais previstos neste instrumento; ficando

ressalvado que as obrigações dos senhores nos termos desta Carta de Compromisso (exceto as

obrigações dos senhores a respeito de assistência e cooperação a serem fornecidas a respeito da
formação de consórcio das Linhas de Crédito Privilegiadas e a respeito da confidencialidade da Carta
de Compromisso e da Carta de Taxa e dos respectivos teores) e nossas obrigações de
confidencialidade previstas neste instrumento deverão ser automaticamente rescindidas e ser
substituídas pela documentação definitiva relacionada às Linhas de Crédito Privilegiadas na data de
Fechamento, e os senhores serão liberados de toda responsabilidade a esse respeito nesse
momento.
Notificamos, neste ato, os senhores que, de acordo com as exigências da Lei PATRIOT norteamericana, Capítulo III da Pub. L. 107.56 (promulgada em 26 de outubro de 2001) (doravante
denominada “Lei PATRIOT”) cada Parte do Compromisso e cada outro Credor são obrigados a
obter, verificar e registrar informações que identifiquem os senhores, a Tomadora e a Sociedade
Alvo, informações essas que incluem o nome, endereço, número de identificação de contribuinte e
outras informações a respeito dos senhores, da Tomadora e da Sociedade Alvo que permitirão que
essa Parte do Compromisso ou esse Credor identifique os senhores, a Tomadora e a Sociedade Alvo
de acordo com a Lei PATRIOT. Esta notificação é entregue de acordo com as exigências da Lei
PATRIOT e é válida quanto às Partes do Compromisso e a cada Credor. Os senhores, neste ato,
reconhecem e concordam que as Partes do Compromisso serão autorizadas a compartilhar todas ou
quaisquer referidas informações com os Credores.
Se o previsto acima estabelecer corretamente nosso acordo, queiram, por gentileza, indicar a
aceitação pelos senhores dos termos desta Carta de Compromisso e da Carta de Taxa por meio do
envio aos nossos cuidados de vias assinadas deste instrumento e da Carta de Taxa no máximo às
23h59min, horário da Cidade de Nova York, em 4 de fevereiro de 2014. Os compromissos dos
Credores Iniciais nos termos deste instrumento e os acordos contidos neste instrumento expirarão
nesse momento, no caso de as Partes do Compromisso não terem recebido essas vias assinadas de
acordo com a sentença imediatamente anterior. A menos que as Partes do Compromisso, a seu
critério, concordem com uma prorrogação, esta Carta de Compromisso e os compromissos e avenças
das Partes do Compromisso nos termos deste instrumento deverão ser automaticamente rescindidos
no primeiro a ocorrer entre (i) sete meses a contar da data de aceitação desta Carta de
Compromisso, (ii) a data de rescisão do Contrato de Aquisição e (ii) o financiamento da Aquisição
sem as Linhas de Crédito Privilegiadas.
[Restante desta página deixado intencionalmente em branco]

Temos o prazer de ter recebido a oportunidade de auxiliar os senhores a
respeito do financiamento para a Aquisição.
Atenciosamente,
CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC.
Assinado: [assinatura ilegível]
Nome: Caesar Wyszomirski
Cargo: Conselheiro
[CARTA DE COMPROMISSO DO PROJETO BOSSA NOVA]

Temos o prazer de ter recebido a oportunidade de auxiliar os senhores a
respeito do financiamento para a Aquisição.
Atenciosamente,
BARCLAYS BANK PLC
Assinado: [assinatura ilegível]
Nome: Kevin Crealese
Cargo: Diretor Gerente
[CARTA DE COMPROMISSO DO PROJETO BOSSA NOVA]

Temos o prazer de ter recebido a oportunidade de auxiliar os senhores a
respeito do financiamento para a Aquisição.
Atenciosamente,
ROYAL BANK OF CANADA
Assinado: [assinatura ilegível]
Nome: James S. Wolfe
Cargo: Diretor Gerente
Diretor de Leveraged Finance Norte-Americano
[CARTA DE COMPROMISSO DO PROJETO BOSSA NOVA]

Temos o prazer de ter recebido a oportunidade de auxiliar os senhores a
respeito do financiamento para a Aquisição.
Atenciosamente,
HSBC BANK USA, N.A.
Assinado: [assinatura ilegível]
Nome: Robert Lipps
Cargo: Diretor gerente
HSBC SECURITIES (USA) INC.
Assinado: [assinatura ilegível]
Nome: Robert Lipps
Cargo: Diretor Gerente
[CARTA DE COMPROMISSO DO PROJETO BOSSA NOVA]

Aceito e acordado na data prevista acima:
POLYMER GROUP, INC.
Assinado: [em branco]
Nome: [em branco]
Cargo: [em branco]
[PÁGINA DE ASSINATURA DA CARTA DE COMPROMISSO]
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CONFIDENCIAL

ANEXO A
Empréstimo a Prazo Adicional
Resumo dos Principais Termos e Condições2

Tomadora: Polymer Group, Inc. (doravante denominada “Tomadora”).
Holdings: Scorpio Acquisition Corporation, controladora direta da Tomadora

(doravante denominada “Holdings”).

Transações: A respeito deste instrumento, pretende-se que (a) a Tomadora
adquira (doravante denominada “Aquisição”) aproximadamente 71,25% das
participações patrimoniais em circulação de uma sociedade previamente
identificada a nós e denominada sob o código “Bossa Nova” (doravante
denominada “Sociedade Alvo”) e lançar uma oferta pública (doravante
denominada “Oferta Pública”) para adquirir todas as ações remanescentes do
capital social da Sociedade Alvo detidas por acionistas, exceto o Fundo de
Investimento em Participações BSSF II, o Fundo de Investimento em Participações
Brasil Equity II, o Investidores Institucionais II - Fundo de Investimento em
Participações, o Boreal Fundo de Investimento em Participações, o Fundo de
Investimento em Participações GGPAR, o Fundo de Investimento em Participações
Volluto, o Fundo de Investimento em Participações C.A., o Boreal Ações III Fundo
de Investimento em Ações, o Banco Espirito Santo, S.A., e a Espírito Santo Capital
- Sociedade de Capital de Risco, S.A. (doravante denominados “Vendedores”), de
acordo com um contrato de compra de ações, celebrado a esse respeito na data de
aceitação deste instrumento (doravante denominado “Contrato de Aquisição”);
ficando ressalvado que qualquer redução no preço de compra para a Aquisição
deverá ser aplicada (x) primeiro para reduzir o valor de compromissos a respeito
da Linha de Crédito Ponte Quirografária Privilegiada (conforme definido no Anexo
B) a um valor de no mínimo $100,0 milhões e (y) segundo, para reduzir o
Empréstimo a Prazo Adicional (conforme definido abaixo); (b) a Tomadora obtenha
uma linha de crédito a prazo garantida privilegiada descrita abaixo sob o título
“Linha de Crédito Complementar”; (c) a Tomadora, a seu critério, emita $175,0
milhões (sujeito a qualquer Escolha de Estrutura) de (i) Notas Quirografárias
Privilegiadas (conforme definido no Anexo B) em uma oferta pública ou em uma
colocação conforme a Norma 144A ou outra colocação privada e/ou (ii)
Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados (conforme definido no Anexo B)
nos termos da Linha de Crédito Ponte Quirografária Privilegiada (conforme definido
no Anexo B) e (d) toda dívida da Sociedade Alvo, e de suas subsidiárias (exceto
qualquer dívida que subsista ao fechamento da Aquisição de acordo com o
Contrato de Aquisição) existentes antes da Aquisição (doravante denominada
“Dívida a Ser Paga”) sejam reembolsadas integralmente. As transações descritas
neste parágrafo, juntamente com as transações relacionadas a ele, são,
coletivamente, doravante denominadas “Transações”.
----------------------2
Todos os termos em maiúscula usados, mas não definidos neste instrumento têm
o significado atribuído a eles na Carta de Compromisso, à qual este instrumento de
termos está anexado, inclusive o respectivo Anexo B.
-----------------------

Coordenadores Líderes Conjuntos e Bookrunners: Citi, Barclays, RBCCM e HSBC
Securities atuarão como coordenadores líderes conjuntos e bookrunners (nessa
capacidade, doravante denominados “Coordenadores Líderes”).
Credores: Citi, Barclays, Royal Bank e HSBC Bank (doravante denominados
“Credores Iniciais”), e outros bancos, instituições financeiras e outros credores
institucionais escolhidos pelos Coordenadores Líderes em consulta com a
Tomadora e razoavelmente aceitáveis para a Tomadora (sendo que o
consentimento da Tomadora não deverá ser negado ou adiado sem motivo
razoável) (doravante denominados “Credores”).
Agente Administrativo: Citicorp North America, Inc. (doravante denominado
“Citicorp”) atuará como único e exclusivo agente administrativo (nessa
capacidade, doravante denominado “Agente Administrativo”).
Agente de Garantia: A Wilmington Trust Company atuará como agente de garantia
(nessa capacidade, doravante denominado “Agente de Garantia”).
Linha de Crédito Complementar: Um empréstimo a prazo garantido privilegiado
(doravante denominado “Empréstimo a Prazo Adicional”) no valor do principal
total de até $395,0 milhões (sujeito a qualquer Escolha de Estrutura). O
Empréstimo a Prazo Adicional será estruturado como um Empréstimo Inicial
adicional (conforme definido na Linha de Crédito Garantida Privilegiada Existente).
Disponibilidade: Sujeito a determinadas condições, o Empréstimo a Prazo Adicional
poderá ser novamente tomado em um saque único na Data de Fechamento
(conforme definido abaixo).
Data de Fechamento: A data na qual o financiamento inicial nos termos das Linhas
de Crédito Privilegiadas ocorrer (doravante denominada “Data de Fechamento”).
Uso de Recursos: As receitas do Empréstimo a Prazo Adicional serão usadas pela
Tomadora na Data de Fechamento juntamente com as receitas dos Empréstimos
Ponte Quirografários Privilegiados e/ou das Notas Quirografárias Privilegiadas (se
houver), exclusivamente (a) para pagar a contraprestação pela Aquisição, (b) para
refinanciar a Dívida a ser Paga e (c) para pagar custos e despesas relacionados às
Transações.
Garantias: De acordo com a Garantia (conforme definido na Linha de Crédito
Garantida privilegiada Existente).
Bens em Garantia: Conforme previsto na Linha de Crédito Garantida Privilegiada
Existente. O Empréstimo a Prazo Adicional será garantido em uma base pari passu
com os empréstimos a prazo existentes nos termos da Linha de Crédito Garantida
Privilegiada Existente.
Taxas de Juros: Conforme previsto no Adendo 1 deste instrumento.
Taxa de Mora: De acordo com a Linha de Crédito Garantida Privilegiada Existente.
Vencimento Final e Amortização: O Empréstimo a Prazo Adicional vencerá na Data
de Vencimento (conforme definido na Linha de Crédito Garantida Privilegiada
Existente) para os Empréstimos Iniciais e será amortizado em parcelas trimestrais
iguais em valores anuais totais iguais a 1,00% do valor do principal original do
Empréstimo a Prazo Adicional (ajustado de forma a ser equivalente à amortização
sobre os Empréstimos Iniciais Existentes), com o saldo pagável na Data de
Vencimento.
Pagamento Antecipado Obrigatório: Na mesma base prevista nos Empréstimos
Iniciais.

Pagamento Antecipado Voluntário: Na mesma base prevista nos Empréstimos
Iniciais e a respeito de todo ou qualquer parte do Empréstimo a Prazo Adicional,
um ágio de pagamento antecipado de 1,00% será aplicável a qualquer valor do
principal do Empréstimo a Prazo Adicional observando-se um evento de nova
determinação de preço durante o período a partir da Data de Fechamento até e
inclusive 18 de junho de 2014.
Condições Precedentes: A tomada do Empréstimo a Prazo Adicional deverá estar
sujeita às condições suspensivas aplicáveis previstas no Anexo C da Carta de
Compromisso.
Declarações e Garantias: De acordo com a Linha de Crédito Garantida Privilegiada
Existente.
Avenças: De acordo com a Linha de Crédito Garantida Privilegiada Existente.
Eventos de Inadimplemento: De acordo com a Linha de Crédito Garantida
Privilegiada Existente.
Custo e Proteção de Rentabilidade: De acordo com a Linha de Crédito Garantida
Privilegiada Existente.
Cessões e Participações: De acordo com a Linha de Crédito Garantida Privilegiada
Existente.
Leis Aplicáveis: Nova York.
Advogado do Agente Administrativo e dos Coordenadores Líderes: Cahill Gordon &
Reindel LLP.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ADENDO 1 do
ANEXO A
Taxas de Juros: A critério da Tomadora, a Taxa de Euromoeda (conforme definido
no Linha de Crédito Garantida Privilegiada Existente) mais 4,25% (com um
rebaixador para 4,00% quando o Índice de Alavancagem Líquido Garantido
Privilegiado da Tomadora (conforme definido na Linha de Crédito Garantida
Privilegiada Existente) for inferior a 3,50x), sendo que essa Taxa de Euromoeda
(conforme definido na Linha de Crédito Garantida Privilegiada Existente) deverá
estar sujeita a um limite mínimo de 1,00% (doravante denominado “Limite
Mínimo da LIBOR”) ou a Taxa Base (conforme definido na Linha de Crédito
Garantida Privilegiada Existente) mais 3,25% (com um rebaixador para 3,00%
quando o Índice de Alavancagem Líquido Garantido Privilegiado da Tomadora
(conforme definido na Linha de Crédito Garantida Privilegiada Existente) for inferior
a 3,50x), sendo que essa Taxa Base (conforme definido na Linha de Crédito
Garantida Privilegiada Existente) deverá estar sujeita a um limite mínimo de
2,00%).
A Tomadora poderá escolher os períodos de juros para Empréstimos à Taxa de
Euromoeda (conforme definido na Linha de Crédito Garantida Privilegiada
Existente) de acordo com a Linha de Crédito Garantida Privilegiada Existente.
O cálculo de juros deverá ser de acordo com a Linha de Crédito Garantida
Privilegiada Existente.
Os juros deverão ser pagáveis de acordo com a Linha de Crédito Garantida
Privilegiada Existente.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CONFIDENCIAL
ANEXO B
Empréstimo Ponte à Taxa Crescente Quirografário Privilegiado
Resumo dos Principais Termos e Condições3
Tomadora: Polymer Group, Inc.
Holdings: Scorpio Acquisition Corporation, controladora direta da Tomadora.
Transações: A respeito deste instrumento, pretende-se que (a) a Tomadora
adquira aproximadamente 71,25% das participações patrimoniais em circulação da
Sociedade Alvo e lance a Oferta Pública para adquirir todas as ações
remanescentes do capital social da Sociedade Alvo detidas pelos acionistas, exceto
os Vendedores, de acordo com o Contrato de Aquisição; ficando ressalvado que
qualquer redução no preço de compra para a Aquisição deverá ser aplicada (x)
primeiro, para reduzir o valor de compromissos a respeito da Linha de Crédito
Ponte Quirografária Privilegiada (conforme definido abaixo) a um valor de no
mínimo $100,0 milhões e (y) segundo, para reduzir o Empréstimo a Prazo
Adicional (conforme definido no Anexo A); (b) a Tomadora obtenha o Empréstimo
a Prazo Adicional; (c) a Tomadora, a seu critério, emita $175,0 milhões (sujeito a
qualquer Escolha de Estrutura) de (i) notas quirografárias privilegiadas (doravante
denominadas “Notas Quirografárias Privilegiadas”) em uma oferta pública ou
em uma colocação conforme a Norma 144A ou outra colocação privada e/ou (ii)
empréstimos à taxa crescente quirografários privilegiados (doravante denominados
“Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados”) de acordo com uma nova
linha de crédito quirografária privilegiada (doravante denominada “Linha de
Crédito Ponte Quirografária Privilegiada”) e (d) toda Dívida a ser Paga seja
reembolsada integralmente. As transações descritas neste parágrafo, juntamente
com as transações relacionadas a ele, são, coletivamente, doravante denominadas

“Transações”.

Coordenadores Líderes Conjuntos e Bookrunners: o Citi, Barclays, RBCCM e HSBC
Securities atuarão como coordenadores líderes conjuntos e bookrunners (nessa
capacidade, doravante denominados “Coordenadores Líderes”).
Credores: Citi, Barclays, Royal Bank e HSBC Bank (doravante denominados
“Credores Iniciais”), e outros bancos, instituições financeiras e outros credores
institucionais escolhidos pelos Coordenadores Líderes em consulta com a
Tomadora e razoavelmente aceitáveis para a Tomadora (sendo que o
consentimento da Tomadora não deverá ser negado ou adiado sem motivo
razoável) (doravante denominados “Credores”).
Agente Administrativo: o Citi atuará como único e exclusivo agente administrativo
(nessa capacidade, doravante denominado “Agente Administrativo”).
Empréstimo Ponte: Uma linha de crédito quirografária privilegiada em um valor do
principal total de $ 175,0 milhões (sujeito a qualquer Escolha de Estrutura).
Disponibilidade: Sujeito a determinadas condições, os valores disponíveis nos
termos da Linha de Crédito Ponte Quirografária Privilegiada poderão ser tomados
em empréstimo em um único saque na Data de Fechamento.
Data de Fechamento: A data na qual o financiamento inicial nos termos das Linhas
de Crédito Privilegiadas ocorrer (doravante denominada “Data de Fechamento”).
Uso de Receitas: As receitas dos Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados
serão usadas pela Tomadora na Data de Fechamento juntamente com as receitas
das Notas Quirografárias Privilegiadas (se houver) e do Empréstimo a Prazo

Adicional, exclusivamente (a) para pagar a contraprestação pela Aquisição, (b)
para refinanciar a Dívida a ser Paga e (c) para pagar custos e despesas
relacionados às Transações.
Classificação: Os Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados constituirão uma
dívida quirografária privilegiada da Tomadora, com classificação pari passu com
toda dívida subordinada e quirografária da Tomadora
Garantias: A Linha de Crédito Ponte Quirografária Privilegiada será garantida em
uma base quirografária privilegiada coletiva e individual pela Holdings e por cada
subsidiária restrita integral nacional direta ou indireta existente e cada uma
adquirida ou constituída subsequentemente da Tomadora (coletivamente,
doravante denominadas “Garantidoras”), ficando ressalvado que, exceto na
medida e desde que qualquer referida subsidiária garanta as obrigações previstas
nas Notas Garantidas Privilegiadas Existentes (conforme definido abaixo), as
Garantidoras não deverão incluir, (a) subsidiárias nacionais não substanciais, (b)
quaisquer subsidiárias de contas a receber e (e) subsidiárias de seguro cativo. Na
Data de Fechamento, as Garantidoras estarão limitadas a cada entidade que
garantir as Notas Garantidas Privilegiadas de 7,75% com vencimento em 1º de
fevereiro de 2019 (doravante denominadas “Notas Garantidas Privilegiadas
Existentes”; a documentação definitiva para as Notas Garantidas Privilegiadas
Existentes, doravante denominada “Padrão para Obrigações Aplicável”).
Taxas de Juros: Juros para o primeiro período de noventa dias com início na Data
de Fechamento deverão ser pagáveis à taxa interbancária de Londres (doravante
denominada “LIBOR”) para dólares norte-americanos (para períodos de juros de
1, 2, 3 ou seis meses, conforme escolhido pela Tomadora) mais 8,75%, ficando
ressalvado que a LIBOR deverá estar sujeita a um mínimo de 1,00%. Os juros
aumentarão em 0,50% ao ano no final de cada período de três meses até a Data
de Vencimento Inicial Não Garantida Privilegiada (conforme definido abaixo). Não
obstante o mencionado acima, os juros serão ajustados de forma que a taxa
aplicável sobre os Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados não deverá
exceder (i) 12,50% ao ano (ou 12,75% ao ano, se a classificação corporativa da
Tomadora for inferior a (x) B1 (estável) da Moody's ou (y) B (perspectivas
negativas) da S&P), no caso de a Data de Fechamento ocorrer até a data que for
120 dias após a data da Carta de Compromisso e (ii) 12,75% ao ano (ou 13,00%
ao ano, se a classificação corporativa da Tomadora for inferior a (x) B1 (estável) da
Moody's ou (y) B (perspectiva negativa) da S&.P), no caso de a Data de
Fechamento ocorrer em qualquer momento posterior (doravante denominado

“Limite Máximo Total Não Garantido Privilegiado”).

Se um Evento de Omissão de Exigência (conforme definido na Carta de Taxa)
ocorrer, então, a rentabilidade anual sobre os Empréstimos Ponte Quirografários
Privilegiados deverá aumentar imediatamente para o Limite Máximo Total
Quirografário Privilegiado.
Pagamentos de Juros: Os juros sobre os Empréstimos Ponte Quirografários
Privilegiados serão pagáveis no último dia de cada período de juros pertinente e,
no caso de qualquer período de juros superior a três meses, em cada data
sucessiva, três meses após a data desse período de juros.
Juros de Mora: A taxa de juros aplicável mais 2,0% ao ano.
Vencimento: Os Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados vencerão no
primeiro aniversário da Data de Fechamento (doravante denominada “Data de

Vencimento Inicial Não Garantida Privilegiada”). Na Data de Vencimento

Inicial Não Garantida privilegiada, qualquer Empréstimo Ponte Quirografário
Privilegiado que não tiver sido previamente reembolsado, integralmente, será
automaticamente convertido em um empréstimo a prazo quirografário privilegiado
(individualmente, doravante denominado “Empréstimo a Prazo Quirografário
Privilegiado”) devido no quinto aniversário da Data de Fechamento (doravante
denominada “Data de Vencimento Prorrogada”), ficando ressalvado que
nenhum pagamento ou evento de inadimplemento de falência deverá ter ocorrido.
A data na qual os Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados forem
convertidos em Empréstimos a Prazo Quirografários Privilegiados é doravante
denominada “Data de Conversão Quirografária Privilegiada”. Em qualquer
momento a partir da Data de Conversão Quirografária Privilegiada, a critério dos
Credores Iniciais, os Empréstimos a Prazo Quirografários Privilegiados poderão ser
trocados total ou parcialmente por notas de câmbio quirografárias privilegiadas da
Tomadora (doravante denominadas “Letras de Câmbio Quirografárias
Privilegiadas”) tendo um valor do principal igual; ficando ressalvado que
nenhuma Nota de Câmbio Quirografária privilegiada deverá ser emitida até a
Tomadora ter recebido solicitações para emitir no mínimo $70,0 milhões no valor
do principal total das Letras de Câmbio Quirografárias Privilegiadas.
Os Empréstimos a Prazo Quirografários Privilegiados deverão ser regidos por um
contrato de crédito substancialmente consistente com o Contrato de Empréstimo
Ponte Quirografário Privilegiado, datado de 26 de novembro de 2013, entre a
Tomadora, os credores partes dele e o Citicorp, na qualidade de agente
administrativo, e suas alterações, consolidações ou modificações posteriores feitas
periodicamente (modificado para remover determinadas exigências de fundos). As
Letras de Câmbio Quirografárias Privilegiadas serão emitidas de acordo com uma
escritura substancialmente consistente com a Escritura de Notas Garantidas
Privilegiadas datada de 28 de janeiro de 2011 entre a Tomadora, na qualidade de
emitente em seus termos, as Garantidoras e o fiduciário em seus termos (e as
respectivas alterações, consolidações ou modificações feitas periodicamente)
(modificado para remover quaisquer disposições de garantia ou bens em garantia e
consistente com as notes quirografárias desse tipo) (doravante denominada

“Escritura de Notas Garantidas Privilegiadas”).

Pagamento Antecipado Obrigatório: Os Empréstimos Ponte Quirografários
Privilegiados deverão ser previamente pagos em 100% do respectivo valor do
principal pendente, observando-se determinadas exceções a serem acordadas, (i)
as receitas líquidas da emissão das Notas Quirografárias Privilegiadas; ficando
ressalvado que, no caso de qualquer Credor ou afiliada do Credor comprar títulos
de dívida da Tomadora de acordo com uma exigência de títulos a um preço de
emissão acima do nível no qual esse Credor ou afiliada determinou que esses
títulos de dívida podem ser revendidos por esse Credor ou afiliada a um terceiro de
boa-fé no momento dessa compra que não for um credor nos termos da Linha de
Crédito Ponte Quirografária Privilegiada ou respectiva afiliada ou um participante
da Linha de Crédito Ponte Quirografária Privilegiada nessa época, as receitas de
caixa líquidas recebidas pela Tomadora a respeito desses títulos de dívida poderão,
a critério desse Credor ou afiliada, ser aplicadas primeiro para pagar
antecipadamente os Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados desse Credor
ou afiliada (ficando ressalvado que se houver mais de um referido Credor ou

afiliada, então, essas receitas de caixa líquidas serão aplicadas proporcionalmente
para pagar antecipadamente os Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados de
todos esses Credores ou afiliadas feitos na Data de Fechamento na proporção do
valor do principal dos títulos de dívida desses Credores ou afiliadas comprados pela
Tomadora) antes de serem aplicados para pagar antecipadamente os Empréstimos
Ponte Quirografários Privilegiados detidos por outros Credores; (ii) as receitas
líquidas da emissão de qualquer Dívida de Refinanciamento (conforme definido nas
Escritura de Notas Garantidas Privilegiadas) ou títulos patrimoniais pela Holdings,
pela Tomadora ou por qualquer uma de suas subsidiárias (exceto emissões de
títulos patrimoniais para a Patrocinadora e a respeito de aquisições autorizadas ou
de acordo com planos de benefícios a funcionários), com essas receitas sendo
aplicadas para reembolsar os Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados; e (iii)
as receitas líquidas de quaisquer vendas de ativos no curso não normal pela
Holdings, pela Tomadora ou qualquer uma de suas subsidiárias restritas acima dos
valores reinvestidos ou readquiridos a serem pagos aos credores nos termos de
qualquer dívida garantida privilegiada existente.
Ofertas de Compra Obrigatórias: A Tomadora é obrigada a oferecer a compra dos
Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados mediante uma mudança de
controle (a ser definida da forma de acordo com o Padrão para Obrigações
Aplicável) a 100% do valor do principal total deste instrumento mais juros
incorridos até a data de recompra, se essa mudança de controle (a ser definida da
mesma forma que de acordo com o Padrão para Obrigações Aplicável) ocorrer até
a Data de Vencimento Inicial Quirografária Privilegiada.
Pagamento Antecipado Opcional: Os Empréstimos Ponte Quirografários
Privilegiados poderão ser pagos antecipadamente, no todo ou em parte, ao valor
nominal mais juros acumulados e não pagos mediante notificação prévia de no
mínimo três dias úteis por escrito, a critério da Tomadora, a qualquer momento.
Mediante um Evento de Omissão de Exigência (conforme definido na Carta de
Taxa), quaisquer Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados não detidos pelos
Credores Iniciais deverão estar sujeitos à proteção de compra aplicável às Letras
de Câmbio Quirografárias Privilegiadas.
Condições Suspensivas: A tomada dos Empréstimos Ponte Quirografários
Privilegiados deverá estar sujeita às condições suspensivas aplicáveis previstas no
Anexo C da Carta de Compromisso.
Declarações e Garantias: A Documentação de Financiamento contém declarações e
garantias em relação à Tomadora e às suas subsidiárias limitadas ao seguinte:
precisão de demonstrações financeiras históricas (inclusive demonstrações
financeiras pró-forma com base no balanço patrimonial histórico); projeções;
ausência de passivos não divulgados; nenhuma alteração prejudicial substancial
após a Data de Fechamento: existência corporativa (ou equivalente); qualificação
para conduzir negócios; conformidade com as leis; poder e autoridade necessários;
obrigação vinculativa; devida autorização, assinatura, entrega e exequibilidade da
Documentação de Financiamento; inexistência de conflito de lei, documentos
constitutivos ou obrigações contratuais substanciais; aprovações e consentimentos
governamentais substanciais (em relação à Linha de Crédito Ponte Quirografária
Privilegiada e ao cumprimento dos Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados)
e consentimentos de terceiros (relacionados à Linha de Crédito Ponte Quirografária
Privilegiada e ao cumprimento dos Empréstimos Ponte Quirografários

Privilegiados); inexistência de litígios substanciais; procedimentos adversos, etc;
ações de margem; titularidade de bens; propriedade intelectual; impostos; seguro;
subsidiárias; regulamentos do Federal Reserve [Banco Central norte-americano];
ERISA; Lei das Sociedades de Investimento de 1940; OFAC; FCPA; a Lei PATRIOT;
questões ambientais; questões trabalhistas; solvência da Tomadora e suas
subsidiárias em uma base consolidada na Data de Fechamento; precisão de
informações; ficando ressalvado que algumas das declarações acima deverão estar
sujeitas a qualificações de relevância habituais a serem acordadas e determinadas
declarações e garantias adicionais normais e habituais para financiamentos de
empréstimo ponte desse tipo.
Avenças: A Documentação de Financiamento contém obrigações de fazer e
obrigações de não fazer consistentes com aquelas contidas no Padrão para
Obrigações Aplicável, exceto que antes do que ocorrer primeiro entre (x) a Data de
Vencimento Inicial Quirografária Privilegiada e (y) a data na qual os Credores
detiverem no máximo 31,5% dos Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados
pendentes, as avenças que regem endividamento e pagamentos restritos serão
mais restritivas do que aquelas contidas nas Notas Garantidas Privilegiadas
Existentes e a Tomadora não estará autorizada a designar qualquer subsidiária
como uma subsidiária irrestrita.
Eventos de Inadimplemento: A Documentação do Financiamento contém os
eventos de inadimplemento (inclusive períodos de carência) que são consistentes
com o Padrão para Obrigações Aplicável, consistindo em não pagamento de
principal, juros ou outros valores; violação de avenças; incorreção de declarações e
garantias em qualquer aspecto substancial; antecipação cruzada à dívida
substancial; falência; pareceres substanciais; eventos conforme a ERISA; e
invalidade real ou suposta de garantias.
Custo e Proteção de Rentabilidade: Habituais para transações e linhas de crédito
desse tipo.
Cessões e Participações: Sujeito ao consentimento do Agente Administrativo (que
não deverá ser negado, condicionado ou adiado sem motivo razoável) exceto que
nenhum consentimento do Agente Administrativo será exigido para uma cessão a
um Credor existente ou afiliada de um Credor existente, os Credores terão o direito
de ceder todos ou, sujeito aos valores mínimos previstos na Documentação de
Financiamento, uma parte de seus Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados
após a Data de Fechamento; ficando ressalvado, entretanto, que antes da Data de
Vencimento Inicial Quirografária Privilegiada, a menos que um evento de
inadimplemento tenha ocorrido e esteja, nessa época, em andamento, ou um
Evento de Omissão de Exigência (conforme definido na Carta de Taxa) tenha
ocorrido, o consentimento da Tomadora (consentimento esse que não deverá ser
negado ou adiado sem motivo razoável) deverá ser exigido a respeito de qualquer
cessão se, subsequentemente a isso, os Credores detiverem, no total, menos de
50,1% dos Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados pendentes.
Cada Credor deverá ter o direito absoluto e incondicional de participar em termos
habituais nos Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados ou compromissos
mantidos por ele em conformidade com aplicável as lei para com qualquer terceiro
em qualquer época.
Leis Aplicáveis: Nova York.

Advogado do Agente Administrativo e dos Coordenadores Líderes: Cahill Gordon &
Reindel LLP.
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Todos os termos em maiúscula usados, mas não definidos neste instrumento,
têm o significado atribuído a eles na Carta de Compromisso, à qual este
instrumento de termos está anexado, inclusive o respectivo Anexo A.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

ADENDO I do
ANEXO B
Empréstimos a Prazo Quirografários Privilegiados
Vencimento: Os Empréstimos a Prazo Quirografários Privilegiados vencerão na
Data de Vencimento Prorrogada.
Taxa de Juros: Os Empréstimos a Prazo Quirografários Privilegiados incorrerão em
juros a uma taxa de juros anual (doravante denominada “Taxa de Juros de
Empréstimo a Prazo Quirografário Privilegiado”) igual ao Limite Máximo
Total Não Garantido Privilegiado. Os juros deverão ser pagos em dinheiro.
Os juros serão pagáveis no último dia de cada trimestre fiscal da Tomadora e na
data de vencimento dos Empréstimos a Prazo Quirografários Privilegiados, em
cada caso, pagáveis por período vencido e calculados com base em um ano de 360
dias.
Avenças, Inadimplementos e Pagamentos Antecipados Obrigatórios: A partir da
Data de Conversão Quirografária Privilegiada, as avenças aplicáveis aos
Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados continuarão a ser aplicáveis aos
Empréstimos a Prazo Quirografários Privilegiados e as restrições adicionais sobre
endividamento, pagamentos restritos e a designação de subsidiárias irrestritas não
serão mais aplicáveis.
Pagamento Antecipado Opcional: Os Empréstimos a Prazo Quirografários
Privilegiados poderão ser pagos antecipadamente, no todo ou em parte, ao valor
nominal, mais juros acumulados e não pagos, mediante notificação prévia de no
mínimo três dias úteis por escrito, a critério da Tomadora em qualquer momento.
Mediante um Evento de Omissão de Exigência (conforme definido na Carta de
Taxa), quaisquer Empréstimos a Prazo Quirografários Privilegiados não mantidos
pelos Credores Iniciais deverão estar sujeitos à proteção de compra aplicável às
Notas de câmbio Quirografárias Privilegiadas.
Mudança de Controle: A Tomadora é obrigada a oferecer a compra dos
Empréstimos a Prazo Quirografários Privilegiados mediante uma mudança de
controle, (a ser definida da mesma forma que no Padrão para Obrigações
Aplicável) a 101% do valor do principal deste instrumento mais juros acumulados
até a data de recompra.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

ADENDO II do
ANEXO B
Letras de Câmbio Quirografárias Privilegiadas
Tomadora: As Letras de Câmbio Quirografárias Privilegiadas serão emitidas pela
Tomadora de acordo com uma escritura capaz de ser qualificada de acordo com a
Lei de Escrituras de Fidúcia e suas alterações posteriores.
Garantias: Mesmas que nos Empréstimos Ponte Quirografários Privilegiados.
Vencimento: As Letras de Câmbio Quirografárias Privilegiadas vencerão na Data de
Vencimento Prorrogada.
Taxa de Juros: As Letras de Câmbio Quirografárias Privilegiadas incorrerão em
juros pagáveis semestralmente ao Limite Máximo Total Quirografário Privilegiado.
Recompra mediante Mudança de Controle: A Tomadora será obrigada a fazer uma
oferta para recomprar as Letras de Câmbio Quirografárias Privilegiadas após a
ocorrência de uma mudança de controle (a ser definida da mesma forma que de
acordo com o Padrão de Obrigações Aplicável) a um preço à vista igual a 101% do
respectivo valor do principal pendente, mais juros acumulados e não pagos até a
data da recompra. Também deverá haver uma disposição de oferta de venda de
ativo habitual.
Resgate Opcional: As Letras de Câmbio Quirografárias Privilegiadas não poderão
ser resgatadas antes do segundo aniversário da Data de Fechamento.
Posteriormente, cada referida Letra de Câmbio Quirografária Privilegiada poderá
ser resgatada ao valor nominal mais juros acumulados, mais um ágio igual metade
do cupom dessa Letra de Câmbio Quirografária Privilegiada, ágio esse que deverá
ser reduzido a um terço do cupom sobre essa Letra de Câmbio Quirografária
Privilegiada no terceiro aniversário da Data de Fechamento e a zero no quarto
aniversário da Data de Fechamento.
Antes do segundo aniversário da Data de Fechamento, a Tomadora poderá
resgatar as Letras de Câmbio Quirografárias Privilegiadas a um preço integral com
base nas notas do Tesouro norte-americano com o vencimento mais próximo a
dois anos após a Data de Fechamento mais 0,50%.
Antes do segundo aniversário da Data de Fechamento, a Tomadora poderá
resgatar até 35% dessas Letras de Câmbio Quirografárias Privilegiadas com
receitas de uma oferta de títulos a um preço igual ao valor nominal mais o cupom
sobre essas Letras de Câmbio Quirografárias Privilegiadas.
As disposições de resgate opcionais deverão ser de outro modo consistentes com o
Padrão para Obrigações Aplicável.
Disposições de Nulidade: Consistentes com o Padrão para Obrigações Aplicável.
Modificação: Consistente com o Padrão para Obrigações Aplicável.
Direitos de Registro: Consistentes com o Padrão para Obrigações Aplicável.
Avenças: Consistente com o Padrão para Obrigações Aplicável.
Eventos de Inadimplemento: Consistentes com o Padrão para Obrigações Aplicável.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

ANEXO C
Projeto Bossa Nova
Empréstimo a Prazo Adicional
Empréstimo Ponte à Taxa Crescente Quirografário Privilegiado
Resumo de Condições Suspensivas Adicionais4
Os termos grafados em maiúscula usados neste Anexo C deverão ter os
significados previstos na Carta de Compromisso à qual este Anexo foi anexado
e os outros respectivos Anexos.
Exceto conforme previsto de outro modo abaixo, a tomada de empréstimo nos
termos das Linhas de Crédito Privilegiadas deverá estar sujeita às seguintes
condições suspensivas adicionais, e a respeito do Empréstimo a Prazo Adicional,
deverá estar sujeito à Disposição Condicionalmente Limitada, em todos os
aspectos:
1. A respeito do Empréstimo a Prazo Adicional, os termos e condições previstos
na Cláusula 2.14 e na Cláusula 4.02 da Linha de Crédito Garantida Privilegiada
Existente deverão ter sido cumpridos. A Linha de Crédito Garantida Privilegiada
Existente não deverá ser alterada ou renunciada desde a data desta Carta de
Compromisso sem o consentimento prévio por escrito dos Coordenadores
Líderes.
2. Os Coordenadores Líderes deverão estar satisfeitos com o Contrato de
Aquisição em relação à Aquisição (inclusive todos os respectivos apensos e
anexos); ficando entendido que os Coordenadores Líderes deverão estar
satisfeitos com a minuta do Contrato de Aquisição, apensos e anexos de
divulgação fornecidos a eles em 21 de janeiro de 2014 às 15h08min. A
Aquisição deverá ter sido consumada, ou deverá ser consumada de forma
substancialmente simultânea com a tomada de empréstimo inicial das Linhas de
Crédito Privilegiadas, de acordo com os termos do Contrato de Aquisição. O
Contrato de Aquisição em vigor na data deste instrumento não deverá ter sido
alterado ou renunciado em qualquer aspecto substancial pela Tomadora (ou por
suas afiliadas) de uma forma substancialmente adversa aos Coordenadores
Líderes ou aos Credores (nessa sua capacidade) sem o consentimento dos
Coordenadores Líderes (esse consentimento não deverá ser negado,
condicionado ou adiado sem motivo razoável); ficando ressalvado que (i)
qualquer redução no preço de compra para a Aquisição não deverá ser
considerada como substancialmente prejudicial para os Credores na medida em
que qualquer redução for aplicada de acordo com e conforme descrito em
“Transações” no Anexo A e no Anexo B da Carta de Compromisso e (ii)
qualquer aumento no preço de compra para a Aquisição não deverá ser
considerado como sendo substancialmente adverso para os Credores desde que
esse aumento seja financiado com as receitas das ações ordinárias emitidas
pela Holdings (e se não forem ações ordinárias, deverá ser em termos
razoavelmente aceitáveis para os Coordenadores Líderes). Desde 31 de
dezembro de 2012, não deverá ter ocorrido nenhum Efeito Prejudicial
Substancial (conforme definido no Contrato de Aquisição, sem fazer vigorar
quaisquer respectivas alterações) na Sociedade Alvo e suas Subsidiárias

(conforme definido no Contrato de Aquisição, sem fazer vigorar quaisquer
respectivas alterações) considerados como um todo,
3. Após a entrada em vigor das Transações, a Holdings e suas subsidiárias não
deverão ter nenhuma dívida pendente, exceto (a) os empréstimos e outras
concessões de crédito de acordo com a Contrato de Linha de Crédito Alterado e
Consolidado, datado de 5 de outubro de 2012, e suas alterações posteriores em
26 de novembro de 2013, entre a Holdings, a Tomadora, as Garantidoras, os
credores partes dele em suas capacidades de credores em seus termos, e o
Citibank, N.A., na qualidade de agente administrativo, e suas alterações,
consolidações ou modificações posteriores feitas periodicamente, (b) as Notas
Garantidas Privilegiadas Existentes, (c) a Linha de Crédito Garantida Privilegiada
Existente (inclusive o Empréstimo a Prazo Adicional), (d) as Notas
Quirografárias Privilegiadas e/ou os Empréstimos Ponte Quirografários
Privilegiados, (e) linhas de crédito de capital de giro de curto prazo no curso
normal e leasing financeiro no curso normal, empréstimo para compra e
financiamentos de equipamentos, e (f) qualquer dívida remanescente a partir
da data da Aquisição de acordo com o Contrato de Aquisição.
4. Os Coordenadores Líderes deverão ter recebido (a) balanços patrimoniais
consolidados auditados, demonstrações do resultado e demonstrações de fluxo
de caixa da Sociedade Alvo dos exercícios fiscais encerrados em 31 de
dezembro de 2012, 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010 e de
cada exercício fiscal subsequente encerrado no mínimo 90 dias antes da Data
de Fechamento (auditadas de acordo com as Normas Internacionais de
Contabilidade (doravante denominadas “IFRS”) emitidas pelo Comitê de
Normas Internacionais de Contabilidade (doravante denominado “IASB”) sem
qualificação pelos auditores da Sociedade Alvo e (b) balanços patrimoniais,
demonstração do resultado e demonstrações de fluxos de caixa consolidados
não auditados da Sociedade Alvo de cada trimestre fiscal subsequente
encerrado no mínimo 45 dias antes da Data de Fechamento preparadas de
acordo com os IFRS emitidos pelo IASB.
5. Os Coordenadores Líderes deverão ter recebido uma demonstração do
resultado consolidada pró-forma da Tomadora do exercício fiscal mais
recentemente concluído e qualquer período intermediário findo no mínimo. 45
dias antes da Data de Fechamento e um balanço patrimonial consolidado próforma e a demonstração do resultado consolidada pró-forma relacionada da
Tomadora do período de doze meses findo no último dia do período fiscal
trimestral mais recentemente concluído findo no mínimo 45 dias antes da Data
de Fechamento, em cada caso, na forma habitualmente incluída nos
documentos de oferta usados nas ofertas conforme a Norma 144A e
preparados após a entrada em vigor das Transações como se as Transações
tivessem ocorrido nessa data (no caso desse balanço patrimonial) ou no início
desse período (no caso das outras demonstrações financeiras).
6. A respeito da Linha de Crédito Ponte Quirografária Privilegiada, a Tomadora
deverá ter fornecido aos Coordenadores Líderes um memorando de oferta
preliminar habitual contendo todas as informações habituais (exceto uma
“descrição de notas” e informações habitualmente fornecidas pelos

Coordenadores Líderes ou por seu advogado), inclusive demonstrações
financeiras, demonstrações financeiras pró-forma e outros dados financeiros do
tipo e forma habitualmente incluídos em memorandos de oferta em colocações
privadas de acordo com a Norma 144A promulgada nos termos da Lei de
Valores Mobiliários (inclusive as informações exigidas pelo Regulamento S-X e
pelo Regulamento S-K nos termos da Lei de Valores Mobiliários, que é
entendido como não incluindo as demonstrações financeiras de consolidação e
outras e dados que seriam exigidos pelos Artigos 3-10 e 3-16 do Regulamento
S-X e Item 402 do Regulamento S-K e informações a respeito de remuneração
de executivos e divulgação de partes relacionadas em relação à Liberação SEC
nos 33-8732A, 34-54302A e IC-27444A e outras exceções habituais) e todos os
outros dados que forem necessários para os Coordenadores Líderes receberem
“conforto” habitual de auditores independentes a respeito da oferta das Notas
Quirografárias Privilegiadas (e a Tomadora deverá ter envidados todos os
esforços comercialmente razoáveis para fornecer aos Coordenadores Líderes
minutas dessas cartas de “conforto” (que deverão fornecer conforto de
“garantia negativa” habitual), que esses auditores estiverem preparados para
emitir, mediante a conclusão de procedimentos habituais, cada um em modelo
e teor consistente com o Padrão para Obrigações Aplicável).
7. A respeito do Empréstimo Ponte Quirografário Privilegiado, a Tomadora
deverá ter contratado um ou mais bancos de investimento satisfatórios para os
Coordenadores Líderes para vender ou fazer a colocação privada das Notas
Quirografárias
Privilegiadas
(doravante
denominada
“Carta
de
Compromisso”). Esses bancos de investimento deverão ter recebido um
período de no mínimo 15 dias civis consecutivos após o cumprimento das
condições suspensivas previstas no parágrafo imediatamente anterior
(doravante denominado “Período de Comercialização”) para tentar oferecer
e vender ou fazer a colocação privada das Notas Quirografárias Privilegiadas a
quaisquer respectivos compradores qualificados; ficando ressalvado que o
Período de Comercialização deverá excluir os dias de 4 de julho de 2014, 5 de
julho de 2014 e 6 de julho de 2014.
8. A assinatura e entrega da Documentação de Financiamento que deverão, em
cada caso, ser consistentes com a Carta de Compromisso e os Instrumentos de
Termos de Condições e, a respeito do Empréstimo a Prazo Adicional, sujeito à
Disposição Condicionalmente Limitada prevista na Carta de Compromisso e de
outro modo em modelo e teor razoavelmente satisfatórios para o Agente
Administrativo.
9. Todas as taxas exigidas a serem pagas na Data de Fechamento de acordo
com a Carta de Taxa e as despesas diversas razoáveis e documentadas exigidas
a serem pagas na Data de Fechamento de acordo com a Carta de
Compromisso, na medida em que faturadas no mínimo três dias úteis antes da
Data de Fechamento, deverão, mediante a tomada de empréstimo ou o
financiamento inicial nos termos de qualquer uma das Linhas de Crédito
Privilegiadas, ter sido pagas (valores esses que poderão ser compensados
contra as receitas deste instrumento.)

10. O Agente Administrativo deverá ter recebido no mínimo três dias úteis antes
da Data de Fechamento toda a documentação e outras informações exigidas
por autoridades regulamentares a respeito da Holdings, da Tomadora, das
Garantidoras e da Sociedade Alvo de acordo com as normas e regulamentos
“conheça seu cliente” aplicáveis e de combate à lavagem de dinheiro, inclusive,
entre outros, a Lei PATRIOT, que tiverem sido razoavelmente solicitados pelo
Agente Administrativo por escrito no mínimo 10 dias úteis antes da Data de
Fechamento,
11. O Agente Administrativo deverá ter recebido o seguinte: (a) pareceres
jurídicos habituais, (b) comprovante de autoridade habitual, (c) certificados de
diretor habituais, (d) certidões negativa (na medida em que forem aplicável)
nas respectivas jurisdições de constituição da Tomadora e das Garantidoras e
(e) um certificado de solvência, em cada caso, substancialmente na mesma
forma que entregue no fechamento da Linha de Crédito Garantida Privilegiada
Existente e das Notas Garantidas Privilegiadas Existentes, conforme for
aplicável.
12. Observando-se as Disposições Condicionalmente Limitadas, todos os
documentos e instrumentos exigidos para formalizar os direitos de garantia do
Agente Administrativo nos bens em garantia nos termos do Empréstimo a Prazo
Adicional deverão ter sido assinados e entregues e, se aplicável, estar em forma
adequada para registro.
----------------------4

Todos os termos grafados em maiúscula usados, mas não definidos neste instrumento, têm os
significados atribuídos na Carta de Compromisso à qual este instrumento de termos foi
anexado, inclusive os respectivos Anexo A e Anexo B.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Apenso 12.7
Consentimentos de Credores Adicionais
- Consentimentos pelas instituições financeiras relacionadas na Cláusula 8.4 do Apenso
de Divulgação, exceto aqueles relacionados no Apenso 5.3(i).
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Apenso 14.1
Notificações
(a) Se para a FIP Latin America e/ou FIP Brasil Equity II:
PineBridge Investments
399 Park Avenue, 4th Floor
Nova York, Nova York 10022
Fax: +1 (646) 308-6490 e +1 (645) 792-6029
A/C: John Leone e Jennifer Crystal
E-mail: John.Leone@pinebridge.com e Jennifer.Crystal@pinebridge.com

com uma cópia para (que não deverá constituir notificação):
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1.100
CEP 01455-000 - São Paulo, SP, Brasil
Fax: +55 11 3247-8600
E-mail: fmeira@pn.com.br
A/C: Fernando Alves Meira

(b) Se para o Investidores Institucionais II - FIP:
Investidores Institucionais II - Fundo de Investimento em Participações Setor Bancário
Sul, quadra 4, lotes 3/4, s/n, 21o andar
Brasília, Distrito Federal - CEP
Fax: +55 11 3039-5721
A/C: Alberto Guth
E-mail: Alberto.guth@angrapartners.com.br

com uma cópia para (que não deverá constituir notificação):
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1.100
CEP 01455-000 - São Paulo, SP, Brasil
Fax: +55 11 3247-8600
E-mail: fmeira@pn.com.br
A/C: Fernando Alves Meira

(c) Se para o Boreal FIP:
Boreal Fundo de Investimento em Participações
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 16º andar (parte)
São Paulo, SP - CEP 04543-011
Fax: +55 11 3563-3605
A/C: Marcelo Pereira Malta de Araujo
E-mail: marcelo.araujo@grupolibra.com.br

com uma cópia para (que não deverá constituir notificação):
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1.100
CEP 01455-000 - São Paulo, SP, Brasil
Fax: +55 11 3247-8600
E-mail: fmeira@pn.com.br
A/C: Fernando Alves Meira

(d) Se para o FIP GGPAR:
Fundo de Investimento em Participações GGPAR
Rua Alexandre Dumas, 1630, complexo 11
São Paulo, SP - CEP 04717-004
Fax: +55 11 2495.6195
A/C: Antonio Kandir
E-mail: Kandir@ggcapital.com.br

com uma cópia para (que não deverá constituir notificação):
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1.100
CEP 01455-000 - São Paulo, SP, Brasil
Fax: +55 11 3247-8600
E-mail: fmeira@pn.com.br
A/C: Fernando Alves Meira

(e) Se para o FIP Volluto
Fundo de Investimento em Participações Volluto
Rua Pedro Avancine, 73, Morumbi
São Paulo, SP - CEP 05679-160
Fax: +55 11 3758-1170
A/C: Bruno Luna Pinheiro e Leopoldo Vieira Barretto Jr.
E-mail: bruno.luna@sulamerica.com.br e
leopoldo.barretto@sulamerica.com.br

com uma cópia para (que não deverá constituir notificação):
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1.100
CEP 01455-000 - São Paulo, SP, Brasil
Fax: +55 11 3247-8600
E-mail: fmeira@pn.com.br
A/C: Fernando Alves Meira

(f) Se para o FIP C.A.:
Fundo de Investimento em Participações CA.
Avenida Juscelino Kubitschek, 2235, 18º andar
São Paulo, SP - CEP 04543-011
Fax: +55 11 3553-5356
A/C: Miriam Isabel Bruno
E-mail: mbruno@santander.com.br

com uma cópia para (que não deverá constituir notificação):
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1.100
CEP 01455-000 - São Paulo, SP, Brasil
Fax: +55 11 3247-8600
E-mail: fmeira@pn.com.br
A/C: Fernando Alves Meira

(g) Se para o Boreal III:
Boreal Ações III Fundo de Investimento em Ações
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 16º andar (parte)
São Paulo, SP - CEP 04543-011
Fax: +55 11 3563-3605
A/C: Marcelo Pereira Malta de Araujo
E-mail: Marcelo.araujo@grupolibra.com.br

com uma cópia para (que não deverá constituir notificação):
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1.100
CEP 01455-000 São Paulo, SP, Brasil
Fax: +55 11 3247-8600
E-mail: fmeira@pn.com.br

A/C: Fernando Alves Meira
(h) Se para o Banco Espirito Santo:
Banco Espirito Santo, S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 8° andar, Itaim Bibi
São Paulo - SP
Fax: + 55 11 3074-7479
A/C: Mércia Carmeline Alves Bruno
E-mail: Mercia.@espiritosanto.com.br

com uma cópia para (que não deverá constituir notificação):
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1.100
CEP 01455-000 - São Paulo, SP, Brasil
Fax: +55 11 3247-8600
E-mail: fmeira@pn.com.br
A/C: Fernando Alves Meira

(i) Se para o Espirito Santo Capital:
Espirito Santo Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima 3729 8° andar, Itaim Bibi,
São Paulo - SP
Fax: +55 11 3074-7479
A/C: Mércia Carmeline Alves Bruno
E-mail: Mercia@espiritosanto.com.br

com uma cópia para (que não deverá constituir notificação):
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1.100
CEP 01455-000 - São Paulo, SP, Brasil
Fax: +55 11 3247-8600
E-mail: fmeira@pn.com.br
A/C: Fernando Alves Meira

(j) Se para a Compradora:
PGI Polímeros do Brasil S.A.
Rua da Consolação, 247, 10o andar
Fax: + 55 11 3150 7071
A/C: Carlos Jose Rolim de Mello
E-mail: crolim@machadomeyer.com.br

com uma cópia para (que não deverá constituir notificação):
Machado, Meyer, Sendacz e Opice
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144 - 11º andar
Fax: +55 11 31507071
A/C: Guilherme Bueno Malouf
E-mail: gmalouf@machadomeyer.com.br
e
Simpson Thacher & Bartlett LLP
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 12º andar
A/C: Peter Martelli e Grenfel S. Calheiros
E-mail: pmartelli@stblaw.com e gcalheiros@stblaw.com
(k) Se para a Garantidora:
Polymer Group, Inc.
9335 Harris Corners Parkway, Suite 300
Charlotte, NC 28269 EUA
Fax: +1 704 697 5123
A/C: Daniel L Rikard
SVP, Diretor Jurídico & Secretário
E-mail: rikardd@pginw.com

com uma cópia para (que não deverá constituir notificação):
Machado, Meyer, Sendacz e Opice
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144 - 11º andar
Fax: +55 11 31507071
A/C: Guilherme Bueno Malouf
E-mail: gmalouf@machadomeyer.com.br

e
Simpson Thacher & Bartlett LLP
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 12º andar
A/C: Peter Martelli e Grenfel S. Calheiros
E-mail: pmartelli@stblaw.com e gcalheiros@stblaw.com
(l) Se para a Companhia:
Companhia Providência Indústria e Comércio
BR 376, km 16.5, s/n, São José dos Pinhais, Paraná
CEP 83015-000
Fax: +55(41) 3381 7656
A/C: Hermínio Vicente Smania de Freitas
E-mail: herminio@providencia.com.br
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Apenso 16.1.3
Representantes dos Vendedores
Vendedor

Representante dos Vendedores

FIP Latin America

John Leone, com escritório em 399 Park Avenue, 4ttl
Floor, Nova York, Nova York 10022.

FIP Brasil Equity

John Leone, com escritório em 399 Park Avenue, 4U|
Floor, Nova York, Nova York 10022.

Investidores Institucionais II Alberto Ribeiro Guth, brasileiro, casado, engenheiro,
- FIP

portador da cédula de identidade RG número
4.047.152 (IFP/RJ), inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o
número 759.014.807-59, residente e domiciliado na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida Ataulfo de Paiva, 204, salas 801, 802,
803 e 804, Leblon Empresarial, Leblon, CEP 22440030.

Boreal FIP

Marcelo Pereira de Malta Araujo, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG
número 04176539-7 (DETRAN/RJ), inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 789.050.797-68, com
endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
1455, 16o andar.

Boreal III

Marcelo Pereira de Malta Araujo, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG
número 04176539-7 (DETRAN/RJ), inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda

Vendedor

Representante dos Vendedores
(CPF/MF) sob o número 789.050.797-68, com
endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1455, 16o andar.

FIP GGPAR

Antonio Kandir, brasileiro, divorciado, engenheiro,
portador da cédula de identidade RG número
4.866.700-6 (SSP-SP), inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF)
sob

o

número

146.229.631-91,

residente

e

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Professor Alceu Maynard Araújo,
443, apt 23, bloco 6, Granja Julieta, CEP 04726-902.
FIP Volluto

Henrique

Constantino,

brasileiro,

casado,

empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o número
443.609.911-34, com escritório na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal No. 551,
10o floor, Vila Olímpia.
FIP C.A.

Miriam Isabel Bruno, com escritório na Avenida
Juscelino Kubitschek, 2235, 18º andar, São Paulo, SP
- CEP 04543-011.

Banco Espirito Santo

Mércia Carmeline Alves Bruno, brasileiro, divorciado,
advogado, portador da cédula de identidade RG
número 11.322,659 (SSP/SP), inscrito no Cadastro
de

Pessoas

Físicas

do

Ministério

da

Fazenda

(CPF/MF) sob o número 011.726.438-57, com
endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São

Vendedor

Representante dos Vendedores
Paulo, na Avenida Faria Lima, 3729, 8º andar, Itaim
Bibi.

Espírito Santo Capital

Mércia Carmeline Alves Bruno, brasileira, divorciada,
advogada, portadora da cédula de identidade RG
número 11.322.659 (SSP/SP), inscrita no Cadastro
de

Pessoas

Físicas

do

Ministério

da

Fazenda

(CPF/MF) sob o número 011.726.438-57, com
endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Faria Lima, 3729, 8º andar, Itaim
Bibi.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula

8.4
8.7.1
8.8(a)
8.8(b)
8.8(c)

Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula

8.9
8.10
8.12(a)
8.12(b)
8.12(c)
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8.15
8.16
8.17
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8.20(f)
8.21(b)
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Consentimentos de Terceiros
Subsidiárias
Benefícios a Funcionários
Plano de Opção de Compra de Ações
Litígio Envolvendo Benefícios a Funcionários ou Plano de Opção
de Compra de Ações
Demonstração Financeira
Condução dos Negócios
Imóveis Próprios
Imóveis Locados
Reivindicações a respeito da propriedade de Imóveis
Contratos Substanciais
Procuração
Seguro
Contas Bancárias
Litígios
Alvarás Substanciais
Outros Benefícios a Funcionários
Representantes comerciais e distribuidores
Lançamentos Fiscais
Benefícios Fiscais
Corretores e Intermediários
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Apenso 8.4 do Apenso de Divulgação
Consentimentos de Terceiros1
1. Companhia Providência Indústria e Comércio
-----------------------1
Para fins de esclarecimento, os Vendedores não estão, neste ato, declarando que as cláusulas relacionadas neste instrumento são a
única disposição de mudança de controle do respectivo contrato.
-----------------------No

Contrato (Data de Assinatura)

1.

Contrato Global de Derivativos no
753016-A (15 de abril de 2010)

2.

Contrato de Derivativo (15 de
agosto de 2011)

Disposição de Mudança de
Saldo pendente (em 31 de
Controle
outubro de 2013)
Cláusula 10.1 (k): Se ocorrer uma
mudança ou transferência no
controle da parte, bem como se uma
parte sofrer uma incorporação, fusão
ou cisão, exceto os eventos ocorridos
dentro de seu próprio grupo
econômico, e a instituição resultante
Banco Votorantim S.A.
US$ 3.335.250,00
dessa incorporação, fusão ou cisão
for econômica, financeira e
substancialmente mais fraca, de
acordo com critérios razoáveis e
exclusivos da outra parte, essa outra
parte poderá rescindir o contrato e
antecipar a linha de crédito.
Cláusula 9.1(v): Transferência do
controle de cliente, direta ou
indiretamente, para terceiros; ou
incorporação ou fusão do cliente ou
Banco Santander (Brasil) fusão ou transferência de uma parte
US$ 1.050.440,00
S.A.
substancial, a critério do próprio
banco, ou da totalidade de seus
ativos para outra entidade sem o
consentimento prévio por escrito do
banco
Terceiro

Data de Vencimento

Indeterminado

Indeterminado

No

Contrato (Data de Assinatura)

Terceiro

3.

Instrumento Particular de Contrato
para Realização de Operações de
Swap e Outras do Mercado de
Derivativos e Outras Avenças (26 de
abril de 2010)

Banco Citibank S.A.

4.

Convênio no 2980 (15 de março de
2010)

Banco Itau BBA S.A.

5.

Instrumento particular de contrato
de gerência de operações a termos
de moeda (9 de fevereiro de 2006)

Banco Bradesco S.A.

Disposição de Mudança de
Saldo pendente (em 31 de
Controle
outubro de 2013)
Cláusula 6.2(f): Se ocorrer uma
mudança de controle na Companhia
Providência Industria e Comércio, o
US$ 2.158.735,00
Banco poderá antecipar a linha de
crédito.
Cláusula 10.1 (e): se ocorrer
qualquer alteração ou modificação:
(i) à atual composição do capital
social; ou (ii) o controle corporativo
da Providencia ou das garantidoras
US$ 5.557.140,00
intervenientes, bem como cisão,
fusão ou incorporação do cliente ou
das garantidoras intervenientes, sem
o consentimento prévio por escrito
do Itau BBA.
Cláusula 7.1 (e): alienação, fusão,
incorporação, cisão ou qualquer
outro processo de reestruturação
corporativa, se, nesse caso, o
controle corporativo do cliente for
alterado causando uma redução na
participação patrimonial dos atuais
acionistas controladores no capital
social ou proibi-los de,
US$ 3.449.235,00
individualmente (a) exercer de forma
permanente a maioria dos votos nas
deliberações da Assembleia Geral;
(b) nomear a maioria dos gerentes
do cliente; e (c) usar efetivamente
seu poder para conduzir as
atividades corporativas e dirigir as
operações dos órgãos do cliente.

Data de Vencimento

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

No

Contrato (Data de Assinatura)

6.

Contrato Global de Derivativos no
302138 (12 de junho de 2008)

7.

Contrato Global de Derivativos
(outubro de 2003)

8.

Contrato de Crédito à Exportação
3TANY03350 (22 de setembro de
2011)

Disposição de Mudança de
Saldo pendente (em 31 de
Controle
outubro de 2013)
Cláusula 10 (k): no caso de alteração
ou transferência do controle
corporativo da Providencia, exceto se
transferido para outro membro do
grupo da Providencia, bem como no
HSBC Bank Brasil S.A. caso de incorporação, fusão ou
US$ 4.420.825,00
Banco Múltiplo
cisão, se a entidade resultante for
financeira e economicamente mais
fraca do que a entidade original de
acordo com o critério único e
razoável da outra parte.
Cláusula 10.1(k): no caso de
mudança ou transferência do
controle corporativo da Providencia,
exceto se transferido para outro
membro do grupo da Providencia,
bem como no caso de incorporação,
Banco BTG Pactual S.A.
R$ 5.469.881,78
fusão ou cisão, se a entidade
resultante for financeira e
economicamente mais fraca do que a
entidade original, de acordo com o
critério único e razoável da outra
parte.
Cláusula 11(h): Se houver (i)
qualquer mudança na participação
acionária ou estrutura de titularidade
da tomadora ou (ii) qualquer
Itaú Unibanco S.A.
R$ 105.319.518,63
mudança de controle na titularidade
direta ou indireta da tomadora ou na
capacidade de dirigir a administração
ou as operações da tomadora.
Terceiro

Data de Vencimento

Indeterminado

Indeterminado

26 de setembro de 2018

No

Contrato (Data de Assinatura)

Terceiro

9.

Nota de Crédito a Exportação (8 de
fevereiro de 2013)

Itaú Unibanco S.A.

Disposição de Mudança de
Controle
Cláusula 7(i): a dívida subjacente
poderá ser encerrada
antecipadamente, sem notificação
prévia por escrito, no caso de
mudança ou modificação na
distribuição do capital social da
Companhia ou qualquer alteração,
transferência ou cessão de controle
corporativo, quer seja direta ou
indiretamente.

Saldo pendente (em 31 de
outubro de 2013)

Data de Vencimento

RS 50.862.476,89

10 de fevereiro de 2016

2. Providência USA, INC
No

1.

2.

3.

Contrato (Data de Assinatura)

Terceiro

Disposição de Mudança de Controle

Cláusula 14(f): Qualquer mudança de
controle na titularidade direta ou indireta da
Providencia USA, Inc. e/ou da Companhia;
e/ou incorporação ou fusão da Providencia
USA, Inc. e/ou da Companhia com qualquer
Contrato de Empréstimo (28 de janeiro Banco Bradesco S.A., Filial outra sociedade, sem o consentimento prévio
de 2013)
de Nova York
por escrito do Banco Bradesco S.A. poderia
ser considerado como um evento de
inadimplemento. Em qualquer referido caso,
o Banco poderá declarar todo o valor não
pago como sendo imediatamente devido e
pagável.
Cláusula 14(f): Qualquer mudança de
controle na titularidade direta ou indireta da
Providencia USA, Inc. e/ou da Companhia;
e/ou incorporação ou fusão da Providência
USA, Inc. e/ou da Companhia com qualquer
Contrato de Empréstimo (16 de agosto Banco Bradesco S.A., Filial outra sociedade, sem o consentimento prévio
de 2012)
de Nova York
por escrito do Banco Bradesco S.A., poderia
ser considerado como um evento de
inadimplemento. Em qualquer referido caso,
o Banco poderá declarar todo o valor não
pago como sendo imediatamente devido e
pagável.
Contrato de Crédito à Exportação (12 de HSBC Bank plc (Agente
Cláusula 19.3.1: Providencia USA. Inc. e a
fevereiro de 2010)
Coordenador)
Companhia não deverão celebrar nenhuma

Saldo pendente (em 31 de
outubro de 2013)

Data de Vencimento

R$ 14.623.239,02

30 de janeiro de 2015

R$ 11.180.672,30

11 de agosto de 2014

R$ 81.053.872.10

4 de abril de 2020

No

Contrato (Data de Assinatura)

Terceiro

4

Contrato de Crédito à Exportação: (12 de HSBC Bank plc (Agente de
julho de 2011)
Linha de Crédito)

5.

Contratos de Empréstimo: (6 de julho de
2011)

Itaú Unibanco S.A., Filial
de Nova York

6.

Contrato de Empréstimo (2 de março de
2011)

Itaú Unibanco S.A., Filial
de Nova York

7.

Contrato de Empréstimo (3 de abril de
2013)

Banco Bradesco S.A., Filial
de Nova York

Disposição de Mudança de Controle
reestruturação corporativa, sem o
consentimento prévio por escrito do HSBC
Bank plc.
Cláusula 19.3.1: a Providencia USA Inc e a
Companhia não deverão celebrar nenhuma
reestruturação corporativa, sem o
consentimento prévio por escrito do Agente
de Linha de Crédito .
Cláusula 11(h): Qualquer mudança na
participação acionária ou estrutura de
titularidade da Providencia USA, Inc. e/ou da
Companhia; e/ou qualquer mudança de
controle na titularidade direta ou indireta da
Providencia USA, Inc. e/ou da Companhia
poderia ser considerado evento de
inadimplemento. Em qualquer referido caso,
o Banco poderá, por notificação à Providencia
USA, Inc. e à Companhia, declarar todo o
valor não pago como sendo imediatamente
devido e pagável.
Cláusula 11(h): Qualquer mudança na
participação acionária ou estrutura de
titularidade de Providenda USA, Inc. e/ou da
Companhia; e/ou qualquer mudança de
controle na titularidade direta ou indireta da
Providencia USA, Inc. e/ou da Companhia
poderia ser considerado evento de
inadimplemento. Em quaisquer referidos
casos, o Banco poderá, por notificação à
Providencia USA, Inc. e/ou da Companhia,
declare todo o valor não pago como sendo
imediatamente devido e pagável.
Cláusula 15(f): Se houver (i) qualquer
mudança de controle na titularidade direta ou
indireta ou capacidade de dirigir a
administração ou as operações da
Providencia USA, Inc. e/ou da Companhia,
(ii) qualquer mudança no principal negócio
da Providence USA, Inc e/ou da Companhia,
ou (îii) qualquer incorporação ou fusão na
Providencia USA, Inc e/ou na Companhia

Saldo pendente (em 31 de
outubro de 2013)

Data de Vencimento

R$ 74.887.590,17

28 de fevereiro de 2022

R$ 5.021.241,31

10 de junho de 2016

R$ 8.387.905,79

8 de fevereiro de 2016

RS 6.622.742,00

7 de abril de 2015

No

8.

9.

Contrato (Data de Assinatura)

Terceiro

Disposição de Mudança de Controle

com qualquer outra sociedade poderá ser
considerado um evento de inadimplemento; a
menos que, em qualquer caso, o Banco
tenha consentido previamente por escrito
qualquer valor disponível para desembolso de
acordo com o contrato será imediatamente
cancelado e o valor do principal e todas as
outras obrigações presentes ou futuras de
qualquer tipo da Providencia USA, Inc. para
com o Banco nos termos do contrato se
tornarão imediatamente devidas e pagáveis
sem apresentação, exigência, protesto ou
qualquer outra notificação de qualquer tipo.
Cláusula 14(f): Se houver (i) qualquer
mudança de controle na titularidade direta ou
indireta ou capacidade de dirigir a
administração ou as operações da
Previdencia USA, Inc. e/ou da Companhia, (ii)
qualquer mudança no negócio principal da
Contrato de Empréstimo (13 de junho de Banco Bradesco S.A., Filial
Previdencia USA, Inc e/ou da Companhia, ou
2013)
de Nova York
(iii) qualquer incorporação ou fusão na
Providencia USA, Inc e/ou na Companhia
com qualquer outra sociedade poderia ser
considerado evento de inadimplemento; a
menos que, em qualquer caso, o Banco
tenha consentido previamente por escrito.
Cláusula 6.1(f): se (a) os atuais acionistas
controladores coletivamente deixarem de (i)
deter a titularidade beneficiária e controle
(direta ou indiretamente) da mesma
porcentagem do capital social emitido e em
circulação da Providencia USA, Inc. e outras
Banco Santander (Brasil)
participações patrimoniais (ou títulos
Contrato de Empréstimo (com garantia)
S.A. Filial de Grand
conversíveis em participações patrimoniais)
(11 de dezembro de 2013)
Cayman
tendo o direito de votar conforme eles
controlarem na data de assinatura (11 de
dezembro de 2013), ou (ii) ter o poder (quer
seja pela posse de capital social, por contrato
ou de outro modo) de controlar a
administração ou as políticas da Providencia
USA, Inc, ou (b) os acionistas controladores

Saldo pendente (em 31 de
outubro de 2013)

Data de Vencimento

RS 12.251.006,54

13 de junho de 2015

Valor do Principal: US$
5.500.000,00

2 de dezembro de 2015

No

10.

Contrato (Data de Assinatura)

Contrato de Crédito (15 de janeiro de
2014)

Terceiro

Disposição de Mudança de Controle

da garantidora (Companhia Providencia
Indústria e Comércio), coletivamente,
conforme for o caso, deixarem de (i) deter de
forma beneficiária e controlar (direta ou
indiretamente) a mesma porcentagem do
capital social emitido e em circulação da
Companhia Providencia Industria e Comércio
e outras participações patrimoniais (ou títulos
conversíveis em participações patrimoniais)
tendo o direito de votar conforme eles
controlarem, na data de assinatura (11 de
dezembro de 2013), ou (ii) ter o poder (quer
seja pela posse de capital social, por contrato
ou de outro modo) de controlar a
administração ou as políticas da Companhia
Providencia Indústria e Comércio, o credor
poderá antecipar a linha de crédito.
Cláusula 4.02(g): Enquanto a Providencia
USA, Inc e a Companhia Providencia Indústria
e Comércio tiver obrigações pendentes nos
termos do contrato ou da nota promissória,
cada uma delas não deverá, sem o
consentimento prévio por escrito do Banco,
participar de: cisão, divisão, incorporação ou
fusão com qualquer outra pessoa, ou permitir
que qualquer outra pessoa faça uma
incorporação ou fusão com ela, ou vender,
transferir, arrendar ou alienar de outro modo
HSBC Bank Brasil S.A. (em uma transação ou uma série de
Banco Múltiplo S.A., Filial
transações) todos ou qualquer parte
de Grand Cayman
substancial de seus bens, ou todas ou
substancialmente todas as ações de qualquer
uma de suas subsidiárias (em cada caso,
quer sejam detidas no presente ou sejam
adquiridas no futuro), ou liquidar, solicitar,
ou permitir que ela seja liquidada, encerrada
ou dissolvida.
Cláusula 6.01(k): É considerado um evento
de inadimplemento qualquer mudança
substancial na titularidade da Providencia
USA, Inc e da Companhia Providencia

Saldo pendente (em 31 de
outubro de 2013)

Data de Vencimento

Valor do Principal: US$
8.000.000,00

5 de janeiro de 2016

No

Contrato (Data de Assinatura)

Terceiro

Disposição de Mudança de Controle

Saldo pendente (em 31 de
outubro de 2013)

Data de Vencimento

Indústria e Comércio.

3. Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
No

Contrato (Data de Assinatura)

1.

Contrato de Crédito à Exportação
(12 de julho de 2011)

2.

Contrato de Empréstimo (27 de
julho de 2005)

Terceiro

Disposição de Mudança de Controle

Cláusula 19.3.1: A Isofilme e a Companhia
não deverão celebrar nenhuma
HSBC Bank PLC
reestruturação corporativa, sem o
(Agente Coordenador)
consentimento prévio por escrito do HSBC
Bank PLC.
Cláusula 12.1(h) A KfW poderá rescindir
antecipadamente o contrato, sem
notificação prévia por escrito, no caso de
qualquer mudança no controle da situação
KfW (Kreditanstalt für
jurídica, natureza ou tamanho de
Wieceraufbau)
atividades da Isofilme que, no parecer
Frankfurt am Main
razoável da KfW, seja significativamente
prejudicial ao interesse da KfW ou possa
prejudicar o cumprimento das avenças da
Isofilme previstas no contrato.

Saldo pendente (em 31
de outubro de 2013)

Data de Vencimento

R$ 80.078.011,24

31 de agosto de 2023

R$ 10.812.840,77

28 de junho de 2016

No

3.

Contrato (Data de Assinatura)

1o Aditamento ao Instrumento
Particular de Contrato de Prestação
de Garantia e Outras Avenças n°
SPOLGP500033 de 27
de julho de 2005 (3 de setembro
de 2007)

Terceiro

Disposição de Mudança de Controle

Saldo pendente (em 31
de outubro de 2013)

Data de Vencimento

Banco Safra S.A.

Cláusula 11: A Isofilme Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda. e a
Companhia declaram e garantem que,
durante todo o prazo do contrato, o
controle indireto da Isofilme pela
Companhia deverá ser mantido e não
deverá ser cedido, transferido ou alienado
de outro modo, totalmente ou
parcialmente, sem o consentimento prévio
por escrito do Banco Safra S.A. Se houver
qualquer mudança no controle da
Companhia ou da Isofilme, a Isofilme
deverá substituir o Banco Safra por outro
na capacidade de garantidor das
obrigações da Isofilme nos termos do
contrato de empréstimo com a KfW
(Kreditanstait für Wieceraufbau) Frankfurt
am Main ou pagar antecipadamente esse
empréstimo em um período de 60 dias.
A mudança do controle da Companhia
e/ou da Isofilme causará a rescisão
antecipada do contrato.

R$ 10.812.840,77

28 de junho de 2016

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 8.7-1 do Apenso de Divulgação
Capital Social das Subsidiárias
I. Isofilme industria e Comércio de Plásticos Ltda
Quotista

Número de quotas emitidas e em
circulação

Porcentagem do capital social (%)

96.246.205

99,99

1

0,01

96.246.206

100

Companhia Providencia Indústria e Comércio
Herminio Vicente Smania de Freitas
Total

* Capital social autorizado: nenhum.
* Capital social detido em tesouraria: nenhum.
II. Providência USA, INC.
Quotista

Número de quotas emitidas e em circulação

Porcentagem do capital social
(%)

1.000

100

1.000

100

Companhia Providencia Industria e Comércio
Total

* Capital social autorizado: nenhum.
* Capital social detido em tesouraria: nenhum.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 8.8(A) do Apenso de Divulgação
Benefícios a Funcionários
No

Documento

Data de
Assinatura

Partes

Prazo

Finalidade

1. Carta de Direito a Indenização (i) Hermínio Vicente Smania de
Especial
Freitas
e
(ii)
Companhia
Providência Indústria e Comércio

1º de julho de
2013

12 meses a partir do Sr. Herminio tem o direito de receber o valor
fechamento
da bruto de R$ 1.000.000,00 de acordo com os
transação.
termos e condições dessa carta.

(i) Hermínio Vicente Smania de
Freitas
e
(ii)
Companhia
Providência Indústria e Comércio

1º de julho de
2013

2o dia útil após o Os funcionários chave têm o direito de
fechamento
da receber uma gratificação extraordinária, de
transação.
acordo com os termos e condições dessa
carta.

1º de julho de
2013

12 meses a partir do Sr. Daniel tem o direito de receber o valor
fechamento
da bruto de R$ 400.000,00 de acordo com os
transação.
termos e condições dessa carta.

1º de julho de
2013

12 meses a partir do Srta. Gabriela tem o direito de receber o valor
fechamento
da bruto de R$ 150.000,00 de acordo com os
transação.
termos e condições dessa carta.

2. Carta de Oferta de Retenção

3. Carta de Direito a Indenização (i) Daniel Svirski e
Especial
(ii) Companhia
Indústria e Comércio

Providência

4. Carta de Direito a Indenização (í) Gabriela Las Casas e (ii)
Especial
Companhia Providência Indústria e
Comércio

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Apenso 8.8(B) do Apenso de Divulgação
Plano de Opção de Compra de Ações
#

6.

Documento

Partes

Data de
Assinatura

Prazo

Finalidade

1. Contrato de Opção de Compra de (i) Daniel Svirski e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

30 de junho de
2011

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 50.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,10.

2. Contrato de Opção de Compra de (i) Edaisi Kelly Gonchorowski e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

30 de junho de
2011

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de RS 6,10.

3. Contrato de Opção de Compra de (i) Fabio Luis Cano e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

30 de junho de
2011

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 24,000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6.10,

4. Contrato de Opção de Compra de (i) Fernando Pires Kruger e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

30 de junho de
2011

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 30,000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,10.

5. Contrato de Opção de Compra de (i) Gabriela de Almeida Las Casas e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

30 de junho de
2011

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 24.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,10.

30 de junho de

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a

Contrato de Opção de Compra de (i) Hermínio Vicente Smania de

Ações

Freitas e (ii) Companhia
Providência Indústria e Comércio

2011

data de assinatura

compra ou subscrição de 180.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,10.

7.

Contrato de Opção de Compra de (i) Jurgen Kopf e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

30 de junho de
2011

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 20.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de RS 6,10.

8.

Contrato de Opção de Compra de (i) Ricardo Lopes da Silva e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

30 de junho de
2011

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,10.

9.

Contrato de Opção de Compra de (i) Romeo Bregant e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

30 de junho de
2011

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 80.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,10.

10.

Contrato de Opção de Compra de (i) Sérgio Kuceki Filho e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

30 de junho de
2011

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 20.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas Companhia Providência Indústria e
Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,10.

11. Contrato de Opção de Compra de (i) Wagner Souto Carvalho e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

30 de junho de
2011

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 24.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,10.

12. Contrato de Opção de Compra de (i) Daniel Svirski e
Ações
(ii) Companhia Providência

25 de maio de
2012

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 50.000 ações

Indústria e Comércio

ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de RS 6,35.

13. Contrato de Opção de Compra de (i) Edaisi Kelly Gonchorowski e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

25 de maio de
2012

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,35.

14. Contrato de Opção de Compra de (i) Esteban Marcos Bregant e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

25 de maio de
2012

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 10.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,35.

15. Contrato de Opção de Compra de (i) Flávio Amarai Martins e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

25 de maio de
2012

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,35.

16. Contrato de Opção de Compra de (i) Gabriela de Almeida Las Casas e 25 de maio de
Ações
(ii) Companhia Providência
2012
Indústria e Comércio

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a

17. Contrato de Opção de Compra de (i) Hermínio Vicente Smania de
Ações
Freitas e (ii) Companhia
Providência Indústria e Comércio

25 de maio de
2012

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 110.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,35.

18. Contrato de Opção de Compra de (i) Jurgen Kopf e
Ações
(ii) Companhia Providência

25 de maio de
2012

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 5.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,

data de assinatura

compra ou subscrição de 10.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,35.

Indústria e Comércio

emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,35.

19. Contrato de Opção de Compra de (i) Fernando Pires Kruger e
Ações
(ii) Companhia Providencia
Indústria e Comércio

25 de maio de
2012

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,35.

20. Contrato de Opção de Compra de (i) Luis Antonio Shodi Tamaoki e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

25 de maio de
2012

7 anos a partir da Concessão de uma opção de compra para a
data de assinatura
compra ou subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,35.

21 Contrato de Opção de Compra de (i) Nilton Cezar Bento e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

25 de maio de
2012

7 anos a partir da
data de assinatura

Concessão de uma opção de compra para a
compra ou subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,35.

22. Contrato de Opção de Compra de (i) Ricardo Lopes da Siiva e
Ações
(ii) Companhia Providência e
Indústria e Comércio

25 de maio de
2012

7 anos a partir da
data de assinatura

Concessão de uma opção de compra para a
compra ou subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,35.

23. Contrato de Opção de Compra de (i) Romeo Bregant e (ii)
25 de maio de
Ações
Companhia Providência Indústria e 2012
Comércio

7 anos a partir da
data de assinatura

Concessão de uma opção de compra para a
compra ou subscrição de 60.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,35.

24. Contrato de Opção de Compra de (i) Sérgio Kuceki Filho e
Ações
(ii) Companhia Providencia
Indústria e Comércio

7 anos a partir da
data de assinatura

Concessão de uma opção de compra para a
compra ou subscrição de 20.000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria

25 de maio de
2012

e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,35.
25. Contrato de Opção de Compra de (i) Wagner Souto Carvalho e
Ações
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

25 de maio de
2012

7 anos a partir da
data de assinatura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Concessão de uma opção de compra para a
compra ou subscrição de 15,000 ações
ordinárias, todas registradas ON-PRV13,
emitidas pela Companhia Providência Indústria
e Comércio, ao preço de exercício de R$ 6,35.

Apenso 8.8(c) do Apenso de Divulgação
Controvérsias Envolvendo Benefícios a Funcionários e Plano de Opção de
Ações
NENHUMA
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Apenso 8.9 do Apenso de Divulgação
Demonstrações Financeiras
(cópias na página a seguir)
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

(Tradução para Conveniência para o Inglês do
Original Emitido Previamente em Português)

Companhia Providência Indústria
e Comércio

Informações
Financeiras
Intermediárias
do
Trimestre Findo em 30 de setembro de 2013 e
Parecer dos Auditores Independentes
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 31 DE DEZEMBRO DE 2012
(Valores em milhares de reais)
[-]
[-]
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 7)
Contas a receber de clientes (Nota 8)
Estoques (Nota 9)
Tributos a recuperar (Nota 10)
Partes relacionadas (Nota 27)
Outros direitos realizáveis
[-]
Não circulante
Contas a receber de clientes (Nota 8)
Tributos a recuperar (Nota 10)
Imposto de renda e contribuição
social diferidos (Nota 11)
Depósitos judiciais (Nota 18)
Depósitos e empréstimos compulsórios
Outros direitos realizáveis
Investimentos (Nota 12)
Intangível (Nota 13)
Imobilizado (Nota 14)
[-]
Total do ativo
[-]
[-]
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores (Nota 15)
Empréstimos (Nota 16)
Encargos sociais e provisões trabalhistas
Impostos, taxas e contribuições a recolher (Nota 17)
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
(Nota 18)
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar
[-]
Não circulante
Empréstimos (Nota 16)
Impostos, taxas e contribuições a recolher (Nota 17)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(Nota 19)
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
(Nota 18)
Provisão para passivo a descoberto (Nota 12)

Controladora
30 de setembro de 2013
31 de dezembro de 2012
[-]
[-]
[-]
[-]
43.544
76.006
19.543
10.708
116.645
106.361
33.953
31.763
31.965
33.457
11.395
17.604
7.585
6.735
264.630
282.634
[-]
[-]
1.370
1.859
15.473
19.855
[-]
[-]
35.054
44.302
44
22
31
30
127
127
134.493
129.649
7.529
8.478
411.316
417.507
605.437
621.829
870.067
904.463
Controladora
31 de dezembro de 2012
[-]
[-]
[-]
[-]
13.880
21.586
21.863
76.440
7.533
7.229
1.225
1.882
[-]
[-]
200
225
17.958
9
2.554
2.076
65.213
109.447
[-]
[-]
134.329
96.728
172
218
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
740
565
7.514
7.528
142.755
105.039
207.968
214.486
[-]
[-]
409.003
409.003
12.311
11.878
149.444
157.862
78.258
112.047
(100)
(813)
13.183
[-]
662.099
689.977
870.067
904.463

30 de setembro de 2013

Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social (Nota 20 (a))
Reservas de capital (Nota 20(c))
Ajustes de avaliação patrimonial (Nota 20(h))
Reservas de lucros (Nota 20(e))
Ações em tesouraria (Nota 20 (d))
Lucros acumulados
[-]
Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações financeiras

Consolidado
30 de setembro de 2013
31 de dezembro de 2012
[-]
[-]
[-]
[-]
61.200
84.145
19.543
10.708
169.665
144.059
54.643
52.329
40.739
43.181
11.608
357.398
[-]
3.335
16.248
[-]
39.217
308
31
127
[-]
41.723
858.832
959.821
1.317.219

12.451
346.873
[-]
4.196
20.628
[-]
48.529
56
30
127
[-]
42.683
837.048
953.297
1.300.170

Consolidado
30 de setembro de 2013
[-]
[-]
29.436
51.436
9.127
4.186
[-]
382
17.958
3.006
115.531
[-]
523.609
172
[-]
15.048
[-]
760
[-]
539.589
655.120
[-]
409.003
12.311
149.444
78.258
(100)
13.183
662.099
1.317.219

31 de dezembro de 2012
[-]
[-]
43.390
112.361
8.814
4.460
[-]
427
9
2.776
172.237
[-]
423.346
218
[-]
13.817
[-]
575
[-]
437.956
610.193
[-]
409.003
11.878
157.862
112.047
(813)
[-]
689.977
1.300.170

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DOS TRIMESTRES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
[-]

Controladora

[-]
Receita (Nota 21)
Custo das vendas

3T2013

(92.429)

Lucro bruto
Despesas com vendas (Nota 22)

AC2013

127.438

35.009
(3.173)

Consolidado
3T2012

AC2012

3T2013

AC2013

3T2012

AC2012

345.412

120.941

337.962

211.071

564.812

166.728

457.197

(246.837)

(83.366)

(235.124)

(156.892)

(413.860)

(114.349)

(319.023)

98.575

37.575

102.838

54.179

150.952

52.379

138.174

(21.251)

(8.358)

(23.252)

(6.570)

(29.565)

(13.787)

(41.272)

(11.631)

(35.196)

(20.637)

(58.805)

(16.347)

(47.203)

(155)

(437)

58

392

(156)

(544)

67

442

(17.115)

(62.960)

(19.931)

(58.056)

(27.363)

(88.914)

(25.486)

(72.757)

Lucro operacional

17.894

35.615

17.644

44.782

26.816

62.038

26.893

65.417

Receitas financeiras (Nota 23)

15.787

45.384

8.869

43.600

14.995

46.905

17.870

53.163

Despesas administrativas (Nota 22)
Outras receitas (despesas) (Nota 22)
[-]

Despesas financeiras (Nota 23)

(22.656)

(54.104)

(9.609)

Despesas financeiras, líquidas

(6.869)

(8.720)

(740)

Participação nos lucros de subsidiárias (Nota 12)

(47.475)

(26.654)

(3.875)

(73.507)

(11.659)

(9.206) (25.996)

(16.006)

(26.602)

(67.103)

1.864

(13.940)

2.687

5.592

7.770

6.840

[-]

[-]

[-]

[-]

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social

13.712

32.487

24.674

47.747

15.157

35.436

28.757

51.477

Imposto de renda e contribuição social (Nota 24)

(3.755)

(9.248)

(5.749)

(13.927)

(5.200)

(12.197)

(9.832)

(17.657)

Lucro do período das operações continuadas

9.957

23.239

18.925

33.820

9.957

23.239

18.925

33.820

Lucro líquido do período

9.957

23.239

18.925

33.820

9.957

23.239

18.925

33.820

0,12

0,29

0,24

0,42

0,12

0,29

0,24

0,42

Lucro líquido do período [sic]

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações financeiras
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

DEMONSTRAÇÕES DO LUCRO ABRANGENTE DOS TRIMESTRES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 2012
(Valores em milhares de reais)
[-]
[-]
Lucro líquido do período
Outros componentes do resultado abrangente
Variação cambial de investidas localizadas no
exterior
Total do resultado abrangente do período

Controladora
3T2013

AC2013

Consolidado
3T2012

AC2012

3T2013

AC2013

3T2012

AC2012

9.957

23.239

18.925

33.820

9.957

23.239

18.925

33.820

(61)

(734)

(30)

(457)

(61)

(734)

(30)

(457)

9.896

22.505

18.895

33.363

9.896

22.505

18.895

33.363

Legenda: 3T = Período de Julho a Setembro; AC = Acumulado de Janeiro a Setembro
As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações financeiras
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 2012
(Valores em milhares de reais)
[-]
[-]
[-]
Em 01 de janeiro de 2012
Lucro líquido do período
Variação cambial de investidas no exterior Nota 12)
Total do resultado abrangente do período
Realização do custo atribuído (Nota 14)
(-) Impostos s/ realização do custo atribuído
(Nota 20)
Total da realização do custo atribuído
Contribuições/distribuições aos acionistas:
Pagamento baseado em ações (Nota 20)
Dividendos adicionais propostos acumulados
Destinação de lucros acumulados (Nota 20)
Total de contribuições/distribuições aos
acionistas (Nota 20)
Reserva legal
Destinação dos lucros acumulados:
Total de contribuições/distribuições aos
acionistas
Em 30 de setembro de 2012
Em 01 de janeiro de 2013
Lucro líquido do período
Variação cambial de investidas no exterior
(Nota 12)
Total do resultado abrangente do período
Realização do custo atribuído (Nota 14)
(-) Impostos s/ realização do custo atribuído
(Nota 20)
Outros ajustes de convergência
Total da realização do custo atribuído
Contribuições/distribuições aos acionistas:
Ações em tesouraria
Pagamento baseado em ações (Nota 20)
Destinação do lucro líquido do período:
Dividendos intermediários pagos (Nota 20)
Dividendos pagos (Nota 20)
Reserva legal
Reserva para dividendos adicionais
propostos
Total de contribuições/distribuições aos
acionistas
Em 30 de setembro de 2013

[-]
Capital Social

[-]
Custos de
emissão

Reservas de capital
Reserva de Opção de
Total
ágio
ações

Reserva legal

Atribuível aos acionistas da controladora
Reservas de lucros
Retenção de
Reserva para
lucros
Investimentos

[-]
Ações em
tesouraria

Total

[-]
Lucros acumulados

[-]
[-]
Ajustes de
Total do
avaliação
patrimônio líquido
patrimonial
168.597
689.285
33.820
(457)
(457)

422.269
[-]
[-]

(13.266)
[-]
[-]

10.703
[-]
[-]

361
[-]
[-]

11 .064
[-]
[-]

7.486
[-]
[-]

25.430
[-]
[-]

68.518
[-]
[-]

101.434
[-]
[-]

(813)
[-]
[-]

[-]
33.820
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

33.820
11.642
(3.958)

(457)
(11.642)
3.958

33.363
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
602
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
602
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
(25.430)

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
(25.430)

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

7.684
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

(7.684)
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
602
[-]
[-]
(25.430)

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
602

[-]
[-]
602

[-]
[-]

[-]
[-]
(25.430)

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
(25.430)

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
(24.828)

422.269
422.269
[-]
[-]

(13.266)
(13.266)
[-]
[-]

10.703
10.703
[-]
[-]

963
1.175
[-]
[-]

11.666
11.878
[-]
[-]

7.486
9.740
[-]
[-]

68.518
68.518
[-]
[-]

76.004
112.047
[-]
[-]

(813)
(813)
[-]
[-]

41.504

33.789
[-]
[-]

23.239
[-]

160.456
157.862
[-]
(734)

697.820
689.977
23.239
(734)

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

23.239
11.642
(3.958)

(734)
(11.642)
3.958

22.505
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
162
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
271
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
433
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
(33.789)
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
(33.789)
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
713
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
7.684
[-]
[-]
206
[-]
[-]
[-]
[-]
(17.946)

[-]
(7.684)
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
713
639
[-]
[-]
(33.789)

[-]

[-]

162

271

433

[-]

(33.789)

[-]

(33.789)

713

(17.740)

[-]

(50.383)

422.269

(13.266)

10.865

1.446

12.311

9.740

[-]

68.518

78.258

(100)

13.183

149.444

662.099

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações financeiras
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

(17.946)

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA DOS TRIMESTRES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 2012
(Valores em milhares de reais)
[-]
[-]
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do período
Ajustes:
Depreciação do imobilizado
Amortização do intangível
Juros e variações monetárias
Provisão para pagamento baseado em ações
Realização de imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para passivo a descoberto
Participação nos lucros de subsidiárias
Provisão para contas de liquidação duvidosa
[-]
Variações nos ativos e passivos:
(Acréscimo) decréscimo de clientes
(Acréscimo) decréscimo de estoques
(Acréscimo) decréscimo de tributos a recuperar
(Acréscimo) decréscimo de outros direitos realizáveis
Acréscimo (decréscimo) de fornecedores
Acréscimo (decréscimo) em folha de pagamento, encargos sociais e impostos
relacionados
Acréscimo (decréscimo) de impostos, taxas e contribuições
Acréscimo (decréscimo) de outras exigibilidades
[-]
Outros fluxos de caixa das atividades operacionais:
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Partes relacionadas
Valor residual do permanente baixado
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captações de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal
Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - juros
Venda de ações
Pagamento de dividendos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos
Efeito de variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa
Aumento ou redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos
Caixa e equivalentes de caixa no final do período (Nota 6)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período (Nota 6)
Aumento ou redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos

3T2013
[-]
9.957
[-]
6.036
982
9.921
115
3.755
(552)
(2.134)
(686)
27.394
[-]
(7.776)
2.964
(8.281)
5.617
(10.603)
915
(331)
(448)
(17.943)
[-]
[-]
9.451
[-]
(4.963)
(744)
7.972
8
2.273
[-]
[-]
(15.867)
(4.497)
[-]
[-]
(20.364)
[-]
(8.640)
43.544
52.184
(8.640)

Controladora
AC2013
3T2012
[-]
[-]
23.239
18.925
[-]
[-]
17.999
5.907
2.882
896
8.904
1.609
476
212
9.248
5.749
(748)
(375)
(4.844)
(7.395)
(345)
(143)
56.811
25.385
[-]
[-]
(10.738)
(1.744)
(2.190)
4.257
5.874
3.546
(873)
(1.998)
(7.706)
(1.592)
304
1.388
(703)
633
(15.399)
[-]
[-]
41.412
[-]
(11.984)
(1.933)
7.540
176
(6.201)
[-]
50.000
(74.366)
(10.393)
875
(33.789)
(67.673)
[-]
(32.462)
43.544
76.006
(32.462)

415
(161)
4.111
[-]
[-]
29.496
[-]
(4.440)
(310)
16.999
8
12.257
[-]
[-]
(4.079)
(3.142)
[-]
[-]
(7.221)
[-]
34.532
92.170
57.638
34.532

AC2012

3T2013

[-]
33.820
[-]
17.657
2.666
4.408
602
13.927
(1.341)
(5.499)
572
66.812
[-]
17.059
8.603
5.496
(636)
(55)
1.689

[-]
9.957
[-]
10.968
1.081
13.609
115
4.838
[-]
[-]
(543)
40.025
[-]
(5.388)
2.773
(8.028)
4.044
(13.604)
973

153
(3.130)
29.179
[-]
[-]
95.991
[-]
(9.391)
(1.288)
(3.993)
26
(14.646)
[-]
[-]
(24.956)
(9.185)
[-]
(25.428)
(59.569)
[-]
21.776
92.170
70.394
21.776

2.315
(678)
(17.593)
[-]
(1.083)
21.349
[-]
(6.662)
(744)
[-]
6
(7.400)
[-]
4.580
(25.061)
(7.890)
[-]
[-]
(28.371)
(692)
(15.114)
61.200
76.314
(15.114)

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações financeiras
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Consolidado
AC2013
3T2012
[-]
[-]
23.239
18.925
[-]
[-]
29.758
8.035
3.154
1.007
26.826
(858)
476
212
10.960
8.318
[-]
[-]
[-]
[-]
(18)
(353)
94.395
35.286
[-]
[-]
(24.705)
(10.352)
(2.314)
2.083
6.822
4.609
590
5.864
(13.954)
(1.548)
313
1.486
953
375
(31.920)
[-]
(1.273)
61.202
[-]
(20.285)
(1.933)
[-]
300
(21.918)
[-]
93.249
(103.231)
(18.696)
875
(33.789)
(61.592)
(637)
(22.945)
61.200
84.145
(22.945)

3.912
132
6.186
[-]
(1.510)
39.962
[-]
(30.959)
(310)
[-]
8
(31.261)
[-]
51.184
(11.973)
(6.039)
[-]
[-]
33.172
(113)
41.760
105.495
63.735
41.760

AC2012
[-]
33.820
[-]
23.746
2.924
15.074
602
15.911
[-]
[-]
789
92.866
[-]
10.607
5.318
6.877
6.286
(3.909)
1.472
3.680
(2.739)
27.592
[-]
(1.510)
118.948
[-]
(59.250)
(1.288)
[-]
26
(60.512)
[-]
51.184
(44.625)
(14.532)
[-]
(25.428)
(33.401)
(716)
24.319
105.495
81.176
24.319

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO DOS TRIMESTRES FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 2012
(Valores em milhares de reais)
[-]
[-]
Receitas
Vendas brutas
Outras receitas
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa
[-]
Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
[-]
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Participação nos lucros de subsidiárias
Provisão para passivo a descoberto
Receitas financeiras
[-]
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Salários e impostos relacionados
Honorários de diretoria
Benefícios
Encargos trabalhistas e previdenciários
Impostos, taxas e contribuições
Impostos federais
Impostos estaduais
Impostos municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros e variações cambiais
Alugueres
Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos
Valor adicionado distribuído

Controladora
3T2013
[-]
145.394
(155)
686
145.925
[-]
(105.919)
(1.966)
(107.885)
38.040
(7.018)
31.022
[-]
2.134
553
15.787
18.474
49.496
[-]
11.878
7.105
1.399
1.575
1.799
4.815
4.779
33
3
22.846
22.561
285
9.957
9.957
49.496

AC2013
[-]
395.625
(437)
345
395.533
[-]
(292.587)
(8.673)
(301.260)
94.273
(20.881)
73.392
[-]
4.844
748
45.384
50.976
124.368
[-]
34.136
20.220
4.328
4.666
4.922
12.599
12.206
386
7
54.394
53.656
738
23.239
23.239
124.368

Consolidado
3T2012
[-]
138.543
(37)
143
138.649
[-]
(100.315)
(2.043)
(102.358)
36.291
(6.803)
29.488
[-]
7.395
375
8.869
16.639
46.127
[-]
10.916
5.479
1.887
1.531
2.019
6.984
6.823
150
11
9.302
9.113
189
18.925
18.925
46.127

AC2012
[-]
385.667
392
(572)
385.487
[-]
(281.150)
(3.681)
(284.831)
100.656
(20.323)
80.333
[-]
5.499
1.341
43.600
50.440
130.773
[-]
34.016
16.204
5.627
4.840
7.345
15.601
15.196
380
25
47.336
46.719
617
33.820
33.820
130.773

3T2013
[-]
233.162
(155)
543
233.550
[-]
(168.340)
(4.289)
(172.629)
60.921
(12.049)
48.872
[-]
[-]
[-]
14.995
14.995
63.867
[-]
17.271
11.241
1.399
2.308
2.323
8.271
6.757
1.214
300
28.368
27.767
601
9.957
9.957
63.867

AC2013
[-]
627.019
(543)
18
626.494
[-]
(463.050)
(8.703)
(471.753)
154.741
(32.912)
121.829
[-]
[-]
[-]
46.905
46.905
168.734
[-]
48.956
31.531
4.328
6.588
6.509
20.716
16.556
3.415
745
75.823
74.115
1.708
23.239
23.239
168.734

(*) A demonstração de valor adicionado consolidada não é parte das informações trimestrais consolidadas conforme IFRS.
Legenda: 3T= Período de Julho a Setembro; AC = Acumulado de Janeiro a Setembro
As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações financeiras
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

3T2012
[-]
187.877
69
353
188.299
[-]
(134.401)
(866)
(135.267)
53.032
(9.042)
43.990
[-]
[-]
[-]
17.870
17.870
61.860
[-]
14.387
8.174
1.887
1.978
2.348
12.236
11.255
882
99
16.312
15.865
447
18.925
18.925
61.860

AC2012
[-]
512.900
442
(789)
512.553
[-]
(369.775)
(2.037)
(371.812)
140.741
(26.670)
114.071
[-]
[-]
[-]
53.163
53.163
167.234
[-]
43.467
23.330
5.627
5.988
8.522
21.964
19.362
2.331
271
67.983
66.616
1.367
33.820
33.820
167.234

CIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
TRIMESTRAIS EM 30 DE SETEMBRO DE 2013
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Companhia Providência Indústria e Comércio (a “Companhia”), com sede em
São José dos Pinhais, Estado do Paraná e suas subsidiárias tem por objeto
social a fabricação e comercialização de produtos plásticos em geral, dentre
eles tecido nãotecido (“nonwoven”), resultantes da transformação de
polipropileno da marca KAMI.
A Companhia possui duas subsidiárias, uma em Pouso Alegre, Minas Gerais e
outra em Statesville, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Com o objetivo de
ampliar sua capacidade produtiva, em 2012 a Companhia inaugurou duas novas
máquinas. A primeira inaugurada no segundo trimestre em Pouso Alegre/MG e
a segunda, em Statesville, cuja produção iniciou-se no último trimestre de
2012.
A emissão dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia e de suas subsidiárias foi aprovada pelo Conselho de Administração,
em 05 de novembro de 2013.
Reestruturação societária
(a) Em 31 de janeiro de 2008, com base no laudo de avaliação contábil emitido
por peritos independentes, a controlada Isofilme Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda. (“Isofilme”) efetuou incorporação reversa de sua investidora
original, a Providência Participações Ltda. A Companhia Providência Indústria e
Comércio detinha até a data da incorporação 99,99% das quotas da
Providência Participações Ltda., que por sua vez detinha 99,99% das quotas da
Isofilme. Em consequência da incorporação, a Isofilme teve seu capital social
aumentado em R$ 17.534, decorrente da transferência do acervo líquido da
Providência Participações Ltda., conforme demonstrado a seguir:
Ativo

[-] Passivo e patrimônio líquido

[-]

[-]

[-] Circulante

[-]

Intangível

[-] Conta mútuo

[-]

Ágio

[-] Companhia Providência Indústria e Comércio

Isofilme Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
[-]
[-]

39.759 Patrimônio líquido
[-] Capital social
39.759 [-]

22.225
[-]
17.534
39.759

Ainda em função da incorporação, o ágio decorrente da aquisição do controle
da Isofilme pela Providência Participações Ltda. está contabilizado em conta
específica do ativo intangível no balanço patrimonial da Isofilme. Conforme

preconiza a Instrução CVM n° 349 e ofício n° CVM 01/2007, não foi constituída
provisão no montante da diferença entre o valor do ágio e do benefício fiscal
decorrente de sua amortização, devido às razões abaixo expostas:
- Não houve interposição de empresa veículo, sendo incorporada a investidora
original (Providência Participações Ltda.);
- Não houve qualquer evento que represente em aumento patrimonial sem
substância econômica no balanço patrimonial da Companhia por ocasião da
incorporação; e,
- Os fundamentos econômicos que deram origem ao ágio continuam válidos.
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações
financeiras consolidadas e individuais estão definidas abaixo. Essas políticas
vêm sendo aplicadas consistentemente em todos os períodos apresentados,
salvo disposição em contrário.
2.1 Base de preparação
As demonstrações financeiras consolidadas e individuais foram preparadas
considerando-se o custo histórico como base de valor e ajustadas com o
objetivo de refletir os ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos
derivativos) mensurados ao valor justo contra o resultado do período, bem
como o “custo atribuído” de terrenos, de edificações e de máquinas e
equipamentos na data de transição para IFRS/CPCs.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da
Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis
da mesma e de suas subsidiárias. As áreas que requerem um julgamento mais
preciso e de maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e
estimativas são significativas para as demonstrações financeiras consolidadas,
estão divulgadas na Nota 3.
(a) Demonstrações financeiras intermediárias consolidadas
As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas foram preparadas e
estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil,
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPCs).
As demonstrações financeiras consolidadas também foram preparadas e estão
sendo apresentadas de acordo com os Padrões Internacionais de
Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards (IFRS)
emitidos pelo International Accounting Standards Board).
Como não existe diferença entre o patrimônio líquido consolidado e o resultado
consolidado atribuíveis aos acionistas da controladora, constantes nas
demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com as IFRSs e
as práticas contábeis adotadas no Brasil, e o patrimônio líquido e resultado da

controladora, constantes nas demonstrações financeiras individuais preparadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a Companhia optou
por apresentar essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas em
um único conjunto, lado a lado.
(b) Demonstrações financeiras intermediárias individuais
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram preparadas
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e são publicadas com as demonstrações
financeiras consolidadas.
(c) Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
Não há novos pronunciamentos ou interpretações do CPC/IFRS com vigência a
partir de 2013 que, eventualmente, pudessem causar um impacto significativo
nas demonstrações financeiras da Companhia.
2.2 Consolidação
(a) Demonstrações financeiras consolidadas
As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações
financeiras consolidadas.

Subsidiárias
Subsidiárias são todas as entidades nas quais a Companhia tem o poder de
determinar políticas financeiras e operacionais, cuja participação é de mais da
metade dos direitos a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis
direitos a voto atualmente exercíveis ou conversíveis são considerados ao se
avaliar quando a Companhia controla outra entidade.
As subsidiárias são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle
é transferido para a Companhia e, quando aplicável esta consolidação, é
interrompida a partir da data em que o controle termina.
Transações entre as empresas, saldos, ganhos e prejuízos não realizados são
eliminados. As políticas contábeis das subsidiárias são alteradas quando
necessário para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela
Companhia e suas subsidiárias.
(b) Demonstrações financeiras individuais
Nas demonstrações financeiras individuais, as subsidiárias são contabilizadas
pelo método de equivalência patrimonial. No caso da Companhia e suas
subsidiárias, as práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicadas nas
demonstrações financeiras individuais diferem do IFRS aplicável às
demonstrações financeiras separadas, apenas pela avaliação dos investimentos
em subsidiárias e coligadas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto
conforme IFRS seria custo ou valor justo.
2.3 Apresentação de informações por segmentos

As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo
consistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador de
decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais,
responsável pela alocação de recursos, pela avaliação de desempenho dos
segmentos operacionais e inclusive pela tomada das decisões estratégicas da
Companhia e de suas subsidiárias é a Diretoria Executiva.
Tendo em vista que todas as decisões são tomadas com base em relatórios
consolidados, que o único produto comercializado pela Companhia e suas
subsidiárias é o nãotecido, que todas as decisões relativas a planejamento
estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicações de recursos são
feitas em bases consolidadas, a Administração concluiu que a Companhia e
suas subsidiárias têm somente um segmento passível de apresentação.
2.4 Conversão de moeda estrangeira

(a) Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas
consolidadas são mensurados e usa-se a moeda do principal ambiente
econômico, no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações
financeiras consolidadas estão apresentadas na moeda R$ (Real), que é a
moeda funcional da Companhia e também a moeda de apresentação do
consolidado.

(b) Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional
da Companhia, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações
ou da avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas
cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas
taxas de câmbio do final do período, referentes a ativos e passivos monetários
em moedas estrangeiras, são reconhecidos no resultado do período como
receita ou despesa financeira.

(c) Empresas consolidadas com moeda funcional diferente
Os resultados e a posição financeira da controlada localizada nos Estados
Unidos utilizam moeda funcional diferente da moeda de apresentação, portanto
são convertidos na moeda de apresentação, conforme segue:
(i) Os saldos dos ativos e passivos apresentados em cada balanço patrimonial
são convertidos pela taxa de fechamento da data do balanço;
(ii) As receitas e despesas apresentadas na demonstração do resultado são
convertidas pelas taxas de câmbio médias, considera-se que essas médias
representam razoável proximidade do efeito cumulativo das taxas vigentes nas
datas das operações; e
(iii) Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um
componente separado no patrimônio líquido.
2.5 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros
investimentos a curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de
mudança de valor e que são prontamente conversíveis em um montante de
caixa conhecido.
2.6 Ativos financeiros
2.6.1 Classificação
A Companhia e suas subsidiárias classificam seus ativos financeiros sob as
seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e
recebíveis. A Companhia e suas subsidiárias não possuem ativos financeiros
classificados como mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram
adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros
no reconhecimento inicial.

(a) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado são derivativos contratados para a manutenção em carteira até o
vencimento, designados como “hedge” (um instrumento de proteção). Os ativos
e passivos dessa categoria são classificados como ativos e passivos circulantes.

(b) Recebíveis
Os recebíveis são ativos financeiros não derivativos e compreendem “Contas a
receber de clientes e demais contas a receber”, com pagamentos fixos ou
determináveis não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após
a data de emissão do balanço, os quais são classificados como ativos não
circulantes.
2.6.2 Reconhecimento e mensuração
O reconhecimento de ativos financeiros é feito na data de negociação, na qual
a Companhia e suas subsidiárias se comprometem a comprar ou vender o ativo.
Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando
o método da taxa efetiva de juros.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados
na demonstração do resultado em “Resultado Financeiro” no período em que
ocorrem.
A Companhia e suas subsidiárias avaliam na data do balanço patrimonial se há
prova objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros por ter
sofrido impairment.
2.6.3 Impairment de ativos financeiros
Ativos mensurados ao custo amortizado
A Companhia e suas subsidiárias avaliam na data de cada balanço se há
evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros

está deteriorado. Um ativo ou um grupo de ativos financeiros encontra-se
deteriorado e as perdas por impairment são incorridas somente se há evidência
objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após
o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou
eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do
ativo financeiro ou do grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de
maneira confiável.
Os critérios que a Companhia e suas subsidiárias usam para determinar se há
evidência objetiva de uma perda por impairment incluem:
(i) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;
(ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos
juros ou principal;
(iii) a Companhia e suas subsidiárias, por razões econômicas ou jurídicas
relativas à dificuldade financeira do tomador de empréstimo, estende ao
tomador uma concessão que um credor normalmente não consideraria;
(iv) torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização
financeira;
(v) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido
às dificuldades financeiras; ou
(vi) dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros
fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o
reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda
ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira, incluindo:
- mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo
na carteira;
- condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as
inadimplências sobre os ativos na carteira.
O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o
valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros
estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos)
descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor
contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na
demonstração do resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido até o
vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir
uma perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada de
acordo com o contrato. Como um expediente prático, a Companhia e suas
subsidiárias podem mensurar o impairment com base no valor justo de um
instrumento utilizando um preço de mercado observável.
Caso o valor da perda por impairment em um período subsequente diminuir e a
diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu
após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de

crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será
reconhecida na demonstração do resultado.
2.7 Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge
Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que
um contrato de derivativos é celebrado e, subsequentemente, são
remensurados ao seu valor justo com as suas devidas variações lançadas contra
resultado.
Embora a Companhia faça uso de derivativos com o objetivo de proteção, ela
não aplica a chamada contabilização de hedge (hedge accounting).
Os valores justos dos instrumentos derivativos estão divulgados na Nota 7.
2.8 Contas a receber
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes
pela venda de mercadorias no curso normal das atividades da Companhia e
suas subsidiárias. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou
menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário,
são apresentadas no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor
presente e deduzidas da provisão para crédito de liquidação duvidosa
(impairment) estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a
Companhia e suas subsidiárias não serão capazes de cobrar todos os valores
devidos de acordo com os prazos originais. O valor da provisão é a diferença
entre o valor contábil e o valor recuperável. O valor presente é calculado com
base em taxas praticadas no mercado (CDI-Certificado de Depósito
Interbancário), a qual em 30 de setembro de 2013 correspondia, em média, a
8,71% a.a. (6,90% a.a. em 31 de dezembro de 2012).
2.9 Estoques
Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido
de realização. O custo é determinado utilizando-se o método da Média
Ponderada Móvel. O custo dos produtos acabados e dos produtos em
elaboração compreende matérias-primas, mão-de-obra direta, outros custos
diretos e custos gerais de produção relacionados (com base na capacidade
operacional normal), exceto os custos dos empréstimos tomados. O valor
realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos
negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de venda. As
importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada
importação.
2.10 Ativos intangíveis

(a) Ágio
O ágio (goodwill) é apurado na aquisição ou na subscrição de capital em outra
sociedade, representado pelo valor do custo de aquisição do investimento que
superar o valor da equivalência patrimonial, calculada a partir do percentual de

aquisição ou subscrição sobre o valor do patrimônio líquido da sociedade
investida (vide maiores informações na Nota 1 (a)).
Segundo a deliberação CVM n° 553 de 12 de novembro de 2008, a qual aprova
o Pronunciamento Técnico CPC 04 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
que trata de Ativos Intangíveis, a partir de 1° de janeiro de 2009, a Companhia
deixou de amortizar contabilmente os ágios decorrentes dos investimentos
adquiridos. Tendo em vista que os referidos ágios continuam sendo
amortizados para fins tributários, constituiu-se os correspondentes efeitos
tributários diferidos sobre a parcela de amortização excluída fiscalmente.
O ágio é testado anualmente para verificar perdas (impairment).
(b) Softwares
Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares são
reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos
diretamente associados a softwares identificáveis e únicos, controlados pela
Companhia e suas subsidiárias e que, provavelmente, gerarão benefícios
econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como
ativos intangíveis. Os gastos diretos incluem a remuneração dos funcionários da
equipe de desenvolvimento de softwares e a parte adequada das despesas
gerais relacionadas.
Os gastos com o desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são
amortizados usando-se o método linear ao longo de suas vidas úteis, pelas
taxas demonstradas na Nota 13.
2.11 Imobilizado
Terrenos, edifícios e construções, máquinas e equipamentos, instalações
industriais, móveis e utensílios, compreendem principalmente fábricas e
escritórios e são demonstrados pelo custo histórico de aquisição, corrigidos
monetariamente até 31 de dezembro de 1995, somados ao custo atribuído em
1° de janeiro de 2009.
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à
aquisição dos itens e também pode incluir custos dos encargos sobre
empréstimos tomados para financiar a construção do imobilizado, os quais são
capitalizados durante o período necessário para executar e preparar o ativo
para o uso pretendido.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou
reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando
for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que
o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens
ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são
lançados em contrapartida ao resultado do período, quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. A depreciação dos outros ativos é calculada
usando-se o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais
durante a vida útil estimada. As vidas úteis estão demonstradas na Nota 14.
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se
apropriado, ao final de cada exercício.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor
recuperável caso o valor contábil do ativo for maior do que seu valor
recuperável estimado (Nota 2.12).
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos
resultados com o valor contábil e reconhecidos em “outros ganhos/(perdas),
líquidos” na demonstração do resultado.
2.12 Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à
amortização e são testados anualmente para identificar uma eventual
necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). O imobilizado e
outros ativos não financeiros são revistos anualmente para se identificar
evidências de perdas não recuperáveis (impairment), ou ainda, sempre que
eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode
não ser recuperável. Quando esse for o caso, o valor recuperável é calculado
para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo
montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável,
que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.
Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para
o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.
2.13 Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são as obrigações a pagar por bens ou
serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios,
sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no
período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que
mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo
não circulante.
Os valores são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo e,
subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado utilizando-se o método
de taxa efetiva de juros. Na prática, as contas a pagar aos fornecedores são
normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
2.14 Empréstimos
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos
custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo
custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos
custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do

resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto,
utilizando-se o método da taxa efetiva de juros.
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a
Companhia e suas subsidiárias tenham um direito incondicional de diferir a
liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.
2.15 Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Companhia e suas subsidiárias têm
uma obrigação presente, legal ou não formalizada como resultado de eventos
passados e é considerada provável, com base em seus assessores jurídicos, que
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a operação e uma
estimativa confiável do valor possa ser feita.
2.16 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período
compreendem tanto os impostos correntes quanto os diferidos, e são calculadas
com base nas alíquotas efetivas do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido ajustado nos termos da legislação vigente. A compensação
de prejuízos fiscais e de base negativa da contribuição social está limitada a
30% do lucro tributável no Brasil. Os impostos sobre a renda são reconhecidos
na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem
relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no
resultado abrangente.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre
prejuízos fiscais do imposto de renda, base negativa da contribuição social e as
correspondentes diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as
bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações
financeiras. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são apurados
através das alíquotas de 15% (além dos 10% adicionais, quando aplicável) e
9%, respectivamente no Brasil.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos
somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja
disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Sendo
assim, para dar suporte ao reconhecimento, a Administração elabora em cada
exercício um estudo de aproveitamento desses tributos, baseado em premissas
internas e em cenários econômicos futuros.
2.17 Benefícios a funcionários

(a) Obrigações de aposentadoria
A Companhia e suas subsidiárias oferecem aos funcionários um plano de
previdência privada, estruturado na modalidade de contribuição definida (Nota
24), cujo objetivo é proporcionar a acumulação de recursos que poderão ser
transformados em renda mensal, com o intuito de complementar o benefício
oferecido pela Previdência Social. O plano possui contribuições voluntárias dos

participantes, via desconto em folha de pagamento, e também contribuições da
empresa cuja contabilização é registrada no resultado no grupo de despesas
com pessoal em contrapartida no Passivo Circulante.

(b) Remuneração com base em ações
A Companhia oferece aos executivos e determinados funcionários um plano de
remuneração com base em ações (“Stock Options'), devidamente aprovado pelo
Conselho de Administração (Nota 20.b), segundo o qual a Companhia recebe os
serviços como contraprestação das opções de compra de ações outorgadas.
Conforme o CPC10 - Pagamentos Baseados em Ações, o prêmio dessas ações,
calculado na data da outorga, é reconhecido como despesa em contrapartida
ao patrimônio líquido, durante o período de carência à medida que os serviços
são prestados.

(c) Participação nos lucros
A Companhia e suas subsidiárias reconhecem um passivo e uma despesa de
participação nos resultados em regime de competência, de acordo com a
política de remuneração definida.
2.18 Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os custos
incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são
demonstrados no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado,
líquido de impostos.
2.19 Reconhecimento da receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber
pela comercialização de produtos no curso normal das atividades da Companhia
e suas subsidiárias. A receita é apresentada líquida dos impostos, das
devoluções, dos abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações das
vendas entre empresas do consolidado. O reconhecimento é feito quando os
riscos significativos e os benefícios de propriedade das mercadorias são
transferidos para o comprador. Portanto, a Companhia e suas subsidiárias
adotam como critério de reconhecimento da receita a data em que os produtos
são entregues ao comprador.
2.20 Distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida
como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com
base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo
obrigatório somente é provisionado na data em que é aprovado pelos
acionistas, em Assembleia Geral.
2.21 Demonstração do valor adicionado (DVA)
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela
Companhia e sua distribuição durante determinado período e é apresentada
pela Companhia, conforme requerido pela legislação societária brasileira, como

parte de suas demonstrações financeiras individuais e como informação
suplementar às demonstrações financeiras consolidadas, pois não é uma
demonstração prevista e nem obrigatória conforme as IFRSs.
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis
que servem de base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo
as disposições contidas no CPC 09 -Demonstração do Valor Adicionado. Em sua
primeira parte apresenta a riqueza criada pela Companhia, representada pelas
receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre a
mesma, as outras receitas e os efeitos da provisão para créditos de liquidação
duvidosa), pelos insumos adquiridos de terceiros (custo das vendas e
aquisições de materiais, energia e serviços de terceiros, incluindo os tributos
incluídos no momento da aquisição, os efeitos das perdas e recuperação de
valores ativos, e a depreciação e amortização) e o valor adicionado recebido de
terceiros (resultado da equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras
receitas). A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre
pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros
e remuneração de capitais próprios.
2.22 Normas, alterações e respectivas interpretações novas e revisadas, já
emitidas e ainda não adotadas
Listamos a seguir as normas emitidas que ainda não haviam entrado em vigor
até a data de emissão das informações trimestrais. Esta listagem de normas e
interpretações emitidas contempla aquelas que a Companhia de forma razoável
espera que produzam impacto nas divulgações, situação financeira ou
desempenho mediante sua aplicação em data futura. A Companhia pretende
adotar tais normas quando as mesmas entrarem em vigor.
- IFRS 9 - Instrumentos Financeiros - Classificação e Mensuração (CPC 38,39 e
40) - a IFRS 9 encerra a primeira parte do projeto de substituição da “IAS 39
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”. A IFRS 9 utiliza
uma abordagem simples para determinar se um ativo financeiro é mensurado
ao custo amortizado ou valor justo, com base na maneira pela qual uma
entidade administra seus instrumentos financeiros (seu modelo de negócios) e
o fluxo de caixa contratual característico dos ativos financeiros. A norma exige
ainda a adoção de apenas um método para determinação de perdas no valor
recuperável de ativos. Esta norma passa a vigorar para exercícios sociais
iniciados a partir de 1° de janeiro de 2015, e a Companhia não prevê efeito
significativo como resultado de sua adoção.
O IASB emitiu esclarecimentos para as normas e emendas de IFRS. A seguir
elencamos as principais emendas:
IAS32 - Instrumentos financeiros - Apresentação (CPC 39): adiciona orientações
sobre a compensação entre ativos financeiros e passivos financeiros, cuja
alteração passa a vigorar para exercícios iniciados em ou após 1° de janeiro de

2014, e a Companhia não prevê efeito significativo como resultado de sua
adoção.
Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que
possam, na opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado do
exercício ou no patrimônio líquido divulgado pela Companhia.
3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e se
baseiam na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de
eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
3.1 Estimativas e premissas contábeis críticas
Com base em premissas, a Companhia e suas subsidiárias fazem estimativas
com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes
raramente serão iguais aos seus respectivos resultados reais.
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e
passivos para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo.
(a) Perda (impairment) estimada do ágio
Anualmente, a Companhia e suas subsidiárias testam eventuais perdas
(impairment) no ágio, de acordo com a política contábil apresentada na Nota
2.12. Os valores recuperáveis de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) foram
determinados com base em cálculos do valor em uso, efetuados com base em
estimativas (Nota 13).
A Administração acredita que eventuais alterações adicionais nas principais
premissas sobre as quais os valores recuperáveis são baseados não fariam com
que o seu valor contábil ultrapassasse o seu valor recuperável.
(b) Imposto de renda, contribuição social e outros impostos
A Companhia e suas subsidiárias reconhecem os ativos e passivos diferidos com
base nas diferenças entre o valor contábil apresentado nas demonstrações
contábeis e a base tributária dos ativos e passivos utilizando as alíquotas em
vigor. A Companhia e suas subsidiárias também reconhecem provisões por
conta de situações em que é provável que valores adicionais de impostos sejam
devidos. Quando o resultado final dessas questões é diferente dos valores
inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os ativos e
passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo é
determinado.
A Companhia e suas subsidiárias revisam regularmente os impostos diferidos
ativos quanto a sua possibilidade de recuperação, considerando-se o lucro
histórico gerado e o lucro tributável futuro projetado, de acordo com um estudo
de viabilidade técnica.

(c) Valor justo de derivativos e outros instrumentos financeiros

O valor justo de instrumentos financeiros é avaliado por meio de informações
disponíveis e metodologias de avaliação estabelecidas pela Administração.
Entretanto, a interpretação dos dados de mercado bem como a seleção de
métodos de avaliação requerem um julgamento considerável e razoáveis
estimativas para produzir o valor de realização mais adequado.
Consequentemente, as estimativas apresentadas na Nota 7 não indicam
necessariamente os montantes que poderão ser realizados no mercado
corrente. O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias para
estimativas pode ter um efeito material nos valores de realização estimados.

(d) Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
A Companhia e suas subsidiárias são parte de diversos processos judiciais e
administrativos, conforme descrito na Nota 17. Desta forma, são constituídas
provisões para todas as contingências referentes a processos judiciais que
representam perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências
disponíveis, a hierarquia das Leis, jurisprudências disponíveis, decisões mais
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a
avaliação dos advogados externos. A Companhia e suas subsidiárias acreditam
que essas provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão
corretamente apresentadas nas demonstrações financeiras.

(e) Benefícios fiscais de ICMS
A Companhia possui incentivos fiscais de ICMS concedidos pelo governo
estadual do Paraná e sua controlada Isofilme possui incentivos fiscais de ICMS
concedidos pelo governo estadual de Minas Gerais. O Supremo Tribunal Federal
- STF proferiu decisões em Ações Diretas, declarando a inconstitucionalidade de
diversas leis estaduais que concederam benefícios fiscais de ICMS sem prévio
convênio entre os Estados.
Embora não possua incentivos fiscais de ICMS julgados pelo STF, a Companhia
consultou seus assessores jurídicos, os quais emitiram parecer sobre o tema, a
partir do qual a Companhia entende não haver passivo a ser registrado.
4. GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO
4.1 Fatores de risco financeiro
A Companhia (juntamente com as subsidiárias) possui um Comitê de Gestão de
Riscos, aprovado pelo Conselho de Administração, que funciona para o seu
assessoramento e é responsável por definir a política, administrar os riscos e
gerenciar os instrumentos financeiros através de sistemas de controle que
estabelecem limites de exposição cambial e de juros bem como definem a
destinação dos recursos junto às instituições financeiras. As posições de todos
os instrumentos financeiros, inclusive os derivativos e os resultados obtidos em
relação aos objetivos propostos são apresentadas e avaliadas mensalmente
pelo Comitê de Gestão de Riscos e submetidas à apreciação do Conselho de
Administração da Companhia.

Dentre os procedimentos definidos pela política vigente, a Companhia possui
rotinas mensais que permitem projetar e avaliar a exposição cambial, já que
possui operações e dívida com o mercado externo e está exposta a esses
riscos.

(a) Risco de mercado
(i) Risco de câmbio e taxa de juros
A Companhia e suas subsidiárias estão expostas a riscos de mercado
relacionados a mudanças adversas nas taxas de juros e taxas de câmbio. O
endividamento está indexado em 27% com base na moeda local e a taxas
variáveis e fixas, sendo que os 73% restantes estão indexados à LIBOR (London Interbank Offered Rate) e SIFMA - (Securities Industry and Financial
Markets Association). Parte significativa das receitas (30%) advém das
exportações e está igualmente exposta a variações na taxa de câmbio.
Parte do endividamento está indexada ao CDI, portanto sujeita a taxas de juros
variáveis. O resultado financeiro é parcialmente afetado pelas mudanças na
taxa básica de juros da economia (SELIC).
Os instrumentos financeiros estão registrados aos valores de custo histórico, os
quais se aproximam dos valores justos.
A tabela a seguir demonstra a exposição cambial da Companhia.
[-]

Consolidado

[-]

30 de setembro de 2013

[-]

R$ mil

US$ mil

Ativo:

[-]

Contas a receber

31 de dezembro de 2012

83.262

R$ mil
[-]

37.337

Passivo:

[-]

US$ mil
[-]

74.514

[-]
36.464

[-]

[-]

[-]

Fornecedores

(2.819)

(1.264)

(5.594)

(2.737)

Empréstimos e financiamentos

(524.517)

(235.209)

(485.153)

(237.413)

Posições passivas

(527.336)

(236.473)

(490.747)

(240.150)

Total exposto

(444.074)

(199.136)

(416.233)

(203.686)

A Companhia possui investimentos em operações no exterior, cujos ativos
líquidos estão expostos ao risco cambial. A exposição cambial decorrente da
participação em operações no exterior é protegida, principalmente, através de
empréstimos na mesma moeda desses investimentos.
Sensibilidade à taxa de câmbio - Apresentamos no quadro a seguir os impactos
de uma variação de 25% e 50% sob o cenário provável da taxa do dólar para
cada instrumento financeiro exposto:
[-]

Risco

Taxas

Dólar

(-) 50 %
1,1500

(-) 25 %
1,7250

Cenário
provável

(+) 25 %
2,3000

2,8750

(+) 50 %
3,4500

Contas a receber

Dólar

(40.324)

(18.855)

2.614

24.083

45.551

Empréstimos e financiamentos

Dólar

254.027

118.781

(16.465)

(151.711)

(286.956)

Fornecedores

Dólar

1.365

638

(88)

(815)

(1.542)

Ganho (perda)

[-]

215.068

100.564

(13.939)

(128.443)

(242.947)

Além da análise de sensibilidade exigida pela Instrução CVM n°475/08, a
Companhia avalia seus instrumentos financeiros considerando os possíveis
efeitos no resultado e patrimônio líquido frente aos riscos avaliados pela
Administração da Companhia na data das informações financeiras, conforme
requerido pelo CPC 40. Baseado na posição patrimonial em 30 de setembro de
2013, estima-se que esses efeitos seriam próximos aos valores mencionados na
coluna de cenário provável da tabela acima, uma vez que as premissas
utilizadas pela Companhia são próximas às descritas anteriormente.
Sensibilidade à taxa de juros - Apresenta-se no quadro a seguir os impactos dos
juros no resultado de uma variação de 25% e 50% sob o cenário provável dos
indexadores (CDI/LIBOR6) no período de 12 meses:
[-]

Risco

(-) 50 %

(-) 25 %

Cenário
provável

(+) 25 %

(+) 50 %

Taxas

CDI/Selic

4,88%

7,31%

9,75%

12,19%

14,63%

Taxas

LIBOR6

0,18%

0,28%

0,37%

0,46%

0,55%

Aplicações financeiras

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Empréstimos e financiamentos

CDI/Selic

2.119

3.214

4.334

5.479

6.650

(9.914)

(10.308)

(10.545)

(10.860)

Perda

LIBOR6 (9.582)

Além da análise de sensibilidade exigida pela Instrução CVM n°475/08, a
Companhia avalia seus instrumentos financeiros considerando os possíveis
efeitos no resultado e patrimônio líquido frente aos riscos avaliados pela
Administração da Companhia na data das informações financeiras, conforme
requerido pelo CPC 40. Baseado na posição patrimonial das aplicações
financeiras e empréstimos e financiamentos em aberto em 30 de setembro de
2013, estima-se que esses efeitos seriam próximos aos valores mencionados na
coluna de cenário provável da tabela acima, uma vez que as premissas
utilizadas pela Companhia são próximas às descritas anteriormente.
(ii) Operações com derivativos
A Companhia e suas subsidiárias possuem operações no mercado externo e
estão expostas a riscos de mercado provenientes de mudanças nas cotações
das moedas estrangeiras e das taxas de juros. A exposição ao risco decorrente
de futuros pagamentos em moeda local dos passivos atrelados ao câmbio é
protegida, em grande parte, pela carteira de contas a receber de clientes no
mercado externo, oriundas das vendas operacionais destinadas à exportação.
Adicionalmente, a Companhia e suas subsidiárias têm como política operar com
instrumentos financeiros derivativos atrelados a moedas estrangeiras,
basicamente o dólar americano, os quais têm a finalidade de hedge (proteção

contra possíveis oscilações nas taxas de juros e câmbio), seguindo as
orientações estipuladas na Política de Gestão de Riscos de Mercado aprovada
pelo Conselho de Administração e operacionalizada pelo Comitê de Gestão de
Riscos.
A Política de Gestão de Riscos de Mercado objetiva basicamente a proteção
mínima de 75% do fluxo de caixa de curto prazo, por períodos determinados
que variem de 9 a 12 meses, orientando para a realização de operações
tradicionais de mercado, como por exemplo, NDFs [Contratos a Termo Sem
Entrega], opções e mercado futuro de dólar via BM&F entre outras, estipulando
limites por tipo de operação e contraparte.
De modo a mensurar os efeitos das flutuações dos índices e das taxas atreladas
às operações com derivativos, elaboramos a seguir o quadro de análise de
sensibilidade nos termos determinados pela instrução CVM n° 475/08, incluindo
um cenário considerado provável pela Administração da Companhia, uma
situação considerada possível de, pelo menos, 25% de deterioração nas
variáveis utilizadas e uma situação considerada remota, com deterioração de,
pelo menos, 50% nas variáveis de risco:
Tabela de análise de sensibilidade
Operação

Risco

Swap US$ x CDI

Alta do CDI

(18.596)

(5.470)

7.963

21.687

35.684

LIBOR swap fixo x flutuante

Queda do LIBOR

(11.000)

(1.099)

1.690

8.039

14.385

(29.596)

(6.569)

9.653

29.726

50.069

Ganho (perda)

(-) 50 %

[-]

(-) 25 %

Cenário
provável

(+) 25 %

(+) 50 %

Para determinação dos valores no quadro de análise de sensibilidade,
considerou-se a curva do dólar e de cotações futuras publicadas pela BM&F.
Com base nessas taxas aplicaram-se os percentuais de deterioração de acordo
com cada cenário, projetados os fluxos até o vencimento das operações e
descontados até a data de encerramento do balanço.
Esta análise foi considerada apenas para efeito de atendimento da legislação
em vigor, uma vez que a Companhia opera com derivativos apenas para a
proteção e eliminação dos efeitos de flutuação das moedas e juros contratados,
não possuindo caráter especulativo.
A Companhia avalia seus instrumentos financeiros considerando os possíveis
efeitos no resultado e patrimônio líquido frente aos riscos avaliados pela
Administração da Companhia na data das informações financeiras, conforme
sugerido pelo CPC 40. Além da análise de sensibilidade exigida pela Instrução
CVM 475/08, a Companhia mensura seus instrumentos financeiros
considerando os possíveis efeitos sobre o lucro ou prejuízo e patrimônio contra
os riscos avaliados pela administração da Companhia no final do período do
relatório, conforme determinado pela CPC 40. Baseado na posição patrimonial e
no valor notional dos instrumentos derivativos em aberto em 30 de setembro
de 2013, estima-se que esses efeitos seriam próximos aos valores mencionados

na coluna de riscos prováveis da tabela acima, uma vez que as premissas
utilizadas pela Companhia são próximas às descritas anteriormente.
Em 30 de setembro de 2013, a Companhia não possuía contratos de derivativos
exóticos em aberto, nem possuía em outros períodos.

(b) Risco de crédito
A política de vendas da Companhia está intimamente associada à Política de
Crédito instituída na Companhia e ao nível de risco de crédito a que está
disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua
carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o
acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas, limites individuais de
posição e garantias exigidas são procedimentos adotados a fim de minimizar
eventuais problemas de inadimplência.
A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou com
perda no valor recuperável pode ser avaliada mediante referência às
classificações externas de crédito ou às informações históricas sobre os índices
de inadimplência de contrapartes.
Contas a receber: O risco de crédito do cliente está sujeito aos procedimentos,
controles e política estabelecida pela Companhia para este fim. Os limites de
créditos são estabelecidos para todos os clientes com base em critérios internos
de classificação. Os valores classificados no Grupo 1 referem-se a clientes sem
inadimplência no passado. Os valores classificados no Grupo 2 referem-se a
clientes com alguma inadimplência no passado, ou seja, aqueles que em algum
momento figuraram dentro dos critérios de constituição de provisão para
devedores duvidosos.
[-]
[-]

Contas a receber de clientes

Controladora

Consolidado

30 de

31 de

30 de

31 de

setembro de

dezembro de

setembro de

dezembro

2013

2012

2013

de 2012

[-]

[-]

[-]

[-]

Grupo 1

115837

106.755

168.231

144.308

Grupo 2

2.178

1.465

4.769

3.947

118.015

108.220

173.000

148.255

[-]

Caixa e equivalentes de caixa: O risco de crédito de saldos com bancos e
instituições financeiras é administrado pela tesouraria de acordo com a política
estabelecida.
[-]
Conta corrente, depósitos bancários e aplicações
financeiras de curto prazo

Controladora

Consolidado

30 de setembro
31 de
de 2013
dezembro de
2012

30 de
31 de
setembro de dezembro de
2013
2012

brAAA

29.811

53.568

42.142

56.536

brAA+

[-]

7.380

[-]

7.380

brA+f

6.309

8.022

6.309

8.022

brA

7.424

7.036

7.424

7.036

AA-

[-]

[-]

5.325

5.171

43.544

76.006

61.200

84.145

[-]

Fonte: Standard & Poor's e Fitch Ratings
(c) Risco de liquidez
A previsão de Fluxo de Caixa é realizada nas entidades operacionais do
consolidado e consolidada pelo departamento de Finanças. O gerenciamento de
risco de liquidez da Companhia e suas subsidiárias de forma consolidada é de
responsabilidade de seus executivos, que monitoram as previsões contínuas das
exigências de liquidez da Companhia e suas subsidiárias para assegurar que
elas tenham caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.
O excesso de caixa mantido pelas entidades operacionais, além do saldo
exigido para administração do capital circulante, é investido em instrumentos
de curto prazo, de modo a promover máxima liquidez e fazer frente aos
desembolsos.
A tabela abaixo analisa os ativos e passivos financeiros não derivativos do
consolidado (Companhia e suas subsidiárias) e os ativos e passivos financeiros
derivativos a liquidar pela Companhia e suas subsidiárias, por faixas de
vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial
até a data contratual do vencimento. Os passivos financeiros derivativos estão
incluídos na análise caso seus vencimentos contratuais sejam essenciais para
um entendimento dos fluxos de caixa. Os valores divulgados na tabela são os
fluxos de caixa não descontados contratados.
[-]
[-]

Controladora
Até 1 mês

De 1 a 3
meses

De 3 meses a
1 ano

De 1 a 5 anos Mais de 5
anos

Total

Em 30 de setembro de 2013

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Ativo

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Caixa e equivalentes de caixa

43.544

[-]

[-]

[-]

[-]

43.544

Instrumentos financeiros
derivativos

19.543

[-]

[-]

[-]

[-]

19.543

Contas a receber de clientes

41.684

63.639

11.322

1.370

[-]

118.015

Partes relacionadas

[-]

[-]

11.395

[-]

[-]

11.395

Depósitos judiciais

[-]

[-]

[-]

44

[-]

44

104.771

63.639

22.717

1.414

[-]

192.541

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

(10.979)

(2.901)

[-]

[-]

[-]

(13.880)

Empréstimos e financiamentos

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

-Pré fixadas

[-]

(982)

(32.606)

(150.229)

[-]
Passivo
Fornecedores

[-] (183.817)

[-]

(10.979)

(3.883)

(32.606)

(150.229)

[-] (197.697)

[-]

93.792

59.756

(9.889)

(148.815)

[-]

[-]
[-]

(5.156)

Consolidado
Até 1 mês

De 1 a 3
meses

De 3 meses a
1 ano

De 1 a 5 anos Mais de 5
anos

Total

Em 30 de setembro de 2013

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Ativo

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Caixa e equivalentes de caixa

61.200

[-]

[-]

[-]

[-]

61.200

Instrumentos financeiros
derivativos

19.543

[-]

[-]

[-]

[-]

19.543

Contas a receber de clientes

68.859

87.409

13.397

3.335

[-]

[-]

[-]

308

[-]

308

149.602

87.409

13.397

3.643

[-]

254.051

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

(25.662)

(3.774)

[-]

[-]

[-]

(29.436)

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

-Pós fixadas

(9.419)

(5.298)

(43.456)

(318.196)

(69.159) (445.528)

-Pré fixadas

(5)

(992)

(32.651)

(150.472)

(20.749) (204.869)

[-]

(35.086)

(10.064)

(76.107)

(468.668)

(89.908) (679.833)

[-]

114.516

77.345

(62.710)

(465.025)

(89.908) (425.782)

Depósitos judiciais
[-]
Passivo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos

173.000

Os instrumentos derivativos são administrados com base no valor justo líquido.
Os instrumentos derivativos pelo valor líquido compreendem os contratos de
swap de taxa de juros, Non Deliverable Forward e Opções de compra de dólar
utilizados pela Companhia e suas subsidiárias para administrar o perfil da taxa
de juros do consolidado.
4.2 Gestão de capital
Os objetivos da Companhia e suas subsidiárias ao administrar seu capital são os
de salvaguardar a capacidade de continuidade de suas operações para oferecer
retorno aos seus acionistas, garantia às demais partes interessadas e para
manter uma adequada estrutura de capital.
A administração do capital é monitorada por meio do índice de
dívida/capitalização, cuja meta é manter uma razão menor ou igual a 0,65. Em
30 de setembro de 2013, essa relação apresentou o resultado de 0,46 (0,44 em
31 de dezembro de 2012), demonstrando que a estrutura de capital da
Companhia está sendo mantida dentro dos limites estabelecidos. O quadro
abaixo demonstra o cálculo do índice dívida/capitalização:
[-]
[-]

Consolidado
30 de setembro de 2013

31 de dezembro de 2012

Dívida total

575.045

535.707

Patrimônio líquido

662.094

689.977

Capitalização

1.237.139

1.225.684

[-]

[-]

0,46

0,44

Dívida total / capitalização
Dívida total

4.3 Estimativa do valor justo
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar
aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment), estejam
próximos de seus valores justos. O valor justo dos passivos financeiros para fins
de divulgação é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais
futuros pela taxa de juros vigente no mercado e disponível para a Companhia e
suas subsidiárias para instrumentos financeiros similares conforme
demonstrado na Nota 16.
Conforme determina o CPC40/IFRS 7, a Companhia deve classificar seus
instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo, seguindo-se a seguinte
hierarquia de técnicas de avaliação:
Nível 1 - preços cotados (sem ajustes) nos mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos (item não é aplicado à Companhia em 30 de setembro de
2013);
Nível 2 - informações diferentes dos preços negociados em mercados ativos
incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, direta ou
indiretamente; e,
Nível 3 - técnicas que usam dados com efeito significativo no valor justo
registrado que não sejam baseados em dados observáveis no mercado (item
não aplicado à Companhia em 30 de setembro de 2013).
[-]

Controladora

Consolidado

[-]

30 de setembro
de 2013

31 de dezembro
de 2012

30 de setembro
de 2013

31 de dezembro
de 2012

[-]

Nível 2

Nível 2

Nível 2

Nível 2

Ativo circulante

[-]

[-]

[-]

[-]

Caixa e equivalentes de caixa

[-]

[-]

[-]

[-]

Valor justo através do resultado

43.544

76.006

61.200

84.145

[-]

43.544

76.006

61.200

84.145

Ativos financeiros derivativos Instrumentos
derivativos

19.543

10.708

19.543

10.708

[-]

19.543

10.708

19.543

10.708

Total do ativo circulante

63.087

86.714

80.743

94.853

Não houve transferência de ativos ou passivos entre níveis de hierarquia de
valor justo para os períodos findos em 30 de setembro de 2013 e 31 de
dezembro de 2012.
5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS POR CATEGORIA
[-]

Controladora

Consolidado

[-]

30 de setembro
de 2013

Caixa e equivalentes de caixa

31 de dezembro
de 2012

30 de setembro
de 2013

31 de dezembro
de 2012

[-]

[-]

[-]

[-]

Bancos e aplicações financeiras

43.544

76.006

61.200

84.145

[-]

43.544

76.006

61.200

84.145

Ativos financeiros

[-]

[-]

[-]

[-]

Empréstimos e recebíveis:

[-]

[-]

[-]

[-]

118.015

108.220

173.000

148.255

11.395

17.604

[-]

[-]

44

22

308

56

129.454

125.846

173.308

148.311

[-]

[-]

[-]

[-]

Instrumentos derivativos

19.543

10.708

19.543

10.708

[-]

19.543

10.708

19.543

10.708

192.541

212.560

254.051

243.164

Passivos financeiros

[-]

[-]

[-]

[-]

Avaliados ao custo amortizado:

[-]

[-]

[-]

[-]

13.880

21.586

29.436

43.390

Empréstimos e financiamentos

156.192

173.168

575.045

535.707

Total dos passivos

170.072

194.754

604.481

579.097

Contas a receber de clientes
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
[-]
Valor justo por meio do resultado:

Total dos ativos

Fornecedores

6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo da conta “Caixa e equivalentes de caixa” inclui caixa em poder da
Companhia e suas subsidiárias. O saldo dessa conta no final do período,
conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa, pode ser conciliado
com os respectivos itens dos balanços patrimoniais, como demonstrado a
seguir:
[-]
[-]

Controladora
30 de setembro
de 2013

Consolidado

31 de dezembro
de 2012

30 de setembro
de 2013

31 de dezembro
de 2012

Recursos em bancos e em caixa

3.455

4.291 18.699

11.475

Fundos de investimentos financeiros de
curto prazo

40.089

71.715 42.501

72.670

Caixa e equivalentes de caixa no balanço

43.544

76.006 61.200

84.145

As aplicações financeiras são representadas substancialmente por fundos de
investimento financeiro, cujas carteiras são basicamente compostas por
aplicações em títulos públicos federais, operações compromissadas e
certificados de depósito bancário, remuneradas a 102,0% (102,0% em 31 de
dezembro de 2012), em média, da variação do Certificado de Depósito
Interbancário - CDI - e possuem liquidez imediata. A Companhia e suas
subsidiárias não possuem aplicações em fundos de investimento exclusivos.

7 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
[-]

Controladora e Consolidado

[-]

Ativo

[-]

30 de setembro de 2013

31 de dezembro de 2012

Swaps de taxa de juros (a)

16.410

Contratos de câmbio a termo (b)

1.766

311

Contratos de opção de dólar (c)

1.367

701

Parcela circulante

19.543

9.696

10.708

O valor justo das operações com derivativos foi calculado pela Companhia e
suas subsidiárias e representa o valor de mercado para a reversão das
operações na data de encerramento do período. Dessa forma, o valor justo
apurado é válido somente para as datas das informações consolidadas, sendo
passível de alteração subsequente em função de alterações nas variáveis de
mercado em datas posteriores, principalmente, com relação à variação nas
taxas de câmbio.
As operações de derivativos financeiros contratadas pelas empresas
consolidadas não demandam margens em garantia, apenas sendo realizados
ajustes de valores, a crédito ou a débito, nas datas pactuadas.

(a) Swap de taxas de juros - CDI x US$ e LIBOR6 flutuante x prefixada:
Os valores de referência (notional) dos contratos de swap de taxas de juros, em
aberto em 30 de setembro de 2013, correspondem a R$ 161.041 (R$ 129.133
em 31 de dezembro de 2012).
Com o objetivo de se proteger frente à volatilidade das exposições passivas
(taxas de juros em CDI e LIBOR) decorrentes de empréstimos e
financiamentos, a Companhia contratou operações de swap, negociadas na
Bolsa de Mercadorias e Futuros e registrados na CETIP, cujos saldos de face
apresentam os seguintes montantes e condições:
• Banco Itaú: US$ 52,4 milhões - posição ativa em US$ + 4,85% a.a. e
passiva em CDI + 1,7% a.a., com vencimentos semestrais até setembro de
2018; e,
• Banco Itaú: R$ 50 milhões - posição ativa em R$ + 8,00% a.a. e passiva
em 98,7% do CDI a.a., com vencimentos trimestrais até fevereiro de 2016.

(b) Contratos de câmbio a termo (“Forward”):
Os valores de referência (notional) dos contratos de câmbio a termo, em aberto
em 30 de setembro de 2013, totalizam R$ 25.517 (R$ 25.330 em 31 de
dezembro de 2012).
Com o objetivo de se proteger frente à volatilidade das exposições passivas, da
moeda dólar, decorrentes do exposto total (fluxo de caixa), até 30 de setembro
de 2013, a Companhia contratou operações de “compra” de moeda a termo

(NDF - Non Deliverable Forward), em dólares, nos seguintes montantes e
condições:
- Banco HSBC: US$ 4,4 milhões - posição comprada dólar, taxa de realização de
R$ 2,0720, com vencimentos para 15 de dezembro de 2013 e 15 de janeiro de
2014;
- Banco Santander: US$ 1,0 milhão - posição comprada dólar, taxa de
realização de R$ 2,2794, com vencimento para 17 de março de 2014;
- Banco Itaú BBA: US$ 1,2 milhão - posição comprada dólar, taxa de realização
de R$ 2,0428, com vencimento para 18 de novembro de 2013;
- Banco Bradesco: US$ 2,3 milhões - posição comprada dólar, taxa de
realização de R$ 2,1576, com vencimentos para 15 de outubro de 2013 e 16 de
junho de 2014; e
- Banco BTG: US$ 2,5 milhões - posição comprada dólar, taxa de realização de
R$ 2,1240, com vencimento para 17 de fevereiro de 2014.

(c) Contratos de opção de dólar (Call-option):
Os valores de referência (notional) dos contratos de opção de dólar, em aberto
em 30 de setembro de 2013, totalizam R$ 25.517 (R$ 30.905 em 31 de
dezembro de 2012). O prêmio total pago para essas operações foi de R$ 1.083.
Com o objetivo de se proteger frente à volatilidade das exposições passivas, da
moeda dólar, decorrentes do exposto total (fluxo de caixa), até 30 de setembro
de 2013, a Companhia contratou operações de “opção de compra de moeda”
(Call-option), em dólares, nos seguintes montantes e condições:
- Banco Votorantim: US$ 2,5 milhões - opção (Call-option) à taxa de R$ 2,3321,
com vencimentos para 15 de outubro de 2013, 18 de novembro de 2013 e 15
de abril de 2014; prêmio pago: R$ 245 mil;
- Banco Itaú: US$ 4,3 milhões - opção (Call-option) à taxa de R$ 2,4466, com
vencimentos para 15 de maio de 2014 e 16 de junho de 2014; prêmio pago; R$
489 mil;
- Banco Bradesco: US$ 2,6 milhões - opção (Call-option) à taxa de R$ 2,0995,
com vencimento para 18 de novembro de 2013 e 17 de fevereiro de 2014;
prêmio pago: R$ 182 mil; e,
- Banco Citibank: US$ 2,0 milhões - opção (Call-option) à taxa de R$ 2,1858,
com vencimentos para 16 de dezembro de 2013, 15 de janeiro de 2014 e 17 de
março de 2014; prêmio pago: R$ 168 mil.
8. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
[-]
[-]
Contas a receber de clientes no mercado
interno

Controladora
30 de setembro
de 2013
50.620

31 de dezembro
de 2012
42.091

Consolidado
30 de setembro
de 2013
94.593

31 de dezembro
de 2012
78.307

Contas a receber de clientes no mercado
externo

70.128

69.207

83.491

75.050

Provisão para devedores duvidosos no
mercado interno

(2.504)

(2.542)

(4.855)

(4.566)

Provisão para devedores duvidosos no
mercado externo

(229)

(536)

(229)

(536)

Contas a receber de clientes, líquidas

118.015

108.220

173.000

148.255

Parcela no circulante

116.645

106.361

169.665

144.059

Parcela no não circulante

1.370

1.859

3.335

4.196

Em 30 de setembro de 2013, o prazo médio de recebimento das vendas é de
72 dias (81 dias em 31 de dezembro de 2012). A Companhia e suas subsidiárias
constituem uma provisão para créditos de liquidação duvidosa para 100% das
contas a receber de clientes no mercado interno vencidas há mais de 90 dias.
Para as contas a receber de clientes no mercado externo a provisão para
créditos de liquidação duvidosa depende da análise da situação financeira atual
e o ambiente econômico e político do país em que cada devedor se encontra.
A análise de vencimentos dessas contas a receber está apresentada a seguir:
[-]
[-]

Controladora
30 de setembro
de 2013

31 de dezembro
de 2012

Consolidado
30 de setembro
de 2013

31 de dezembro
de 2012

A vencer

112.313

102.038

162.032

139.239

Vencidos até 60 dias

4.729

3.871

7.892

6.960

Vencidos entre 61 e 90 dias

158

133

642

181

Vencidos há mais de 90 dias

3.548

5.256

7.518

6.977

Total

120.748

111.298

178.084

153.357

Provisão para devedores duvidosos

(2.733)

(3.078)

(5.084)

(5.102)

Total

118.015

108.220

173.000

148.255

As movimentações na provisão para devedores duvidosos de contas a receber
de clientes são as seguintes:
[-]
[-]

Controladora
30 de setembro
de 2013

31 de dezembro
de 2012

Consolidado
30 de setembro
de 2013

31 de dezembro
de 2012

Saldo anterior

(3.078)

(2.428)

(5.102)

(4.144)

Provisão para devedores duvidosos

(356)

(979)

(685)

(1.506)

Valores não usados, estornados

701

329

703

548

Saldo final

(2.733)

(3.078)

(5.084)

(5.102)

A constituição e a baixa da provisão para contas a receber impaired foram
registradas no resultado do período como “Despesas comerciais”. Os valores
debitados à conta de provisão são geralmente baixados quando não há
expectativa de recuperação dos recursos.

A exposição máxima ao risco de crédito na data de apresentação do relatório é
o valor contábil de cada classe de contas a receber mencionada acima.
9 ESTOQUES
[-]
[-]

Controladora
30 de setembro
de 2013

Consolidado

31 de dezembro
de 2012

30 de setembro
de 2013

31 de dezembro
de 2012

Matérias-primas

5.131

4.922

9.918

8.616

Matérias-primas auxiliares

6.766

8.685

8.617

10.209

4

395

602

1.958

10.315

10.808

18.405

20.534

Material de almoxarifado

9.455

6.943

14.811

10.900

Mercadorias em trânsito

2.282

10

2.290

112

33.953

31.763

54.643

52.329

Produtos em elaboração
Produtos acabados

Total

A Administração espera que os estoques sejam recuperados em um período
inferior a 12 meses.
10. TRIBUTOS A RECUPERAR
[-]
[-]
Controladora

30 de setembro de 2013
Circulante

31 de dezembro de 2012

Realizável a longo
prazo

Circulante

Realizável a longo
prazo

[-]

[-]

[-]

[-]

Impostos/Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS

8.317

485

12.388

3.005

Imposto sobre Produtos Industrializados IPI

1.653

[-]

669

[-]

Contribuição para Fins da Seguridade
Social - COFINS

15.127

13.292

7.033

14.795

Programa de Integração Social - PIS

3.309

1.008

1.552

1.374

Antecipações de IR e CS

2.136

85

6.303

82

Imposto de renda retido na fonte - IRRF

1.423

603

5.512

599

31.965

15.473

33.457

19.855

Subsidiárias

[-]

[-]

[-]

[-]

Impostos/Circulação de Mercadorias e
Serviços -ICMS

[-]

117

[-]

117

Imposto sobre Produtos Industrializados IPI

3.766

[-]

2.686

[-]

Contribuição para Fins da Seguridade
Social - COFINS

3.454

180

5.169

180

798

41

1.172

41

36

[-]

[-]

[-]

720

437

697

435

8.774

775

9.724

773

Total

Programa de Integração Social - PIS
Antecipações de IR e CS
Imposto de renda retido na fonte - IRRF
Total

Consolidado

40.739

16.248

43.181

20.628

Os créditos de ICMS de curto prazo são decorrentes das compras de matérias
primas destinadas a produção para atender o mercado externo. A Companhia
tem como procedimento abrir processos de homologação/habilitação junto ao
Estado do Paraná, para posteriormente negociá-los (venda) e/ou utilizá-los
como parte de pagamento da fatura de energia elétrica.
Os créditos de ICMS de longo prazo são decorrentes da compra de bens para o
ativo imobilizado que tem a sua realização em 48 meses, conforme
regulamento vigente.
De acordo com a legislação fiscal a Companhia diferiu o pagamento do ICMS
sobre os bens adquiridos através de importações, substancialmente maquinário.
Dessa forma, os créditos sobre estas operações, cujos pagamentos se darão em
longo prazo (superior a 12 meses), foram registrados no ativo não circulante e
o correspondente imposto a pagar (Nota 17) em conta específica no passivo
não circulante.
Os créditos de PIS/COFINS nas subsidiárias referem-se aos tributos pagos no
processo de importação da nova máquina da controlada Isofilme, cujo
aproveitamento é feito em conta gráfica.
11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS ATIVOS
A Companhia adotou o Regime Tributário de Transição (RTT) instituído pela Lei
11.941/09, por meio do qual as apurações do Imposto sobre a Renda (IRPJ),
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), para o biênio 2008-2009, continuam a ser
determinadas sobre os métodos e critérios contábeis definidos pela Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, vigentes em 31 de dezembro 2007. Dessa
forma, o imposto de renda e a contribuição social diferidos, calculados sobre os
ajustes decorrentes da adoção das novas práticas contábeis advindas da lei
11.638/07 e da Lei 11.941/09, foram registrados nas demonstrações financeiras
da Companhia, quando aplicáveis, em conformidade com a Instrução CVM n°
371. A Companhia consignou a referida opção na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) em 30 de junho de 2011.
Os saldos acumulados de prejuízos fiscais de imposto de renda, bases negativas
de contribuição social e diferenças temporárias são como segue:
[-]
[-]

Controladora

30 de
setembro de
2013

31 de dezembro de
2012

IR e CS Ativo

[-]

[-]

Imposto de Renda e Contribuição Social (IR e CS)

[-]

[-]

218.454

200.661

Prejuízos fiscais acumulados

Contro

Alíquota de IR e CS

34%

34%

Crédito de IR e CS diferido sobre prejuízos fiscais

74.274

68.224

Crédito de IR e CS diferido sobre ágio na incorporação reversa

61.479

75.666

135.753

143.890

IR e CS Passivo

[-]

[-]

Imposto de renda

[-]

[-]

(225.685)

(237.212)

(70.865)

(56.073)

(296.550)

(293.285)

25%

25%

(74.137)

(73.320)

[-]

[-]

(225.685)

(237.212)

(69.447)

(54.650)

(295.132)

(291.862)

9%

9%

(26.562)

(26.268)

(100.699)

(99.588)

35.054

44.302

Total de imposto de renda e contribuição social diferido ativo

Custo atribuído ao ativo imobilizado
Diferenças temporárias*
[-]
Alíquota de IR
Débito de IR diferido sobre custo atribuído e diferenças temporárias
Contribuição social
Custo atribuído ao ativo imobilizado
Diferenças temporárias*
[-]
Alíquota de CS
Débito de CS diferido sobre custo atribuído e diferenças temporárias
Total de imposto de renda e contribuição social diferido passivo
Total de imposto de renda e contribuição social diferido líquido

*O saldo das diferenças temporárias é composto basicamente por: depreciação
devido à revisão das vidas úteis do ativo imobilizado (lei 11.638, art.1°, § 7°),
provisão para devedores duvidosos, provisão para participações nos resultados
e variações cambiais por regime de competência.
[-]

Consolidado

[-]

30 de setembro de 2013

31 de dezembro de 2012

IR Ativo - Subsidiária

[-]

[-]

Imposto de Renda Providencia USA Inc.

[-]

[-]

Prejuízo fiscal acumulado

8.373

9.590

Imposto Federal (alíquota de 32%)

2.679

3.069

Imposto Estadual - Carolina do Norte (alíquota de 7%)

586

671

Ganho cambial em conversão de moeda estrangeira

898

487

Total de imposto de renda diferido ativo

4.163

4.227

Consolidado

39.217

48.529

Composição por ano de realização do imposto de renda e contribuição social
diferido ativo:
[-]
[-]

Controladora

Consolidado

30 de

31 de

30 de

31 de

setembro

dezembro

setembro

dezembro

de 2013
Até dezembro de 2013

de 2012

de 2013

de 2012

6.942

15.079

11.105

19.306

De janeiro de 2014 até dezembro de 2014

22.858

22.858

22.858

22.858

De janeiro de 2015 até dezembro de 2015

24.221

24.221

24.221

24.221

De janeiro de 2016 até dezembro de 2016

25.834

25.834

25.834

25.834

De janeiro de 2017 até dezembro de 2020

55.898

55.898

55.898

55.898

135.753

143.890

139.916

148.117

[-]

O imposto de renda e contribuição social diferido ativo, decorrentes de
prejuízos fiscais de imposto de renda, bases negativas de contribuição social e
diferenças temporárias são reconhecidos contabilmente e leva-se em
consideração a realização provável desses tributos com base em projeções de
resultados futuros, fundamentados em premissas internas e em cenários
econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações e que foram
aprovados pelo Conselho de Administração.
Em fevereiro de 2007 a Companhia incorporou a Alnilan S.A., empresa “veículo”
utilizada na aquisição da Companhia Providência Indústria e Comércio, a qual
possuía em seus registros ágio decorrente dessa aquisição. Visando preservar o
fluxo de dividendos dos acionistas controladores e minoritários, de acordo com
as instruções CVM n° 319/99 e 349/2001, quando da abertura de capital, em
julho de 2007, a Companhia registrou provisão para manutenção da integridade
do patrimônio líquido. O ágio e a provisão foram amortizados linearmente à
taxa de 10% a.a. até 31 de dezembro de 2008.
Em função das mudanças introduzidas pela Lei 11.638/07 e pela Lei 11.941/09,
a partir de 1° de janeiro de 2009, os valores do ágio gerado na incorporação e
da provisão para manutenção da integridade do patrimônio líquido deixaram de
ser amortizados de forma sistemática. Sendo assim, o valor correspondente ao
benefício fiscal de IR e CS diferidos sobre sua futura amortização fiscal foi
classificado como IR e CS diferido ativo.
12 INVESTIMENTOS
(a) Investimentos em subsidiárias
Em 30 de setembro de 2013, a Companhia detém 96.246.205 do total de
96.246.206 quotas do capital social da Isofilme Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda., empresa que tem como objeto social a fabricação e
comercialização de produtos plásticos em geral, dentre eles o nãotecido
(“nonwoven”), resultantes da transformação de polipropileno.
Em 8 de agosto de 2008 foi constituída a controlada direta Providencia USA
Inc., domiciliada em Statesville, estado da Carolina do Norte, nos Estados
Unidos da América, cujo objeto social é a produção e comercialização de
nãotecido (“nonwoven”). Em 30 de setembro de 2013, a Companhia detém a
totalidade das ações do capital social compreendido por 1.000 ações.
Nome

País

Patrimônio

Resultado do

Participação

Participação

líquido na
investida

período

%

em:
30 de
31 de
setembro de dezembro de
2013
2012

Isofilme Ltda.

Brasil

134.493

4.844

99,99

134.493

129.649

Providencia USA Inc.

EUA

(7.514)

748

100,00

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

5.592

[-]

134.493

129.649

Encontram-se abaixo as principais informações sobre subsidiárias diretas:
30 de setembro de 2013

Ativo

Passivo

Receita

Lucro

Isofilme Ltda.

256.365

(121.872)

106.624

4.844

Providencia USA Inc.

338.974

(346.488)

114.565

748

Ativo

Passivo

Receita

Lucro

Isofilme Ltda.

256.538

(126.889)

90.546

9.415

Providencia USA Inc.

286.424

(293.952)

78.326

164

31 de dezembro de 2012

(b) Subsidiária com passivo a descoberto
Com relação à controlada, que apresenta passivo a descoberto (patrimônio
líquido negativo), foi constituída a respectiva provisão conforme apresentada no
passivo não circulante no balanço patrimonial da controladora sob a rubrica
“Provisão para passivo a descoberto” e computada da seguinte forma:
[-]

Subsidiária

[-]

Passivo a descoberto

[-]

30 de setembro de
2013

Providencia USA Inc.

Controladora
Provisão para passivo a descoberto

31 de dezembro de
2012

(7.514)

30 de setembro de
2013

(7.528)

31 de dezembro de
2012

(7.514)

(7.528)

Durante o período findo em 30 de setembro de 2013, a Companhia registrou
receita de equivalência patrimonial para a controlada Providencia USA Inc. no
montante de R$ 748 no resultado (R$ 1.341 em 2012) e registrou perda
decorrente de variação cambial sobre investimento no exterior de R$ 734
(perda de R$ 457 em 2012), na rubrica Ajuste de Avaliação Patrimonial no
Patrimônio Líquido (vide Nota “d” a seguir).
(c) Movimentação dos investimentos
[-]

Controladora

[-]

31 de dezembro
de 2012

Equivalência
patrimonial

30 de
setembro
de 2013

Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.

129.649

4.844

134.493

(d) Movimentação do investimento com passivo a descoberto
[-]
[-]

Controladora
31 de dezembro
de 2012

Equivalência
patrimonial

Ajustes acumulados de
conversão

30 de setembro
de 2013

Providencia USA Inc.

(7.528)

748

(734)

(7.514)

Os ajustes resultantes do processo de conversão das demonstrações financeiras
da Providencia USA Inc., originalmente preparados em moeda estrangeira
(Dólar Norte-Americano) e convertidos para o Real, foram registrados como
ajuste acumulado de conversão na rubrica Ajuste de Avaliação Patrimonial no
patrimônio líquido.
13 INTANGÍVEL
(a) Composição
[-]
[-]

Controladora

Consolidado

Softwares

Em 31 de dezembro de 2012

Total

8.478

9.550

33.133

42.683

20.978

22.943

39.759

62.702

(13.449)

(14.353)

(6.626)

(20.979)

7.729

8.590

33.133

41.723

Custo corrigido
Amortização acumulada

Softwares Agio

Em 30 de setembro de 2013

(b) Movimentação do ativo intangível
[-]

Controladora

Consolidado

[-]

Custos de
desenvolvimento de
softwares gerados
internamente

Custos de desenvolvimento
de softwares gerados
internamente

Ágio

Total

Em 31 de dezembro de 2012

8.478

9.550

33.133

42.683

Adições

1.933

1.933

[-]

1.933

(2.882)

(3.154)

[-]

(3.154)

Variação cambial

[-]

100

[-]

100

Transferência

[-]

161

[-]

161

7.529

8.590

33.133

41.723

Amortizações

Em 30 de setembro de 2013

Em janeiro de 2008, a Controladora direta Providência Participações Ltda. foi
incorporada pela sua controlada (incorporação reversa) Isofilme Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda. (“Isofilme”). O ágio que a Providência Participações
Ltda. possuía em seus registros, decorrente da aquisição da Isofilme, vinha
sendo amortizado linearmente à taxa de 20% a.a., com base na expectativa de
rentabilidade futura, suportada em relatório de avaliação econômica elaborado
por empresa especializada que utilizou taxa de desconto real de 9,6% a.a. A
partir de 1° de janeiro de 2009, o referido ágio deixou de ser amortizado
contabilmente de forma sistemática ao resultado, estando somente sujeito à
análise do valor de recuperação nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 01
-Redução ao Valor Recuperável de Ativos.
Ainda em decorrência da incorporação reversa, o ágio está registrado em conta
específica no ativo intangível da Isofilme e não está sujeito à provisão para a

integridade do patrimônio líquido prevista na instrução CVM n° 349, devido às
razões abaixo expostas:
. Não houve interposição de empresa veículo, sendo incorporada pela
controlada a investidora original e os fundamentos econômicos que deram
origem ao ágio continuam válidos;
. Não houve qualquer evento que represente em aumento patrimonial sem
substância econômica nas demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia.
Tendo em vista a Isofilme ter optado pelo Regime Tributário de Transição
introduzido pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, o ágio descrito acima continuou
a ser amortizado fiscalmente para fins de apuração da provisão para imposto
de renda e contribuição social do exercício findo em 31 de dezembro de 2009,
sendo que os ajustes de amortização estão sendo controlados em livros
auxiliares, tendo os reflexos de imposto de renda e contribuição social diferidos
sido refletidos no resultado. Este ágio que estava sendo amortizado
fiscalmente, teve sua última parcela amortizada em fevereiro de 2013.
O ágio no montante de R$ 33.133 está fundamentado em expectativa de
resultado futuro e é anualmente submetido ao teste de redução ao valor
recuperável (impairment). Em 31 de dezembro de 2012, o teste não revelou a
necessidade de ajustes ao valor do ágio. As premissas adotadas para a
projeção dos fluxos de caixa futuros foram baseadas na análise da sua
performance dos últimos anos, na análise e expectativas de crescimento do seu
mercado de atuação, além das expectativas e estratégias da Administração. Os
valores projetados foram apresentados em termos reais, isto é, não consideram
efeitos inflacionários futuros, e os fluxos de caixa operacionais foram projetados
para o período de 1° de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2022. Em 30
de setembro de 2013, não foram identificados indicadores de Impairment para
o referido ágio.
Para o cálculo do valor residual, foi considerado o valor presente da
perpetuidade do fluxo de caixa do último ano projetado. A taxa de desconto
utilizada para cálculo do valor presente dos fluxos de caixa projetados foi de
1,24% a.a., correspondente à taxa do CDI de dezembro de 2012 (6,90%)
descontada a inflação anual projetada para 2013 (IPCA) de 5,66% - Fonte:
Boletim Focus do Banco Central do Brasil.
14 IMOBILIZADO
[-]
[-]

Controladora
Terrenos

Edifícios e
Máquinas e
Instalações Imobilizações
Outras
construções equipamentos industriais em andamento imobilizações

Total

Custo do
imobilizado (valor
bruto):

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Em 31 de dezembro
de 2012

12.520

94.525

645.840

7.100

2.518

7.915

770.418

Adições

[-]

513

10.613

850

(345)

353

11.984

Baixas

[-]

[-]

(184)

(256)

[-]

(14)

(454)

Transferências

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

12.520

95.038

656.269

7.694

2.173

8.254

781.948

Depreciação
acumulada:

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Em 31 de dezembro
de 2012

[-]

(21.221)

(322.298)

(3.583)

[-]

Depreciação

[-]

(2.329)

(14.893)

(330)

[-]

(447)

(17.999)

Baixas

[-]

181

92

[-]

5

278

Em 30 de setembro
de 2013

[-]

(23.550)

(337.010)

(3.821)

[-]

Imobilizado
líquido:

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Em 31 de dezembro
de 2012

12.520

73.304

323.542

3.517

2.518

2.106

417.507

Em 30 de setembro
de 2013

12.520

71.488

319.259

3.873

2.173

2.003

411.316

Taxa anual de
depreciação *média

[-]

3%(*)

4%(*)

10%

[-]

10%

[-]

Em 30 de setembro
de 2013

Custo do imobilizado
(valor bruto):

[-]

Em 31 de dezembro de
2012

Consolidado

Adições

Baixas

Terrenos

(5.809) (352.911)

(6.251) (370.632)

Edifícios e
Máquinas e Instalações Imobilizações
Outras
construções equipamentos industriais
em
imobilizações
andamento

Total

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

20.380

139.029

941.384

10.307

105.215

10.233

1.226.548

[-]

1.337

13.172

1.049

11.895

539

27.992

251

2.950

11.107

22

9.588

93

24.011

[-]

[-]

[-]

(316)

[-]

[-]

(14)

(586)

[-]

[-]

8.970

112.109

(256)

(121.885)

645

(161)

20.631

152.286

1.077.456

11.122

4.813

11.496

1.277.804

Em 31 de dezembro de
2012

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Depreciação

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Baixas

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

(22.368)

(355.559)

(5.053)

[-]

(6.520)

(389.500)

Transferências
[-]
Em 30 de setembro de
2013

Depreciação
acumulada:

Em 30 de junho de 2013

[-]

Baixas

[-]

Em 30 de setembro de
2013

[-]

Imobilizado líquido:

(25.032)

(547)

[-]

(740)

(29.758)

187

93

[-]

6

286

(25.807)

(380.404)

(5.507)

[-]

(7.254)

(418.872)

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Em 31 de dezembro de
2012

20.380

116.661

585.825

5.254

105.215

3.713

837.048

Em 30 de setembro de
2013

20.631

126.479

697.052

5.615

4.813

4.242

858.832

[-]

3% (*)

4%(*)

10%

[-]

10%

[-]

Taxa anual de
depreciação *média

(3.439)

Em atendimento à orientação prevista no CPC 27 (Ativo Imobilizado) e ICPC 10
(Esclarecimentos sobre o CPC 27 e CPC 28), em 1° de janeiro de 2009, a
Companhia e suas subsidiárias adotaram o custo atribuído para determinar o
valor justo do ativo imobilizado, cujo saldo contábil era substancialmente
inferior ao seu valor justo.
A avaliação foi realizada por empresa de engenharia independente
especializada em avaliações patrimoniais, de acordo com as normas e
procedimentos da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).
O ajuste no balanço consolidado em 1° de janeiro de 2009, realizado com base
no Laudo de Avaliação e revisado pela Administração, totalizou R$ 302.157. A
depreciação sobre os ajustes ao valor justo nos períodos findos em 30 de
setembro de 2013 e 30 de setembro de 2012 foi de R$ 11.526 na controladora
e de R$ 11.642 no consolidado, havendo uma realização de imposto de renda e
contribuição social diferidos sobre o valor dessa depreciação de R$ 3.919 e R$
3.958, respectivamente.
A depreciação do período findo em 30 de setembro de 2013, alocada ao custo
dos produtos vendidos consolidado, soma R$ 24.494 (R$ 19.734 em 30 de
setembro de 2012) sendo que as despesas operacionais somam R$ 5.264 (R$
4.013, em 30 de setembro de 2012 ).
Com objetivo de ampliar sua capacidade produtiva, a Companhia vem
realizando investimentos relacionados com a aquisição de novas máquinas, de
forma que foram efetuados adiantamentos registrados na rubrica
“Imobilizações em Andamento”.
15. CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES
[-]
[-]

Controladora
30 de setembro de
2013

Consolidado

31 de dezembro de
2012

30 de setembro de
2013

31 de dezembro de
2012

Fornecedores

13.880

21.586

29.436

43.390

Total

13.880

21.586

29.436

43.390

Em 30 de setembro de 2013, o prazo médio de pagamento das compras é de
17 dias (30 dias em 31 de dezembro de 2012). A Companhia e suas subsidiárias
colocam em prática suas políticas de gerenciamento dos riscos financeiros para
garantir que todas as obrigações sejam pagas conforme os termos
originalmente acordados.
16 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Controladora
Modalidade

Encargos
financeiros

Moeda

Vencimentos

30 de

Financiamento máquina de
(a)
fabricação do tecido nãotecido
Máquina Kami 9

LIBOR +
1,25% a.a.

Dólar

Juros: semestrais até 2013
Principal: semestrais a partir de
2009 até 2013

Nota de crédito à exportação

(b)

8% a.a.

Real

EXIM-PSI

(c)

9% a.a.

Real

31 de
dezembro
de 2012

setembro
de 2013
[-]

312
14.547

Juros: trimestrais até 2016
Principal: em 2016

528 50.000

[-]

Juros: trimestrais até 2013
Principal: maio 2013

57

554
50.000

Juros: semestrais até 2018
Pré-pagamento

(d)

4,85% a.a.

Dólar

766

Principal: semestrais entre 2013
e 2018

105.607

106.989

Total controladora

[-]

[-]

[-]

[-]

156.192

173.168

Parcela no circulante

[-]

[-]

[-]

[-]

21.863

76.440

Parcela no passivo não
circulante

[-]

[-]

[-]

[-]

134.329
156.192

96.728
173.168

a) O contrato de pré-pagamento de exportação (financiamento de máquina),
está garantido por notas promissórias no montante de US$ 36,5 milhões,
acrescido de juros e ajustado pelo efeito de variação cambial, conforme “Credit
Agreement” firmado entre as partes. Contrato liquidado em julho de 2013.
b) Em 08 de fevereiro de 2013 a Companhia contratou junto ao Banco Itaú uma
operação de NCE no valor de R$ 50.000 a taxa BRL pré + 8% a.a., juntamente
com um swap no mesmo montante, de ponta ativa BRL + 8% a.a. e ponta
passiva de 98,7% do CDI.
c)
Em 28 de novembro de 2011, a Companhia contratou junto ao Banco
Votorantim, recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (“BNDES”) através do programa “BNDES-Exim” na modalidade “BNDESExim Pré-Embarque PSI”, no montante de R$ 50.000. Os recursos provenientes
da operação foram utilizados pela empresa na produção e exportação de bens
incluídos no Grupo II da Carta Circular n° 31/2007 de 30/07/2007 do BNDES.
Essa transação foi realizada em 15 de maio de 2013. Os juros foram calculados
a uma taxa de 9% a.a. com pagamentos trimestrais até o vencimento final do
principal. O contrato foi liquidado em 15 de maio de 2013.
d)
Em 26 de setembro de 2011, a Companhia contratou junto ao Banco Itaú
uma operação de US$ 52,4 milhões, com 2 anos de carência e vencimentos

semestrais até 26 de setembro de 2018. A taxa de juros contratada é de 4,85%
a.a. Para proteger essa operação frente às oscilações do dólar, foi contratada
uma operação de swap no mesmo montante, de ponta ativa em US$ + 4,85%
a.a. e ponta passiva de CDI + 1,70% a.a.
Consolidado
Modalidade

Encargos financeiros

Moeda

Vencimentos

30 de
setembro

31 de
dezembro

de 2013
Financiamento
máquina

(e)

[-]

(f)

LIBOR + 0,85% a.a.

LIBOR + 1,25% a.a.

Dólar

41

1

Principal: semestrais até 2016

10.896

11.769

Juros: semestrais até 2023
Principal: semestrais até 2023

286

580

80.629

73.121

[-]

166

(g)

[-]

(h)

LIBOR + 2,45%

Dólar

Juros: semestrais até 2015
Principal: semestral até 2015

[-]

(i)

LIBOR + 3,91%

Dólar

Juros: semestrais até 2014
Principal: semestral até 2014

6

60

1.160

3.832

Juros: semestrais até 2016
Principal: semestral até 2016

109

143

13.380

16.093

Juros: semestrais até 2016
Principal: 03/04/2016

155

99

11.150

10.217

3

4

19.700

18.225

Juros: semestrais até 2020
Principal: semestral até 2020

1717 87.478

489

Juros: semestrais até 2022
Principal: semestral até 2022

901

500

75.450

61.828

Juros: semestrais até 2017
Principal: 29/06/2017

391

636

44.041

40.277

[-]

[-]

Dólar

Juros: semestrais até 2016

Financiamento
planta USA

[-]

LIBOR + 4,00%

Dólar

de 2012

Juros: semestrais até 2013
Principal: semestral até 2013

(j)

(k)

(l)

LIBOR + 3,08%

LIBOR + 2,50%

SIFMA

Dólar

Dólar

Dólar

Juros: mensais até 2030
Principal: 2030

[-]

[-]

[-]

[-]

(m)

(n)

(o)

(p)

LIBOR + 1,50%

LIBOR + 1,20%

LIBOR + 2,85%

LIBOR + 3,05%

Dólar

Dólar

Dólar

Dólar

10.218
356 15.739

60 17.530

86.333

Juros: semestrais até 2014
Principal: 21/08/2014

133 11.150

141
10.217

[-]

(q)

LIBOR + 3,05%

Dólar

Juros: semestrais até 2015
Principal: 30/01/2015

217 14.495

[-]

[-]

(r)

LIBOR + 2,10%

Dólar

Juros: semestrais até 2015
Principal: 28/01/2015

99 5.760

[-]

[-]

(s)

LIBOR + 2,95%

Dólar

Juros: semestrais até 2015
Principal: 07/04/2015

26 6.690

[-]

[-]

(t)

LIBOR + 2,60%

Dólar

Juros: semestrais até 2015
Principal: 18/06/2015

108 12.138

[-]

[-]

(u)

LIBOR + 2,10%

Dólar

Juros: semestrais até 2015
Principal: 07/01/2015

25 4.424

[-]

Total
subsidiárias

[-]

[-]

[-]

[-]

418.853

362.539

Total
consolidado

[-]

[-]

[-]

[-]

575.045

535.707

[-]

[-]

Parcela no circulante
(consolidado)

[-]

[-]

51.436

112.361

[-]

[-]

Parcela no passivo
não circulante
(consolidado)

[-]

[-]

523.609

423.346

[-]

[-]

[-]

[-]

575.045

535.707

e)
O montante de R$ 10.937 refere-se ao contrato de financiamento entre a
Isofilme e o banco alemão Kreditanstalt für Wiederautbau (kfw), firmado em 27
de julho de 2005, destinado à compra de máquina para a produção de tecido
nãotecido (“nonwoven”), com taxa de juros equivalente à variação LIBOR +
0,85% a.a., com pagamento de principal e juros semestrais até 2016.
f)
O montante de R$ 80.915 refere-se às parcelas liberadas, do total de US$
36,5 milhões, contratados pela Isofilme junto ao Banco HSBC, garantidos pela
agência alemã Euler Hermes Kreditversicherungs AG. Tais recursos foram
destinados ao financiamento da máquina instalada em Pouso Alegre, Minas
Gerais. A taxa de juros contratada é a variação da LIBOR + 1,25% a.a., com
pagamento de principal e juros semestrais.
g) O contrato de financiamento entre a Providencia USA Inc. e o Banco
HSBC, firmado em 19 de setembro de 2008 e destinado ao financiamento da
planta nos Estados Unidos, foi liquidado em 26 de agosto de 2013.
h) Em 16 de novembro de 2010 e em 31 de dezembro de 2010, foram
contratadas junto ao Banco HSBC, operações no total de US$ 10,1 milhões para
financiamento do capital de giro da planta nos Estados Unidos. O vencimento
dessas operações ocorrerá em 24 de abril de 2015 e 25 de novembro de 2015,
com pagamento de juros semestrais pela variação da LIBOR + 2,45% a.a., em
média.
i) Em 5 de março de 2012, foi contratada junto ao banco HSBC uma operação
de US$ 2,5 milhões para o financiamento do capital de giro da planta nos
Estados Unidos. O vencimento da operação ocorrerá em
26 de agosto de 2014, com pagamento de principal e juros semestrais pela
variação da LIBOR + 3,91% a.a.
j) Em 4 de março de 2011 e em 07 de julho de 2011, foram contratadas junto
ao Banco Itaú, operações no total de US$ 9 milhões para o financiamento do
capital de giro da planta nos Estados Unidos. O vencimento dessas operações é
para 04 de março de 2016 e 10 de setembro de 2016, com pagamento de juros
semestrais pela variação da LIBOR + 3,08% a.a., em média.
k) Em 13 de abril de 2011, foi contratada junto ao Banco do Brasil, uma
operação de US$ 5 milhões para o financiamento do capital de giro da planta
nos Estados Unidos. O vencimento da operação ocorrerá em 03 de abril de
2016, com pagamento de juros semestrais pela variação da LIBOR + 2,5% a.a.

l) Em 12 de maio de 2010, houve a captação de US$ 9,1 milhões para
financiamento das edificações da planta nos Estados Unidos. A operação,
denominada Recovery Zone Facility Bonds, consiste na emissão de títulos
públicos americanos, do condado de Iredell, administrada por um agente (Wells
Fargo Bank), e garantida pelo Banco HSBC, cuja remuneração é calculada
semanalmente e paga mensalmente de acordo com a taxa SIFMA (Securities
Industry and Financial Markets Association). A taxa SIFMA em 30 de setembro
de 2013 foi de 0,25% a.a.
m) O montante de R$ 89.195 refere-se às parcelas liberadas, do total de US$
40,3 milhões, contratados em 12 de fevereiro de 2010 entre a Providencia USA
Inc. e o Banco HSBC, garantidos pela agência alemã Euler Hermes
Kreditversicherungs AG. Tais recursos foram destinados ao financiamento da
máquina instalada nos Estados Unidos. A taxa de juros contratada é a variação
da LIBOR + 1,5% a.a., com pagamento de principal e juros semestrais.
n) O montante de R$ 76.351 refere-se à parcela liberada, do total de US$ 34,5
milhões, contratados em 08 de agosto de 2011 entre a Providencia USA Inc. e o
Banco HSBC, garantidos pela agência alemã Euler Hermes Kreditversicherungs
AG. Tais recursos serão destinados ao financiamento da máquina a ser
instalada nos Estados Unidos e estão sendo liberados de acordo com os
embarques da máquina e seus componentes. A taxa de juros contratada é a
variação da LIBOR + 1,20% a.a., com pagamento de principal e juros
semestrais.
o) Em 25 de julho de 2012, foi contratada junto ao Banco do Brasil, uma
operação de US$ 20 milhões para o financiamento da planta nos Estados
Unidos. O vencimento da operação ocorrerá em 29 de junho de 2017, com
pagamento de juros semestrais pela variação da LIBOR + 2,85% a.a.
p) Em 16 de agosto de 2012, foi contratada junto ao Banco Bradesco, uma
operação de US$ 5 milhões para o financiamento do capital de giro da planta
nos Estados Unidos. O vencimento da operação ocorrerá em 21 de agosto de
2014, com pagamento de juros semestrais pela variação da LIBOR + 3,05%
a.a.
q) Em 30 de janeiro de 2013, foi contratada junto ao Banco Bradesco, uma
operação de US$ 6,5 milhões para o financiamento do capital de giro da planta
nos Estados Unidos. O vencimento da operação ocorrerá em 30 de janeiro de
2015, com pagamento de juros semestrais pela variação da LIBOR + 3,05%
a.a.
r) Em 06 de fevereiro de 2013, foi contratada junto ao Banco do Brasil, uma
operação de US$ 2,6 milhões para o financiamento do capital de giro da planta
nos Estados Unidos. O vencimento da operação ocorrerá em 28 de janeiro de
2015, com pagamento de juros semestrais pela variação da
LIBOR + 2,10% a.a.

s) Em 07 de abril de 2013, foi contratada junto ao Banco Bradesco, uma
operação de US$ 3,0 milhões para o financiamento do capital de giro da planta
nos Estados Unidos. O vencimento da operação ocorrerá em 07 de abril de
2015, com pagamento de juros semestrais pela variação da LIBOR + 2,95%
a.a.
t) Em 18 de setembro de 2013, foi contratada junto ao Banco Bradesco, uma
operação de US$ 5,5 milhões para o financiamento do capital de giro da planta
nos Estados Unidos. O vencimento da operação ocorrerá em 18 de junho de
2015, com pagamento de juros semestrais pela variação da LIBOR + 2,60%
a.a.
u) Em 09 de julho de 2013, foi contratada junto ao Banco do Brasil, uma
operação de US$ 2,0 milhões para o financiamento do capital de giro da planta
nos Estados Unidos. O vencimento da operação ocorrerá em 01 de julho de
2015, com pagamento de juros semestrais pela variação da LIBOR + 2,10%
a.a.
Composição por ano de vencimento da parcela no passivo não circulante:
[-]
[-]

Controladora
30 de setembro de
2013

Consolidado

31 de dezembro de
2012

30 de setembro de
2013

31 de dezembro de
2012

2014

[-]

19.453

32.183

73.152

2015

21.229

19.453

111.220

60.534

2016

71.228

19.453

118.315

61.676

De 2017 até 2030

41.872

38.369

261.891

227.984

134.329

96.728

523.609

423.346

[-]

Todas as captações destinadas ao financiamento da planta nos Estados Unidos
são garantidas pela Companhia. Em 30 de setembro de 2013, os avais
garantem os R$ 327.004 de endividamento da Providencia USA Inc. Além disso,
a Companhia possui junto ao Banco HSBC uma carta fiança internacional,
visando garantir os US$ 9,1 milhões relativos à captação do Recovery Zone
Facility Bond.
As captações destinadas ao financiamento exclusivo das máquinas possuem
penhor mercantil das próprias máquinas pelos saldos remanescentes do
financiamento. Em 30 de setembro de 2013, esse montante representa R$
257.400, dos quais R$ 165.548 referem-se à máquina da planta nos Estados
Unidos e R$ 91.852 referem-se à máquina da Isofilme.
Os empréstimos nacionais não possuem garantias.
Abreviaturas:
CDI - Certificado de Depósito Interbancário
LIBOR - London Interbank Offered Rate (Taxa Interbancária de Londres)
NCE - Export Credit Note (Nota de Crédito à Exportação)

SIFMA - Securities Industry and Financial Markets Association (Associação dos
Mercados Financeiros e Valores Mobiliários)
Com o objetivo de financiar as obras e instalações e o capital de giro das novas
plantas, a Companhia e suas subsidiárias possuem linhas de crédito disponíveis
no montante de US$ 100 milhões junto a diversas instituições financeiras, cujas
taxas variam de LIBOR + 3,00% até LIBOR + 4,94% a.a. Esses recursos serão
disponibilizados na medida em que identificada a necessidade de suprimento do
caixa das plantas que estão recebendo os investimentos.
Os valores contábeis dos empréstimos, financiamentos em comparação com os
seus respectivos valores justos estimados são os seguintes:
[-]
[-]
[-]

Controladora
Valor contábil
30 de
setembro
de 2013

31 de
dezembro
de 2012

Consolidado
Valor justo

Valor contábil

30 de

31 de

30 de

setembro

dezembro

setembro

de 2013

de 2012

de 2013

Valor justo

31 de

30 de
dezembro setembro
de 2013
de 2012

31 de
dezembro
de 2012

Empréstimos e
financiamentos

156.192 173.168

161.798

182.110

575.045

535.707

575.235

539.201

[-]

156.192 173.168

161.798

182.110

575.045

535.707

575.235

539.201

A controlada Providencia USA Inc. possui três operações junto ao banco HSBC
(nota 16(h)), no montante total de USS 10,1 milhões, os quais possuem
cláusula restritiva (debt covenant) de dívida líquida/EBITDA, cujos indicadores
estão sendo cumpridos.
17 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
[-]

30 de setembro de 2013

31 de dezembro de 2012

[-]

Passivo
circulante

Passivo
circulante

Controladora

Passivo não
circulante

Passivo não
circulante

[-]

[-]

[-]

[-]

241

172

292

218

8

[-]

121

[-]

22

[-]

542

[-]

IRRF

226

[-]

350

[-]

Contribuição previdenciária sobre a receita bruta a
recolher

353

[-]

202

[-]

Demais obrigações tributárias

375

[-]

375

[-]

1.225

172

1.882

218

[-]

[-]

[-]

[-]

ICMS

265

[-]

180

[-]

IRRF

218

[-]

228

[-]

82

[-]

614

[-]

142

[-]

113

[-]

ICMS
PIS
COFINS

[-]
Controladas

IRPJ e CSLL
Contribuição previdenciária sobre a receita bruta a
recolher

Imposto sobre propriedade Statesville

2.212

[-]

1.395

[-]

42

[-]

48

[-]

[-]

2.961

[-]

2.578

[-]

Consolidado

4.186

172

4.460

218

Demais obrigações tributárias

18 PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS, TRABALHISTAS E CÍVEIS
A Companhia e suas subsidiárias são partes envolvidas em processos
administrativos e judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal.
O cálculo dos valores a serem provisionados é feito com base nos montantes
efetivamente envolvidos e no parecer dos advogados externos e internos
responsáveis pela condução dos processos, sendo que somente são
provisionados os valores relativos aos processos com risco de perda provável.
O quadro a seguir apresenta a posição das provisões para perdas prováveis e
depósitos judiciais em 30 de setembro de 2013:
[-]
[-]

[-]
Trabalhista

Controladora

Consolidado

30 de setembro

31 de dezembro

30 de setembro

31 de dezembro

de 2013

de 2012

de 2013

de 2012

Provisão

Depósitos

Provisão

Depósitos

Provisão

Depósitos

Provisão

Depósitos

915

44

765

22

1.117

275

977

23

Cível

25

[-]

25

[-]

25

[-]

25

[-]

Fiscal

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

33

33

[-]

Total

940

44

790

22

1.142

308

1.002

56

Circulante

200

[-]

225

[-]

382

[-]

427

[-]

Não circulante

740

44

565

22

760

308

575

56

A movimentação das provisões no período findo em 30 de setembro de 2013
está demonstrada a seguir:
[-]

Controladora

Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2012

790

1.002

Adições

305

345

(155)

(205)

940

1.142

Baixas
Saldo em 30 de setembro de 2013

(a) Processos de natureza trabalhista
Em geral, os processos trabalhistas versam sobre horas extras, adicional de
insalubridade e/ou periculosidade, equiparação salarial, férias, dano moral
decorrente de ações acidentárias, doença profissional, responsabilidade
subsidiária envolvendo empresas prestadoras de serviços, entre outros.
(b) Processos de natureza cível
Em geral, os processos de natureza cível envolvem questões usuais e inerentes
à nossa atividade empresarial e referem-se, sobretudo, a ações indenizatórias,

cobranças de créditos, questões relativas à declaração de inexigibilidade de
título executivo e sustação de protesto.
(c) Processos de natureza fiscal
Em 30 de setembro de 2013, a controlada Isofilme figura como parte em um
processo judicial referente ICMS sobre energia elétrica disponibilizada e não
utilizada.
No dia 15 de abril de 2013 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais, o decreto n° 46.215 que regulamenta a dispensa do pagamento do
ICMS sobre a energia que não é efetivamente usada.
(d) Ações possíveis não provisionadas
A Companhia possui ações e processos administrativos de natureza trabalhista,
cível e fiscal, envolvendo riscos de perda classificados pela Administração, de
acordo com a avaliação apoiada por assessores legais, como possíveis, para os
quais não há provisão constituída, conforme composição a seguir:
[-]
[-]

Controladora
30 de setembro de
2013

Consolidado

31 de dezembro de
2012

30 de setembro de
2013

31 de dezembro de
2012

Trabalhistas

417

852

439

874

Cíveis

3.204

3.024

3.234

3.054

Fiscais *

132.382

[-]

136.003

[-] 132.382
3.876

[-]

136.055

3.928

*Estas ações e processos administrativos incluem um auto de infração
relacionado à formação do resultado tributável da Companhia dos anos de 2007
e 2008, lavrado em agosto de 2013, que está sendo tempestivamente
impugnado na esfera administrativa.
(e) Antigos controladores
Em 30 de setembro de 2013, os montantes relativos a processos de
responsabilidade dos antigos controladores somam R$ 2.426 na Controladora e
no Consolidado (R$ 2.442 em 31 de dezembro de 2012).
19 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS PASSIVOS
O montante registrado a título de impostos diferidos passivos é reconhecido
para fazer frente à realização das diferenças temporárias e estão apresentados
de forma líquida, conforme previsto no CPC 32. A composição é feita da
seguinte forma:
[-]
[-]

Consolidado
30 de setembro
de 2013

31 de dezembro de
2012

Passivo

[-]

[-]

Imposto de Renda (IR) Diferido sobre efeitos Lei 11.638 e Lei 11.941

41.522

37.785

Custo atribuído ao ativo imobilizado

2.738

2.853

44.260

40.638

Alíquota de IR

25%

25%

Total de débito de imposto de renda

11.065

10.160

Contribuição social Diferido sobre efeitos Lei 11.638 e Lei 11.941 Custo
atribuído ao ativo imobilizado

41.522

37.785

2.738

2.853

[-]

44.260

40.638

Alíquota de CS

9%

9%

Total de débito contribuição social

3.983

3.657

Total de imposto de renda e contribuição social diferido passivo líquido

15.048

13.817

As diferenças temporárias que dão origem ao IR e CS diferido passivo referemse, substancialmente, à amortização fiscal do ágio gerado na aquisição da
controlada Isofilme.
20 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Capital social
Em 30 de setembro de 2013, o capital social de R$ 409.003 está representado
por 80.041.132 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal, distribuídas conforme quadro a seguir:
Acionistas Controladores e ligados aos Controladores
FIP Volluto

13.952.203

17,4%

Investidores Institucionais II - Fundo de Investimento em Participações

10.074.423

12,6%

FIP Bssf II

9.417.737

11,8%

FIP Brasil Equity II

6.278.492

7,8%

Banco Espírito Santo S.A.

5.861.269

7,3%

Boreal Fundo de Investimentos em Participações*

4.651.081

5,8%

Espírito Santo Capital - Sociedade de Capital de Risco S.A.

1.953.757

2,4%

Fundo de Investimentos em Partic. C.A.

1.162.683

1,5%

970.724

1,2%

2.690.700

3,4%

57.013.069

71,2%

[-]

[-]

52.009

0,1%

4

0,0%

4.000

0,0%

56.013

0,1%

[-]

[-]

Sul América Invest. Distrib. de Títulos e Valores Mobiliários S.A.**

4.059.000

5,1%

Victoire Brasil Investimentos Administração de Recursos Ltda.***

4.088.800

5,1%

14.805.950

18,5%

Fip Ggpar (Gov. e Gestão Investimentos Ltda.)
Boreal Ações III Fia*
Total Acionistas Controladores e ligados aos Controladores
Administradores
Diretoria
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Total Administradores
Ações em circulação (free float)

Outros

Total Ações em circulação (free float)

22.953.750

28,7%

Ações em tesouraria

18.300

0,0%

Total Ações em tesouraria

18.300

0,0%

80.041.132

100,0%

Total Ações

* Acionistas ligados ao Boreal Fundo de Investimentos em Participações
** Sul América FI em Ações, Sul América Dividendos FI em Ações e NBF
Sulamérica Master Prev FIM, três fundos de investimentos administrados pela
Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A,
com representação igual ou superior a 5% do capital social da Companhia.
*** Victoire Brazil Small Cap. Fund. SP, Victoire Small Cap. Ações FI., Victoire
Dividendos FIA., Victoire Brazil Fund. LLC. e VBI Exclusivo Ações Fundo de
Investimento, (os cinco administrados pela Victoire Brasil Investimentos
Administração de Recursos Ltda.), ultrapassou o percentual de 5% da
totalidade das ações ordinárias emitidas pela Cia Providência Indústria e
Comércio.
Conforme o Estatuto Social da Companhia, a mesma está autorizada a
aumentar o seu capital social até o limite de 4.050.000 (quatro milhões e
cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal,
independentemente de reforma estatutária.
b) Opções de compra de ações
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, por deliberação do Conselho
de Administração e conforme as Diretrizes para a Estruturação de Plano de
Opção de Compra de Ações aprovadas em Assembleia Geral de 11 de maio de
2007 e 10 de setembro de 2010, a Companhia pode outorgar opção de compra
ou subscrição de novas ações, sem direito de preferência para os acionistas, em
favor de executivos e funcionários de alto nível da Companhia e de suas
subsidiárias.
As diretrizes para conceder opção de compra de ações são administradas pelo
Conselho de Administração, que pode outorgar opção de compra de ações às
pessoas indicadas. A opção de compra de ações a ser oferecida nos termos
dessas Diretrizes representará, a qualquer momento, até 3% do total de ações
de emissão da Companhia. Os termos e condições, inclusive o preço por ação,
dos planos de opção de compra das ações são definidos pelo Conselho de
Administração no momento da outorga ou concessão. Os acionistas, nos termos
do que dispõe o art. 171, § 3°, da Lei das Sociedades por Ações, não terão
preferência no período da opção de compra de ações.
Atualmente estão vigentes dois planos de opção de compra de ações. Os planos
possuem três períodos de carência para o exercício das opções: Após o decurso
de 12 meses, o participante passa a ter o direito de adquirir 20% das ações
objeto da opção; após o decurso de 24 meses, o participante passa a ter direito
de adquirir mais 30% das ações objeto da opção; e, após o decurso de 36

meses o participante passa a ter direito de adquirir os outros 50% das ações
objeto da opção. O prazo total de prescrição do plano é de 7 (sete) anos.
O reconhecimento nas demonstrações financeiras começa a ser feito a partir do
mês em que os beneficiários assinam os contratos individuais.
A condição para exercer o direito é a permanência na Companhia.
Até 30 de setembro de 2013 foram exercidas 130.800 ações referente ao plano
aprovado em 30 de maio de 2011. As ações entregues pela Companhia haviam
sido adquiridas no período entre 26 de setembro de 2011 e 25 de setembro de
2012 e estavam consignadas na conta de ações em tesouraria. O efeito do
exercício no montante de R$ 162 das opções exercidas foi registrado na conta
de Reserva de Capital. Também foram canceladas as opções correspondentes a
175.000 ações, devido a saída de pessoas que participavam dos planos.
O quadro abaixo demonstra os detalhes dos planos vigentes:
Data da aprovação Quantidade de
ações

Preço de exercício

Data de
vencimento

Valor Justo

% do Capital Social

30/05/2011

829.000

6,10

30/05/2018

1.510

1,04%

25/05/2012

460.000

6,35

25/05/2019

711

0,58%

As suposições usadas no cálculo na data de concessão foram as seguintes:
Data da
aprovação

Quantidade de Taxa de juros
Prazo total em
ações
anual livre de risco anos

Volatilidade anual Valor justo da opção na
esperada
data da outorga

30/05/2011

829.000

12,15%

3

52,86%

1,82

25/05/2012

460.000

8,79%

3

48,56%

1,57

Caso as opções de compra de ações sejam integralmente exercidas pelos seus
titulares, os atuais acionistas da Companhia sofrerão uma diluição de
participação de 1,21%. Tal diluição foi calculada com base na razão entre (i) o
número total de ações objeto dos planos de opção de compra de ações
vigentes, e (ii) o número total de ações de emissão da Companhia em 30 de
setembro de 2013, acrescido do número total de ações objeto dos planos de
opção de compra de ações, ou seja:
“Diluição em 30/09/2013” = 983.200 / (80.041.132 + 983.200) x 100 = 1,21%
Movimentação das opções

2013

2012

1.289.000

829.000

[-]

460.000

Opções exercidas

(130.800)

[-]

Opções não exercidas

(175.000)

[-]

983.200

1.289.000

Preços de exercício - plano aprovado em 30/05/2011

6,10

6,10

Preços de exercício - plano aprovado em 25/05/2012

6,35

6,35

30/05/2018

30/05/2018

Quantidade inicial de opções
Opções outorgadas

Quantidade final de opções

Data de vencimento - plano aprovado em 30/05/2011

Data de vencimento - plano aprovado em 25/05/2012

25/05/2019

25/05/2019

(c) Reservas de capital
O saldo de reserva de capital de R$ 12.311 em 30 de setembro de 2013 (R$
11.878 em 31 de dezembro de 2012) é composto pela reserva de ágio na
emissão de ações, no montante de R$ 10.865 (R$ 10.703 em 31 de dezembro
de 2012), e pela reserva especial para fazer frente aos compromissos do novo
plano de opções de compra de ações, de acordo com a nota 20 (b), cujo saldo
totaliza R$ 1.446 em 30 de setembro de 2013 (R$ 1.175 em 31 de dezembro de
2012).
(d) Ações em tesouraria
Movimentação ações em tesouraria

Valor

Quantidade

Saldo em 31 de dezembro de 2012

813

149.100

(713)

(130.800)

100

18.300

Programa Stock Options
Saldo em 30 de setembro de 2013

Em 26 de setembro de 2011, a Companhia iniciou seu 3° Programa de
Recompra de Ações de própria emissão, o qual se encerrou em 25 de setembro
de 2012.
Neste período, a Companhia recomprou 149.100 ações, pelo montante de R$
813. Até 30 de setembro de 2013, a Companhia vendeu 130.800 ações por
conta do exercício das opções relativas ao plano de Stock Options.
(e) Reservas de lucros
[-]

Controladora e consolidado

[-]

30 de setembro de 2013

Reserva legal
Reserva para futuros investimentos
Reserva para dividendos adicionais propostos
Total

31 de dezembro de 2012
9.740

9.740

68.518

68.518

[-]

33.789

78.258

112.047

A reserva legal é constituída com 5% do lucro líquido do exercício, antes de
qualquer destinação até o limite de 20% do capital.
A reserva para futuros investimentos foi proposta pela Administração e
aprovada em assembleia geral para fazer frente ao projeto de investimento da
Companhia, o qual envolve a instalação de novas máquinas.
(f) Dividendos
Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício social, dividendo
mínimo obrigatório de 25% sobre o lucro líquido, considerando, principalmente
os ajustes das importâncias destinadas, no exercício, à constituição da reserva
legal.
Em reunião realizada em 17 de setembro de 2013, o Conselho de Administração
aprovou o pagamento antecipado de dividendos equivalentes a 100% do lucro

líquido ajustado relativo às demonstrações financeiras do primeiro semestre de
2013 no montante de R$ 17.946, o qual será pago aos acionistas no dia 25 de
novembro de 2013.
Em relação à política de dividendos, a Companhia manterá a mesma prevista no
seu estatuto social.
(g) Lucro por ação básico e diluído
Os resultados por ação básico e diluído foram calculados com base no resultado
do exercício atribuível aos acionistas controladores e não controladores da
Companhia no período, conforme detalhado no quadro abaixo. Não houve
movimentação na quantidade de ações emitidas, e o cálculo da quantidade de
ações dilutivas efetuado pela Companhia não apresentou resultado relevante a
ponto de alterar o lucro por ação. Desta forma, o lucro diluído por ação
apresentou diferença irrelevante para divulgação, ou seja, o lucro diluído por
ação foi praticamente igual ao lucro básico por ação:
[-]

30 de setembro de 2013

30 de setembro de 2012

Resultado do período

23.239

33.820

Quantidade de ações

80.023

79.892

0,29

0,42

Lucro por ação

(h) Ajustes de avaliação patrimonial
[-]

Controladora e Consolidado

[-]

30 de setembro de

30 de setembro de 2013

2013
Custo atribuído aos bens do ativo imobilizado (a)
Ajustes acumulados de conversão (b)
Total

150.759

158.443

(1.315)

(581)

149.444

157.862

Os movimentos do período referem-se a:
(a) Custo atribuído aos bens do ativo imobilizado: Realização da depreciação
líquida de imposto de renda, no valor de R$ 7.684 no período findo em 30 de
setembro de 2013 e 30 de setembro de 2012;
(b) Ajustes acumulados de conversão: Variação cambial do investimento na
controlada Providencia USA Inc., no valor de R$ 734.
21 RECEITA
A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:
[-]
[-]

Controladora
30 de setembro de
2013

Consolidado

30 de setembro
de 2013

30 de setembro de 30 de setembro de
2013
2013

Vendas brutas de produtos

4 12.334

396.638

6 47.544

526.525

Devoluções de vendas

(16.705)

(10.971)

(20.526)

(13.625)

Impostos sobre vendas

(50.217)

(47.705)

(62.206)

(55.703)

Receita líquida

345.412

337.962

564.812

457.197

22 DESPESAS POR NATUREZA E CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS
A Companhia apresentou a demonstração do resultado utilizando uma
classificação das despesas baseada na sua função. As informações sobre a
natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado é
apresentada a seguir:
[-]
[-]
Custos variáveis e gastos gerais de
fabricação

Controladora
30 de setembro de
2013

Consolidado

30 de setembro
de 2013

30 de setembro
de 2013

30 de setembro
de 2013

(246.837)

(235.124)

(413.860)

(319.023)

[-]

[-]

[-]

[-]

(17.798)

(19.564)

(25.247)

(20.873)

Comissões

(2.373)

(1.518)

(2.641)

(1.533)

Outras

(1.080)

(2.170)

(1.677)

(3.590)

(21.251)

(23.252)

(29.565)

(25.996)

[-]

[-]

[-]

[-]

(13.967)

(12.232)

(20.953)

(18.972)

Administradores

(4.328)

(5.025)

(4.328)

(5.025)

Despesa de benefícios a funcionários

(5.759)

(5.877)

(7.845)

(7.450)

(907)

(552)

(1.770)

(870)

Serviços prestados

(6.678)

(4.769)

(8.022)

(4.842)

Despesas de viagem

(1.605)

(1.329)

(2.040)

(1.632)

(543)

(352)

(1.322)

(696)

Encargos de depreciação e amortização

(5.516)

(3.033)

(8.417)

(4.013)

Outras despesas

(1.969)

(2.027)

(4.108)

(3.703)

(41.272)

(35.196)

(58.805)

(47.203)

Outras receitas (despesas)

[-]

[-]

[-]

[-]

Receita de aluguel

[-]

937

[-]

975

Reversão de provisões e recuperação de
despesas

40

40

(67)

69

Outras

(477)

(585)

(477)

(602)

Total outras receitas (despesas)

(437)

392

(544)

442

(309.797)

(293.180)

(502.774)

(391.780)

Despesas com vendas
Logística

Total despesas com vendas
Despesas administrativas
Pessoal

Despesa com utilities

Impostos e taxas

Total despesas administrativas

Total

23 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS
(a) Receitas financeiras
[-]
[-]

Controladora
30 de setembro
de 2013

30 de setembro
de 2013

Consolidado
30 de setembro
de 2013

30 de setembro
de 2013

Juros
Variação cambial
Operações de derivativos
Rendimentos de aplicações financeiras
Outros
[-]

1.272

915

285

230

40.066

31.444

42.426

41.581

658

5.716

658

5.716

3.255

4.917

3.397

5.038

133

608

139

598

45.384

43.600

46.905

53.163

As variações nas receitas financeiras observadas no período findo em 31 de
março de 2013, comparativamente ao mesmo período de 2012, se devem,
principalmente, ao efeito da variação cambial sobre os ativos expostos em
moeda estrangeira, a redução nos rendimentos das aplicações financeiras em
função da redução dos montantes aplicados e a menor receita com operações
de derivativos.
As receitas com operações de derivativos referem-se aos resultados com as
operações de swap, Contratos de câmbio a termo e Contratos de opções de
dólar.
(b) Despesas financeiras
[-]
[-]
Juros
Variação cambial
Despesas com operação de derivativos
Outros
[-]

Controladora
30 de setembro
de 2013

Consolidado

31 de dezembro
de 2012

30 de setembro
de 2013

31 de dezembro
de 2012

( 12.616)

(11.933)

(20.603)

(17.006)

(36.750)

(28.801)

(47.510)

(43.101)

(3.775)

(5.314)

(3.775)

(5.314)

(963)

(1.427)

(1.619)

(1.682)

(54.104)

(47.475)

(73.507)

(67.103)

As variações nas despesas financeiras observadas no período findo em 30 de
setembro de 2013, comparativamente ao mesmo período de 2012, referem-se,
principalmente, ao efeito da variação cambial sobre os passivos expostos em
moeda estrangeira.
As despesas com operações de derivativos referem-se aos resultados com as
operações de swap, Contratos de câmbio a termo e Contratos de opções de
dólar.
24 DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (a) Conciliação
da alíquota efetiva dos tributos
[-]
[-]
Lucro antes dos tributos
Alíquota nominal dos tributos (IR e CS)
Despesa de IR e CS à alíquota básica

Controladora

Consolidado

30 de setembro de 31 de dezembro 30 de setembro
2013
de 2012
de 2013

31 de dezembro
de 2012

32.487

47.747

35.436

51.477

34%

34%

34%

34%

(11.046)

(16.234)

(12.048)

(17.502)

Efeito tributário de (adições) exclusões:

[-]

[-]

[-]

[-]

Resultado de investimentos em
subsidiárias

1.901

2.326

[-]

[-]

Itens permanentes, líquidos

(103)

(19)

(149)

(155)

Valor lançado ao resultado

(9.248)

(13.927)

(12.197)

(17.657)

Corrente

(9.248)

(13.927)

(1.237)

(1.746)

[-]

[-]

(10.960)

(15.911)

(9.248)

(13.927)

(12.197)

(17.657)

Diferido
Valor lançado ao resultado

(b) Demonstrativo da movimentação do IR e CS, líquido em 30 de setembro de
2013
[-]

Controladora

[-]

31 de dezembro de 2012

Prejuízo fiscal e base negativa CS acumulados

Movimento

30 de setembro de
2013

200.661

17.793

218.454

68.224

6.049

74.273

[-]

[-]

[-]

2.895

(7.653)

(4.758)

(60.916)

(11.727)

(72.643)

1.949

4.589

6.538

[-]

[-]

[-]

1.423

[-]

1.423

(18.936)

(5.029)

(23.965)

IRPJ Diferido - ágio

55.637

(10.432)

45.205

CSLL Diferido - ágio

20.029

(3.755)

16.274

IRPJ Diferido - custo atribuído

(59.303)

2.882

(56.421)

CSLL Diferido - custo atribuído

(21.349)

1.037

(20.312)

3) Efeito do custo atribuído e ágio sobre IR e CS
diferido

(4.986)

(10.268)

(15.254)

Total do efeito de IR e CS diferido ativo (1+2+3)

44.302

(9.248)

35.054

[-]

(9.248)

[-]

1) Efeito sobre IR e CS diferido ativo
Diferenças temporárias sujeitas à alíquota nominal de
34%:
Adições/exclusões temporárias
Depreciação
Outras
Diferenças temporárias sujeitas à alíquota nominal de
9%:
Provisões
2) Efeito sobre IR e CS diferido ativo

Total do efeito de IR e CS no resultado

[-]
[-]
Prejuízo fiscal e base negativa CS acumulados
Prejuízo fiscal EUA
1) Efeito sobre IR e CS diferido ativo
Diferenças temporárias sujeitas à alíquota nominal de
34%:

Consolidado
31 de dezembro de 2012

Movimento

30 de setembro de
2013

201.307

17.147

218.454

9.590

(1.217)

8.373

72.184

5.356

77.540

[-]

[-]

[-]

Adições temporárias

17.548

(464)

17.084

(82.397)

(20.602)

(102.999)

9.563

7.791

17.354

[-]

[-]

[-]

1.423

[-]

1.423

(18.669)

(4.400)

(23.069)

IRPJ Diferido - ágio

55.637

(10.432)

45.205

CSLL Diferido - ágio

20.029

(3.755)

16.274

IRPJ Diferido - custo atribuído

(59.303)

2.882

(56.421)

CSLL Diferido - custo atribuído

(21.349)

1.037

(20.312)

3) Efeito do custo atribuído e ágio sobre IR e CS
diferido

(4.986)

(10.268)

(15.254)

Total do efeito de IR e CS diferido ativo (1+2+3)

48.529

(9.312)

39.217

IR e CS corrente

[-]

(1.237)

[-]

Diferenças temporárias e permanentes subsidiárias

[-]

(1.648)

[-]

Total do efeito de IR e CS no resultado

[-]

(12.197)

[-]

Depreciação
Outras
Diferenças temporárias sujeitas à alíquota nominal de
9%:
Provisões
2) Efeito sobre IR e CS diferido ativo

25 PLANO DE PREVIDÊNCIA
Em dezembro de 2009, a Companhia contratou junto ao Banco Itaú um plano
de previdência privada, estruturado na modalidade de contribuição definida,
denominado ProvidenciaPrev, cujas contribuições são feitas mensalmente de
forma voluntária pelos participantes e, também, pela Companhia de acordo com
faixas salariais, divididos em dois grupos, levando em consideração o valor de
contribuição máximo exigido pela Previdência Social.
A Companhia como patrocinadora não assume responsabilidade financeira pelo
custo dos serviços passados.
No primeiro grupo participam todos os funcionários com salário nominal acima
do teto máximo da tabela da Previdência Social, onde a Companhia efetua
contribuições básicas em nome do participante no valor de 100% da
contribuição básica do mesmo, a título de contrapartida de suas contribuições.
O segundo grupo é formado pelos demais funcionários onde a contribuição da
Companhia ocorrerá na data da elegibilidade ao benefício, equivalente a três
vezes o salário do participante.
O montante das contribuições da Companhia e suas subsidiárias efetuadas no
período findo em 30 de setembro de 2013, totalizou R$ 420 (R$ 275,
comparativamente ao mesmo período de 2012), tendo sido reconhecido no
resultado na rubrica gastos com pessoal.
26 COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia e suas subsidiárias, Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda. e Providencia USA Inc. adotam a política de contratar cobertura de

seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela
Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a
natureza de sua atividade. As apólices são cotadas com diversas seguradoras,
estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia e suas
subsidiárias realizam o gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar
potenciais riscos e sinistros, buscando no mercado coberturas compatíveis com
o seu porte e operações, sendo a cobertura de seguros consistente com as
outras empresas de dimensão semelhante operando no setor. As premissas de
riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma
auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não foram
examinadas por nossos auditores independentes.
Em 30 de setembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012, a Companhia e suas
subsidiárias possuíam apólices de seguro contratadas para cobertura das
seguintes modalidades e montantes:
[-]
[-]
Ramo

Importâncias seguradas
30 de setembro de 2013

31 de dezembro de 2012

894.090

647.892

[-]

82.864

103.146

33.199

34.495

6.831

[-]

[-]

13.106

[-]

D&O

[-]

[-]

Transporte Internacional

[-]

[-]

Importação e Exportação

[-]

[-]

1.044.837

770.786

Patrimonial
Riscos Nomeados e Operações e Lucros Cessantes
Responsabilidade Civil Geral
Estabelecimentos Comerciais
Responsabilidade Civil

Total

As coberturas de seguros são:
(a) Seguro patrimonial (unidades fabris) - garante indenização por danos
elétricos, incêndio, lucros cessantes, quebra de máquinas, roubo/furto
qualificado de bens e vendaval, furacão, ciclone, tornado, impacto de veículo
terrestre e queda de aeronave. Agrega seguro de empilhadeiras e veículos que
garante indenização por perdas e danos materiais sobre os referidos bens;
(b) Seguro de responsabilidade civil geral sobre produtos fabricados e
operações internas, assim como empregador e riscos contingentes de veículos
motorizados;
(c) Seguro de responsabilidade civil para Conselheiros, Diretores e/ou
Administradores (D&O);
(d) Seguro de transporte - garante todos e quaisquer bens e/ou
mercadorias/matéria-prima, inerentes ao ramo de atividade e transportados sob
sua responsabilidade; e,

(e) Seguro garantia - garante, caso necessário a utilização, obrigações
assumidas pela Companhia junto a diversos órgãos e entidades públicas e
privadas no âmbito de adiantamento de pagamento, executante construtor,
fornecedor ou prestador de serviço, licitante, perfeito funcionamento e retenção
de pagamento.
Os acréscimos observados nas importâncias seguradas se referem basicamente
à inclusão da nova máquina na planta em Statesville, nos Estados Unidos, e
também devido ao trabalho realizado pela Administração visando aumentar as
importâncias seguradas sem acréscimo no valor do custo dos seguros.
27 PARTES RELACIONADAS
(a) Controladora
[-]

30 de setembro
de 2013

31 de dezembro
de 2012

Ativo

[-]

[-]

Banco Espírito Santo S.A.

[-]

[-]

Aplicações financeiras

[-]

[-]

7.424

7.036

[-]

[-]

7.893

17.604

[-]

[-]

3.502

[-]

18.819

24.640

Passivo

[-]

[-]

Banco Espírito Santo S.A.

[-]

[-]

Swap de taxa de juros LIBOR6 flutuante x pré-fixada

[-]

82

[-]

[-]

82

Contrato de opção de dólar (Call-option)
Isofilme Ind. e Com. Plásticos Ltda.
Contrato de mútuo (a)
Providência USA Inc.
Contrato de mútuo (b)
[-]

Os detalhes a respeito das transações entre a Companhia e suas partes
relacionadas estão apresentados a seguir:
[-]
[-]

Juros sobre contratos de mútuo

Receitas
30 de
setembro
de 2013

Despesas
30 de

setembro

30 de
setembro

30 de
setembro

de 2012

de 2013

de 2012

1.034

475

[-]

[-]

[-]

[-]

154

110

296

2.551

880

365

Providencia USA Inc.

[-]

[-]

296

2.551

Venda de produtos

[-]

1.224

[-]

[-]

Companhia Providência Indústria e Comércio
Providencia USA Inc.
Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
Variação cambial
Companhia Providência Indústria e Comércio

Companhia Providência Indústria e Comércio
Compra de produtos Providencia USA Inc.
Aplicações financeiras de curto prazo e derivativos Banco Espírito
Santo S.A.

[-]

[-]

[-]

1.224

421 1.751

467 4.717

1.330

16 4.266

(a) Em 10 de outubro de 2012, 02 de janeiro de 2013, 10 e 20 de maio de
2013 foram firmados contratos de mútuo no montante total de R$ 7.550 com a
controlada Isofilme, com vencimentos para 10 de outubro de 2013, 02 de
janeiro de 2014, 10 e 20 de maio de 2014. A taxa de correção é de 100% do
CDI + 1,7% a.a;
Em 1º de outubro e 10 de outubro de 2012, a Companhia celebrou contratos
de empréstimo no valor total de US$ 2.500 com a subsidiária Isofilme, com
vencimento em 1º e 10 de outubro de 2013. A taxa de juros é 100% do CDI +
1,7% a.a.
Adicionalmente, em 2 e 8 de janeiro e 13 e 22 de fevereiro de 2013, a
Companhia celebrou contratos de empréstimo no valor total de R$ 8.414 com a
subsidiária Isofilme, com vencimento em 2 e 7 de janeiro e 10 e 22 de fevereiro
de 2014. A taxa de juros é 100% do CDI + 1,7% a.a.;
(b) Em 07 de janeiro de 2013, foi firmado contrato de mútuo no valor de US$
1.500 (R$ 3.021) com a Providencia USA Inc., com vencimento para 07 de
janeiro de 2014. A taxa de correção é de
LIBOR + 3% a.a.;
(c) Remuneração global dos administradores
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 01 de abril de
2013, foi aprovada a nova proposta de remuneração dos Administradores para
o corrente exercício, no valor global e anual de até R$ 7.050, a qual será
alocada entre seus membros de acordo com o artigo 10, parágrafo 1°, do
Estatuto Social da Companhia.
Conforme divulgação requerida pelo CPC 5 - Divulgações sobre Partes
Relacionadas, foram registradas, no período findo em 30 de setembro de 2013,
despesas com remuneração dos membros chaves da Administração conforme
apresentado a seguir:
[-]

30 de setembro de 2013

30 de setembro de 2012

Remuneração

3.852

5.025

Remuneração baseada em ações

476

602

[-]

4.328

5.627

28 TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA
Até 30 de setembro de 2013 as subsidiárias efetuaram captações de
empréstimos no montante de R$ 7.707 (R$ 96.407 em 30 de setembro de
2012), os quais foram utilizados para a compra de ativo imobilizado.

29 COMPROMISSOS
A controlada Isofilme possui contrato de locação de imóvel, com vencimento
para 31 de maio de 2015, para o qual tem o compromisso mensal de R$ 100.

(Tradução para Conveniência para o Inglês do
Original Emitido Previamente em Português)

Companhia Providência Indústria e
Comércio
Informações Financeiras do Exercício Findo em 31
de dezembro de 2012 e Parecer dos Auditores
Independentes
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em atenção às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de nossos
acionistas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Sociedade,
e as respectivas notas explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2012, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do
Parecer do Conselho Fiscal e da recomendação do Comitê de Auditoria.
Nossos resultados consolidados incluem os resultados da Companhia Providência
Indústria e Comércio e de suas controladas abaixo relacionadas:
• Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., situada em Pouso Alegre (MG), e
adquirida em 16 de agosto de 2007; e,
• Providência USA Inc., situada em Statesville (NC), EUA, e constituída em 8 de agosto
de 2008.
As informações financeiras apresentadas neste relatório foram elaboradas e estão
apresentadas de acordo com as práticas contábeis internacionais conforme o

International Financial Reporting Standards (IFRS) e com as mudanças nas práticas
contábeis adotadas no Brasil introduzidas pelos Pronunciamentos Técnicos emitidos
pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), aplicáveis às suas operações.
Os destaques de 2012 foram:
• Atingimos o volume vendido de 98,7 mil toneladas no ano, um aumento de 12,5%
em relação ao ano anterior, em virtude da entrada em operação, em junho de 2012,
de nossa segunda planta em Pouso Alegre (MG);
• Em 2012, nossa receita líquida totalizou R$ 608,6 milhões, 15,6% superior à receita
líquida em 2011, devido ao aumento do volume de vendas e ao realinhamento de
preços;

• Em novembro, a Companhia pagou dividendos antecipados, no montante de R$ 19,3
milhões, correspondentes a 100% do lucro líquido ajustado do primeiro semestre de
2012;
• A Administração está propondo em suas Demonstrações Financeiras, para ser
deliberado em AGO, o pagamento de dividendo excedente ao mínimo obrigatório, o
que elevará a distribuição a 100% da base de cálculo dos dividendos ajustada do ano,
totalizando o montante de R$ 53,1 milhões referente ao exercício de 2012. Essa base
de cálculo corresponde ao lucro líquido do exercício de 2012, R$45,1 milhões, menos
os 5% da reserva legal, R$2,2 milhões, e somados à realização do custo atribuído, de
R$ 10,2 milhões;
• A inauguração, em junho, da segunda linha de produção em Pouso Alegre (MG), que
adicionou 20 mil toneladas de capacidade anual à Companhia, totalizando 120 mil
toneladas ao final de 2012; e
• A evolução, dentro do cronograma previsto, do projeto de expansão de construção
da segunda linha de produção nos Estados Unidos que entrará em operação ao longo
do 1° trimestre de 2013, com capacidade total de 20 mil toneladas por ano.
PERFIL DA COMPANHIA
A Companhia Providência é líder na fabricação e comercialização de nãotecidos, onde
estima que sua participação, em volume, seja de 51% no Brasil, e de 32% na América
Latina. Possui também forte atuação nos Estados Unidos e presença global.

A

produção no mercado brasileiro atende aos segmentos de nãotecidos para artigos
duráveis, descartáveis higiênicos e descartáveis médicos de alta performance, sendo
esses dois últimos também exportados para os Estados Unidos, países da América
Latina, Europa e Ásia.
A Companhia possui nove linhas de produção em São José dos Pinhais (PR), onde
também é centralizada a Administração; duas linhas de produção em Pouso Alegre
(MG); e uma linha de produção em Statesville, na Carolina do Norte, EUA. Além
dessas, há mais uma linha de produção em construção em Statesville, na Carolina do
Norte, EUA.
DESEMPENHO DO EXERCÍCIO

A receita bruta da Companhia atingiu R$ 702,6 milhões em 2012, um acréscimo de
13,9% sobre o exercício anterior, principalmente em função do aumento de 12,5% no
volume de vendas no mesmo período, além do realinhamento de preços.
Os custos com produtos vendidos (CPV) totalizaram R$ 423,1 milhões, 15,8% acima
dos R$ 365,2 milhões de 2011. Esta alta está ligada, principalmente, ao maior volume
de vendas em 2012, uma vez que, quando calculamos o CPV unitário, observamos que
houve incremento de apenas 3,3% em relação ao ano de 2011.
O lucro bruto da Companhia alcançou R$ 185,6 milhões em 2012, 15,0% superior a
2011.
As despesas com vendas reduziram em 13,8%, totalizando R$ 34,6 milhões em 2012,
principalmente devido ao crescimento do volume de vendas pela planta dos EUA e ao
consequente atendimento de mercados mais próximos pelas plantas no Brasil. As
despesas administrativas recuaram 6,8%, em função do Gerenciamento Matricial de
Despesas - GMD - projeto implementado visando à maior eficiência na gestão das
despesas, e também aos gastos não recorrentes, referentes a planejamento
estratégico e tributário registrados nos períodos comparativos.
As despesas financeiras líquidas somaram R$ 20,4 milhões em 2012, 45,3% a mais
que no ano anterior, devido principalmente à valorização do Real que impactou nossos
ativos e passivos em Dólar.
Encerramos o exercício de 2012 com um EBITDA ajustado de R$ 127,0 milhões, 24,4%
superior ao ano anterior.
O lucro líquido da Companhia totalizou R$ 45,1 milhões, um aumento de 53,0% na
comparação com os R$ 29,5 milhões apresentados em 2011. CAIXA E DÍVIDA
Ao final de 2012, o endividamento total da Companhia era de R$ 112,4 milhões em
exigível de curto prazo e de R$ 423,3 milhões em exigível de longo prazo, composto
principalmente por financiamentos à planta dos EUA e à nova planta em Pouso Alegre
(MG), além dos instrumentos: Pré-pagamentos à exportação e EXIM-BNDES.A empresa
possui R$ 84,1 milhões em caixa, representados substancialmente por títulos de renda
fixa com liquidez imediata, atrelados à variação do CDI, representando uma dívida
líquida de R$ 451,6 milhões, o que reflete um aumento de R$ 110,8 milhões em

relação ao final de 2011, quando apresentávamos uma dívida líquida de R$ 340,8
milhões. Este aumento se deve principalmente a captações no Programa BNDES-Exim
Pré-Embarque e a financiamentos dos novos projetos no Brasil e nos EUA.
PERSPECTIVAS
• A expectativa para o ano de 2013 é o aumento no volume de vendas, com a entrada
em operação no 1° trimestre da segunda linha de produção em Statesville (NC), além
de atingirmos a máxima capacidade na segunda planta de Pouso Alegre (MG),
inaugurada em junho de 2012;
• O projeto de Statesville está dentro do cronograma previsto, e adicionará 20 mil
toneladas à nossa atual capacidade instalada, ou seja, 17% de aumento.
MERCADO DE CAPITAIS
As ações da Providência tiveram valorização de 44,4% ao longo de 2012, e encerraram
o exercício cotadas a R$ 8,95/ação, enquanto o índice Bovespa no mesmo período
valorizou apenas 7,4%. O volume financeiro negociado foi 38,9% maior que no
exercício de 2011. Como ferramentas de comunicação com investidores, acionistas e
mercado como um todo, a Companhia Providência utiliza seu site de RI, além de
assessoria de imprensa especializada para auxiliar no atendimento ao mercado
financeiro e de capitais, e ainda seu perfil no Twitter de RI - Relação com
Investidores.A ferramenta tem o objetivo de atualizar os investidores sobre as últimas
novidades da Companhia, tais como os resultados financeiros, eventos, novos produtos
e ações de governança corporativa. Para acompanhar a Providência/RI no Twitter,
basta procurar por www.twitter.com/providencia_ri.
INSTRUÇÃO CVM N° 381
Em atendimento ao Ofício/CVM/SEP/GEA-2/N.° 305/05 e à Instrução CVM n.° 381 de
14 de janeiro de 2003 (ratificada pelo Ofício Circular/CVM/SEP/SNC/N°02/2005 de 20
de março de 2005) informamos ao mercado que não tivemos serviços contratados pela
Companhia e realizados

pela empresa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores

Independentes (“Auditor”) durante o exercício de 2012, exceto os serviços de
auditoria.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM

A Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do Novo Mercado,
conforme cláusula compromissória no artigo 38 do seu estatuto social.
AGRADECIMENTOS
Gostaríamos de agradecer aos nossos clientes pela confiança depositada na
Companhia Providência e em seus produtos; aos nossos acionistas por acreditarem no
potencial de crescimento e estratégia da Companhia; aos nossos fornecedores e aos
nossos colaboradores pelo seu comprometimento e excelência, indispensáveis ao
nosso sucesso. É no seu compromisso com a ética, com o trabalho e com a
manutenção de elevados padrões de qualidade e eficiência que está alicerçado o
sucesso (passado, presente e futuro) da nossa Companhia.
A Administração
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

(Tradução para Conveniência para o Inglês do Original Emitido Previamente em Português)
COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
(Todos os valores em milhares de reais)
[-]
[-]

Controladora
Consolidado
31 de
31 de
1°de
31 de
31 de
1°de
dezembro dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro de
de 2012 de 2011 de 2011 de 2012 de 2011
2011
Ativo
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
Circulante
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6).
76.006
70.394 221.868
84.145
81.176 249.140
Instrumentos financeiros derivativos
10.708
3.006
489
10.708
3.006
489
(Nota 7)
Contas a receber (Nota 8) .
106.361 133.245 108.793 144.059 160.877 124.716
Estoques (Nota 9)
31.763
38.773
31.721
52.329
50.151
36.884
Tributos a recuperar (Nota 10).
33.457
30.697
24.440
43.181
42.138
26.776
Partes relacionadas (Nota 27).
17.604
9.486
[-]
[-]
[-]
[-]
Outros direitos realizáveis
6.735
6.747
9.542
12.451
18.333
11.024
[-]
282.634 292.348 396.853 346.873 355.681 449.029
Não circulante
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
Realizável a longo prazo
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
Contas a receber (Nota 8)
1.859
2.177
1.762
4.196
4.526
4.675
Tributos a recuperar (Nota 10)
19.855
26.690
52.622
20.628
27.463
53.395
Imposto de renda e contribuição social
44.302
62.870
74.386
48.529
66.936
74.386
diferidos (Nota 11)
Depósitos judiciais (Nota 18)
22
39
75
56
44
87
Depósitos e empréstimos compulsórios
30
29
29
30
29
29
Outros direitos realizáveis
Investimentos (Nota 12)
Intangível (Nota 13)
Imobilizado (Nota 14).
[-]
Total do ativo

127
129.649
8.478
417.507
621.829
904.463

127
127
127
127
127
120.234 109.342
[-]
[-]
[-]
10.217
11.362
42.683
44.632
44.501
427.870 441.621 837.048 680.705 618.337
650.253 691.326 953.297 824.462 795.537
942.601 1.088.179 1.300.170 1.180.143 1.244.566

[-]
[-]

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores (Nota 15).
Instrumentos financeiros derivativos
(Nota 7)
Empréstimos (Nota 16)
Encargos sociais e provisões
trabalhistas
Impostos, taxas e contribuições a
pagar (Nota 17) .
Provisões para riscos fiscais,
trabalhistas e cíveis (Nota 18)
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar .
[-]
Não circulante
Empréstimos (Nota 16)
Impostos, taxas e contribuições a
recolher (Nota 17)
Imposto de renda e contribuição
social diferidos (Nota 19).
Provisões para riscos fiscais,
trabalhistas e cíveis (Nota 18)
Provisão para passivo a descoberto
(Nota 12)
Exigível a longo prazo
[-]
Patrimônio líquido capital e reservas
atribuídos aos acionistas da
controladora
Capital social (Nota 20 (a))
Reservas de capital (Nota 20(c)) .
Ajustes de avaliação patrimonial
(Nota 20(h)) .
Reservas de lucros (Nota 20(e))
Ações em tesouraria (Nota 20 (d)).
[-]
Total do passivo e patrimônio líquido

31 de
dezembro de
2012
[-]
[-]
21.586
[-]

Controladora
31 de
1°de janeiro
dezembro
de 2011
de 2011
[-]
[-]
[-]
[-]
20.900
24.441
4.916
4.030

Consolidado
31 de
31 de
1°de janeiro
dezembro dezembro de
de 2011
de 2012
2011
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
43.390
35.255
27.299
[-]
4.916
4.030

76.440
7.229

44.430
6.816

242.076
5.273

112.361
8.814

73.572
8.618

262.207
6.557

1.882

1.391

1.347

4.460

1.711

2.162

225

379

495

427

456

717

9
2.076
109.447
[-]
96.728
218

6
5.396
84.234
[-]
161.083
500

[-]
4.359
282.021
[-]
103.076
812

9
2.776
172.237
[-]
423.346
218

6
5.731
130.265
[-]
348.435
500

[-]
4.907
307.879
[-]
230.844
812

[-]

[-]

[-]

13.817

11.361

7.407

565

297

523

575

297

523

7.528

7.202

4.646

[-]

[-]

[-]

105.039
214.486
[-]

169.082
253.316
[-]

109.057
391.078
[-]

437.956
610.193
[-]

360.593
490.858
[-]

239.586
547.465
[-]

409.003
11.878

409.003
11.064

409.003
18.728

409.003
11.878

409.003
11.064

409.003
18.728

157.862

168.597

179.785

157.862

168.597

179.785

112.047
(813)
689.977
904.463

101.434
(813)
689.285
942.601

96.286
(6.701)
697.101
1.088.179

112.047
(813)
689.977
1.300.170

101.434
(813)
689.285
1.180.143

96.286
(6.701)
697.101
1.244.566

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.
Demonstração do Resultado
para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2012

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
[-]
[-]
Operações continuadas
Receita (Nota 21)
Custo das vendas
Lucro bruto
Despesas com vendas (Nota 22)
Despesas administrativas (Nota 22)
Outras receitas (Nota 22)
[-]
Lucro operacional.
Receitas financeiras (Nota 23)
Despesas financeiras (Nota 23)
Despesas financeiras, líquidas
Participação nos lucros de controladas (Nota 12)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social (Nota 24)
Lucro do exercício das operações continuadas
Lucro líquido do exercício
Lucro líquido por ação (básico e diluído)
De operações continuadas (Nota 20)

Controladora
2012

Consolidado
2011

2012

2011

[-]
441.108
(304.597)
136.511
(30.119)
(45.143)
89
(75.173)
61.338
54.364
(61.642)
(7.278)
9.579
63.639
(18.568)
45.071

[-]
408.708
(282.229)
126.479
(36.368)
(53.887)
2.311
(87.944)
38.535
61.194
(68.040)
(6.846)
9.278
40.967
(11.516)
29.451

[-]
608.634
(423.055)
185.579
(34.596)
(62.034)
79
(96.551)
89.028
64.143
(84.576)
(20.433)
[-]
68.595
(23.524)
45.071

[-]
526.614
(365.182)
161.432
(40.141)
(66.594)
2.577
(104.158)
57.274
64.627
(78.689)
(14.062)
[-]
43.212
(13.761)
29.451

45.071
[-]

29.451
[-]

45.071
[-]

29.451
[-]

0,56

0,37

0,56

0,37

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.

Demonstração do Resultado Abrangente
para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2012

Em milhares de reais
[-]
[-]

Lucro líquido do exercício
Outros componentes do resultado abrangente
Variação cambial de investidas localizadas no exterior.
Total do resultado abrangente do exercício.

Controladora
2012
2011
45.071
[-]
(490)
44.581

29.451
[-]
(942)
28.509

Consolidado
2012
2011
45.071
[-]
(490)
44.581

29.451
[-]
(942)
28.509

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2012

Em milhares de reais
[-]
[-]
[-]
Em 1° de janeiro de 2011
Lucro líquido do exercício.

Atribuível aos acionistas d a controladora
Reservas de lucros

Reservas de capital
Capital Social

Custos de
emissão

Reserva de
ágio

Opção de
ações

Reserva legal

Total

Retenção de
lucros

Reserva para
Investimentos

Ações em
tesouraria

Total

Lucros acumulados

Ajustes de avaliação
patrimonial

Total do patrimônio
líquido

422.269
[-]

(33.266)
[-]

17.404
[-]

1.324
[-]

18.728
[-]

6.013
[-]

21.755
[-]

68.518
[-]

96.286
[-]

(6.701)
[-]

[-]
29.451

179.785
[-]

697.101
29.451

Variação cambial de investidas no exterior (Nota
12).
Total do resultado abrangente do exercício

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

(942)

(942)

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

29.451

(942)

28.509

Realização do custo atribuído (Nota 14).
(-) Impostos s/realização do custo atribuído.

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

15.524
(5.278)

(15.524)
5.278

[-]
[-]

Total da realização do custo atribuído

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

10.246

(10.246)

[-]

Contribuições/distribuições aos acionistas:
Recompra de ações (Nota 19)

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
(813)

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
(813)

Cancelamento de ações em tesouraria (Nota 19)
Pagamento baseado em ações (Nota 19)

[-]
[-]

[-]
[-]

(6.701)
[-]

361

(6.701)
361

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
361

Destinação do lucro líquido do exercício:
Dividendos intermediários pagos (Nota 19)
Dividendos pagos (Nota 19).
Reserva legal
Reserva para dividendos adicionais propostos

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
1.473
[-]

[-]
[-]
(21.755)
[-]
25.430

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
(21.755)
1.473
25.430

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
(14.118)
[-]
(1.473)
(25.430)

[-]
[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
(14.118)
(21.755)
[-]
[-]

Destinação dos lucros acumulados:
Reversão de reserva referente ao pagamento
baseado em ações (Nota19)
Total de contribuições/distribuições aos acionistas

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
(1.324)

[-]
(1.324)

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
1.324

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]

[-]

(6.701)

(963)

(7.664)

1.473

3.675

[-]

5.148

5.888

(39.697)

[-]

(36.325)

422.269

(13.266)

10.703

361

11.064

7.486

25.430

68.518

101.434

(813)

[-]

168.597

689.285

Lucro líquido do exercício.

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

45.071

[-]

45.071

Variação cambial de investidas no exterior (Nota
12).
Total do resultado abrangente do exercício

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

(490)

(490)

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

45.071

(490)

44.581

Realização do custo atribuído (Nota 14).

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

15.523

(15.523)

[-]

(-) Impostos s/realização do custo atribuído.
Outros ajustes de convergência
Total da realização do custo atribuído

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]

(5.278)
[-]
10.245

5.278
[-]
(10.245)

[-]
[-]
[-]

Contribuições/distribuições aos acionistas:
Pagamento baseado em ações (Nota 19).

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

Destinação do lucro líquido do exercício:
Dividendos intermediários pagos (Nota 19)

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

814
[-]

814
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

[-]
[-]

814
[-]

Dividendos pagos (Nota 19)
Reserva legal
Reserva para dividendos adicionais propostos.
Total de contribuições/distribuições aos acionistas

[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
[-]
[-]
[-]

[-]

[-]
(25.430)
[-]
33.789

[-]
[-]
[-]
[-]

[-]
(25.430)
2.254
33.789

[-]
[-]
[-]
[-]

(19.273)
[-]
(2.254)
(33.789)

[-]
[-]
[-]
[-]

(19.273)
(25.430)
[-]
[-]

Em 31 de dezembro de 2011

[-]
Em 31 de dezembro de 2012

2.254

[-]

[-]

[-]

814

814

2.254

8.359

[-]

10.613

[-]

(55.316)

[-]

(43.889)

422.269

(13.266)

10.703

4.175

11.878

9.740

33.789

68.518

112.047

(813)

[-]

157.862

689.977

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2012

Todos os valores em milhares de reais

[-]
[-]
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes:
Depreciação do imobilizado.
Amortização do intangível
Juros e variações monetárias
Provisão para pagamento baseado em ações
Realização de imposto de renda e contribuição social diferidos .
Provisão (reversão) para passivo a descoberto.
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para contas duvidosas
[-]
Variações nos ativos e passivos:
(Acréscimo) decréscimo de clientes
(Acréscimo) decréscimo de estoques
Decréscimo de tributos a recuperar
(Acréscimo) decréscimo de outros direitos realizáveis
Acréscimo (decréscimo) de fornecedores
Acréscimo (decréscimo) de encargos sociais e provisões trabalhistas
Acréscimo (decréscimo) de impostos, taxas e contribuições
(Decréscimo) de outras exigibilidades
[-]
Outros fluxos de caixa das atividades operacionais:
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Partes relacionadas
Valor residual do permanente baixado
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:
Captações de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros
Recompra de ações
Pagamento de dividendos
[-]
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos
Efeito de variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 6)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 6)
[-]
Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos
Fluxo de caixa gerado por atividades de investimento

Controladora
2012
2011
[-]
[-]
45.071
29.451
[-]
[-]
23.599
23.324
3.564
3.253
5.748
29.410
814
361
18.568
11.516
(164)
1.614
(9.415)
(10.892)
650
197
88.435
88.234
[-]
[-]
25.520
(20.974)
7.010
(7.052)
4.075
19.675
28
314
686
(3.541)
413
1.543
209
(268)
(3.203)
(2.698)
34.738
(13.001)
[-]
[-]
[-]
[-]
123.173
75.233
[-]
[-]
(13.345)
(9.624)
(1.825)
(2.108)
(5.321)
(9.486)
109
51
(20.382)
(21.167)
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
150.000
(41.543)
(291.351)
(10.936)
(27.503)
[-]
(813)
(44.700)
(35.873)
(97.179)
(205.540)
[-]
[-]
5.612
(151.474)
[-]
[-]
76.006
70.394
70.394
221.868
[-]
[-]
5.612
(151.474)

Consolidado
2012
2011
[-]
[-]
45.071
29.451
[-]
[-]
31.912
28.910
3.906
3.431
21.667
35.533
814
361
21.125
12.050
[-]
[-]
[-]
[-]
958
908
125.453
110.644
[-]
[-]
18.138
(32.694)
(2.178)
(13.267)
5.792
10.571
5.869
(9.784)
8.135
6.801
196
2.012
3.977
1.008
(2.703)
(2.721)
37.226
(38.074)
[-]
[-]
(1.510)
(1.723)
161.169
70.847
[-]
[-]
(71.374)
(74.323)
(1.825)
(2.108)
[-]
[-]
109
71
(73.090)
(76.360)
[-]
[-]
[-]
[-]
51.184
212.755
(73.021)
(310.161)
(18.148)
(31.262)
[-]
(813)
(44.700)
(35.873)
(84.685)
(165.354)
(425)
2.903
2.969
(167.964)
[-]
[-]
84.145
81.176
81.176
249.140
[-]
[-]
2.969
(167.964)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.

Demonstração do Valor Adicionado
para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2012

Todos os valores em milhares de reais
[-]
[-]

Receitas
Vendas brutas de produtos
Outras receitas
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa
[-]
Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros.
[-]
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização.
Valor adicionado líquido produzido pela entidade.
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para passivo a descoberto .
Receitas financeiras
[-]
Valor adicionado total a distribuir
Valor bruto adicionado
[-]
Distribuição de patrimônio
Pessoal
Salários e encargos.
Honorários de diretoria
Benefícios
Encargos trabalhistas e previdenciários
Impostos, taxas e contribuições
Impostos federais
Impostos estaduais
Impostos municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros e variações cambiais.
Aluguéis.
Remuneração de capitais próprios
Dividendos.
Lucros retidos
Valor adicionado distribuído

Controladora
2012
2011
[-]
503.795
91
(650)
503.236
[-]
(364.844)
(3.829)
(368.673)
134.563
(27.163)
107.400
[-]
[-]
9.415
164
54.364
63.943
[-]
171.343
[-]
43.520
21.869
7.514
6.464
7.673
21.096
20.666
395
35
61.656
60.822
834
45.071
42.817
2.254
171.343

[-]
466.698
2.312
(198)
468.812
[-]
(340.209)
(16.615)
(356.824)
111.988
(26.577)
85.411
[-]
[-]
10.892
(1.614)
61.194
70.472
[-]
155.883
[-]
44.796
22.464
5.983
5.544
10.805
12.946
11.831
1.088
27
68.690
67.735
955
29.451
27.978
1.473
155.883

Consolidado
2012
2011
[-]
683.106
82
(958)
682.230
[-]
(486.880)
(5.237)
(492.117)
190.113
(35.818)
154.295
[-]
[-]
[-]
[-]
64.143
64.143
[-]
218.438
[-]
57.108
32.242
7.514
8.149
9.203
30.073
26.402
3.300
371
86.186
84.304
1.882
45.071
42.817
2.254
218.438

[-]
593.799
2.578
(908)
595.469
[-]
(427.138)
(18.144)
(445.282)
150.187
(32.341)
117.846
[-]
[-]
[-]
[-]
64.627
64.627
[-]
182.473
[-]
54.803
30.032
5.983
6.631
12.157
17.930
14.147
3.496
287
80.289
78.314
1.975
29.451
27.978
1.473
182.473

(*) A demonstração de valor adicionado consolidada não é parte das informações
trimestrais consolidadas conforme IFRS.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações
financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS EM 31
DE DEZEMBRO DE 2012
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Companhia Providência Indústria e Comércio (a “Companhia”), com sede em São
José dos Pinhais, Estado do Paraná e suas controladas tem por objeto social a
fabricação e comercialização de produtos plásticos em geral, dentre eles tecido
nãotecido (“nonwoverí'), resultantes da transformação de polipropileno da marca
KAMI.
A Companhia possui duas subsidiárias, uma em Pouso Alegre, Minas Gerais e outra em
Statesville, Carolina do Norte, nos Estados Unidos.
Com o objetivo de ampliar sua capacidade produtiva, em 2012 a Companhia inaugurou
duas novas máquinas. A primeira inaugurada no
segundo trimestre em Pouso Alegre/MG e a segunda, em Statesville, cuja produção
iniciou-se no último trimestre de 2012.
A emissão dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia
e de suas controladas foi aprovada pelo Conselho de
Administração, em 25 de fevereiro de 2013.
Reestruturação societária
(a) Em 31 de janeiro de 2008, com base no laudo de avaliação contábil emitido por
peritos independentes, a controlada Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
(“Isofilme”) efetuou incorporação reversa de sua investidora original, a Providência
Participações Ltda. A Companhia Providência Indústria e Comércio detinha até a data
da incorporação 99,99% das quotas da Providência Participações Ltda., que por sua
vez detinha 99,99% das quotas da Isofilme.Em consequência da incorporação, a
Isofilme teve seu capital social aumentado em R$ 17.534, decorrente da transferência
do acervo líquido da Providência Participações ltda., conforme demonstrado a seguir:
Ativo

[-] Passivo e patrimônio líquido

[-]

[-]

[-] Circulante

[-]

Intangível

[-] Conta mútuo

[-]

Ágio

[-] Companhia Providência Indústria e
Comércio

Isofilme Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda.
[-]
[-]

39.762 Patrimônio líquido
[-] Capital social
39.762 [-]

22.225
[-]
17.534
39.762

Ainda em função da incorporação, o ágio decorrente da aquisição do controle da
Isofilme pela Providência Participações Ltda. está contabilizado em conta específica do
ativo intangível no balanço patrimonial da Isofilme. Conforme preconiza a Instrução
CVM n° 349 e ofício n° CVM 01/2007, não foi constituída provisão no montante da
diferença entre o valor do ágio e do benefício fiscal decorrente de sua amortização,
devido às razões abaixo expostas:
• Não houve interposição de empresa veículo, sendo incorporada a investidora original
(Providência Participações Ltda.);
• Não houve qualquer evento que represente em aumento patrimonial sem substância
econômica no balanço patrimonial da Companhia por ocasião da incorporação; e,
• Os fundamentos econômicos que deram origem ao ágio continuam válidos.
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações
financeiras consolidadas e individuais estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo
aplicadas consistentemente em todos os períodos apresentados, salvo disposição em
contrário.
2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras consolidadas e individuais foram preparadas
considerando-se o custo histórico como base de valor e ajustadas com o objetivo de
refletir os ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) mensurados
ao valor justo contra o resultado do período, bem como o “custo atribuído” de
terrenos, de edificações e de máquinas e equipamentos na data de transição para
IFRS/CPCs.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da
Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis da mesma e de suas
controladas. As áreas que requerem um julgamento mais preciso e de maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas
para as demonstrações financeiras consolidadas, estão divulgadas na Nota 3.
(a) Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).
As demonstrações financeiras consolidadas também foram preparadas e estão sendo
apresentadas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras
(International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidos pelo International
Accounting Standards Board). Como não existe diferença entre o patrimônio líquido
consolidado e o resultado consolidado atribuíveis aos acionistas da controladora,
constantes nas demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com as
IFRSs e as práticas contábeis adotadas no Brasil, e o patrimônio líquido e resultado da
controladora, constantes nas demonstrações financeiras individuais preparadas de

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a Companhia optou por
apresentar essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas em um único
conjunto, lado a lado.
(b) Demonstrações financeiras individuais
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram preparadas conforme
as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPCs) e são publicadas com as demonstrações financeiras consolidadas.
(c) Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
Não há novos pronunciamentos ou interpretações do CPC/IFRS com vigência a partir
de 2013 que, eventualmente, pudessem causar um impacto significativo nas
demonstrações financeiras da Companhia.
2.2. Reclassificação das demonstrações financeiras anteriormente divulgadas
A Companhia está alterando sua demonstração financeira individual e consolidada
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e balanço patrimonial do
início do período mais antigo (1° de janeiro de 2011, conforme requerido pelo CPC 26),
alterando os montantes relativos aos saldos de imposto de renda e contribuição social
diferidos ativo e passivo, atendendo ao disposto no CPC 32, o qual determina que os
tributos sobre o lucro, os impostos diferidos ativos e passivos devem ser apresentados
pelo líquido quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da
apuração dos tributos correntes e quando estão relacionados com a mesma entidade
legal e com a mesma entidade fiscal. As alterações feitas são mostradas abaixo:
[-]
[-]
Saldo anterior em
31.12.2010
Ativo e Passivo não
circulante

Controladora
Ativo

Passivo Patrimônio
Líquido

1.179.282 482.181

Passivo Patrimônio
Líquido

697.101 1.335.669 638.568

(91.103) (91.103)

[-] (91.103) (91.103)

[-]

Saldo ajustado em
01.01.2011

1.088.179 391.078

697.101 1.244.566 547.465

697.101

Saldo anterior em
31.12.2011

1.028.478 339.193

689.285 1.266.020 576.735

689.285

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

697.101
[-]

Ativo e Passivo não
circulante

[-]

Ativo

[-]

Imposto de renda e
contribuição social
diferidos

[-]

Consolidado

[-]

[-]

[-]

Imposto de renda e
contribuição social
diferidos

(85.877) (85.877)

[-] (85.877) (85.877)

[-]

Saldo ajustado em
31.12.2011

942.601 253.316

689.285 1.180.143 490.858

689.285

2.3. Consolidação
(a) Demonstrações financeiras consolidadas
As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações
financeiras consolidadas.
Subsidiárias
Subsidiárias são todas as entidades nas quais a Companhia tem o poder de determinar
políticas financeiras e operacionais, cuja participação é de mais da metade dos direitos
a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos a voto atualmente
exercíveis ou conversíveis são considerados ao se avaliar quando a Companhia controla
outra entidade.
As subsidiárias são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é
transferido para a Companhia e, quando aplicável esta consolidação, é interrompida a
partir da data em que o controle termina.
Transações entre as empresas, saldos, ganhos e prejuízos não realizados são
eliminados. As políticas contábeis das subsidiárias são alteradas quando necessário
para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia e suas
subsidiárias.
(b) Demonstrações financeiras individuais
Nas demonstrações financeiras individuais, as subsidiárias são contabilizadas pelo
método de equivalência patrimonial. No caso da Companhia e suas subsidiárias, as
práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicadas nas demonstrações financeiras
individuais diferem do IFRS aplicável às demonstrações financeiras separadas, apenas
pela avaliação dos investimentos em subsidiárias e coligadas pelo método de
equivalência patrimonial, enquanto conforme IFRS seria custo ou valor justo.
2.4. Apresentação de informações por segmentos
As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente
com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O
principal tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recursos,
pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais e inclusive pela tomada
das decisões estratégicas da Companhia e de suas subsidiárias é a Diretoria Executiva.
Tendo em vista que todas as decisões são tomadas com base em relatórios
consolidados, que o único produto comercializado pela Companhia e suas subsidiárias
é o nãotecido, que todas as decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro,
compras, investimentos e aplicações de recursos são feitas em bases consolidadas, a

Administração concluiu que a Companhia e suas subsidiárias têm somente um
segmento passível de apresentação.
2.5. Conversão de moeda estrangeira
(a) Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas
consolidadas são mensurados e usa-se a moeda do principal ambiente econômico, no
qual a empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras consolidadas
estão apresentadas na moeda R$ (Real), que é a moeda funcional da Companhia e
também a moeda de apresentação do consolidado.
(b) Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional da
Companhia, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da
avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do
final do período, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras,
são reconhecidos no resultado do período como receita ou despesa financeira.
(c) Empresas consolidadas com moeda funcional diferente
Os resultados e a posição financeira da controlada localizada nos Estados Unidos
utilizam moeda funcional diferente da moeda de apresentação, portanto são
convertidos na moeda de apresentação, conforme segue:
(i) Os saldos dos ativos e passivos apresentados em cada balanço patrimonial são
convertidos pela taxa de fechamento da data do balanço;
(ii) As receitas e despesas apresentadas na demonstração do resultado são convertidas
pelas taxas de câmbio médias, considera-se que essas médias representam razoável
proximidade do efeito cumulativo das taxas vigentes nas datas das operações; e
(iii) Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente
separado no patrimônio líquido.
2.6. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros
investimentos a curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de
valor e que são prontamente conversíveis em um montante de caixa conhecido.
2.7. Ativos financeiros
2.7.1. Classificação
A Companhia e suas subsidiárias classificam seus ativos financeiros sob as seguintes
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e recebíveis. A
Companhia e suas subsidiárias não possuem ativos financeiros classificados como
mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação depende da
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.A Administração
determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

(a) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são
derivativos contratados para a manutenção em carteira até o vencimento, designados
como “hedge' (um instrumento de proteção). Os ativos e passivos dessa categoria são
classificados como ativos e passivos circulantes.
(b) Recebíveis
Os recebíveis são ativos financeiros não derivativos e compreendem “Contas a receber
de clientes e demais contas a receber”, com pagamentos fixos ou determináveis não
cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles
com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço, os
quais são classificados como ativos não circulantes.
2.7.2. Reconhecimento e mensuração
O reconhecimento de ativos financeiros é feito na data de negociação, na qual a
Companhia e suas subsidiárias se comprometem a comprar ou vender o ativo. Os
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método
da taxa efetiva de juros.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração
do resultado em “Resultado Financeiro” no período em que ocorrem.
Na data do balanço, a Companhia e suas subsidiárias avaliam se há evidência objetiva
de perda (impairment) em um ativo financeiro ou em um grupo de ativos financeiros.
2.7.3. Impairment de ativos financeiros
(a) Ativos mensurados ao custo amortizado
A Companhia e suas subsidiárias avaliam na data de cada balanço se há evidência
objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está
deteriorado.Um ativo ou um grupo de ativos financeiros encontra-se deteriorado e as
perdas por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de impairment
como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos
ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto
nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou do grupo de ativos
financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.
Os critérios que a Companhia e suas subsidiárias usam para determinar se há
evidência objetiva de uma perda por impairment incluem:
(i) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;
(ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou
principal;
(iii) a Companhia e suas subsidiárias, por razões econômicas ou jurídicas relativas à
dificuldade financeira do tomador de empréstimo, estende ao tomador uma concessão
que um credor normalmente não consideraria;

(iv) torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização
financeira;
(v) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às
dificuldades financeiras; ou
(vi) dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos
de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o
reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser
identificada com os ativos financeiros individuais na carteira, incluindo:
• mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na
carteira;
• condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as
inadimplências sobre os ativos na carteira.
O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor
contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo
os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros
em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor
do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se um empréstimo ou
investimento mantido até o vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de
desconto para medir uma perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros
determinada de acordo com o contrato. Como um expediente prático, a Companhia e
suas subsidiárias podem mensurar o impairment com base no valor justo de um
instrumento utilizando um preço de mercado observável.
Caso o valor da perda por impairment em um período subsequente diminuir e a
diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o
impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do
devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será reconhecida na
demonstração do resultado.
2.8. Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge
Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um
contrato de derivativos é celebrado e, subsequentemente, são remensurados ao seu
valor justo com as suas devidas variações lançadas contra resultado.
Embora a Companhia faça uso de derivativos com o objetivo de proteção, ela não
aplica a chamada contabilização de hedge (hedge accounting). Os valores justos dos
instrumentos derivativos estão divulgados na Nota 7.
2.9. Contas a receber
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela
venda de mercadorias no curso normal das atividades da Companhia e suas
subsidiárias. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a
receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, são apresentadas no ativo
não circulante.

As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor presente e
deduzidas da provisão para crédito de liquidação duvidosa (impairment) estabelecida
quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia e suas subsidiárias não
serão capazes de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais. O
valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. O valor
presente é calculado com base em taxas praticadas no mercado (CDI-Certificado de
Depósito Interbancário), a qual em 2012 correspondia, em média, a 6,90% a.a.
(2011:10,87% a.a.).
2.10. Estoques
Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido de
realização. O custo é determinado utilizando-se o método da Média Ponderada Móvel.
O custo dos produtos acabados e dos produtos em elaboração compreende matériasprimas, mão-de-obra direta, outros custos diretos e custos gerais de produção
relacionados (com base na capacidade operacional normal), exceto os custos dos
empréstimos tomados. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o
curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de venda.
As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada
importação.
2.11. Ativos intangíveis
(a) Ágio
O ágio (goodwill) é apurado na aquisição ou na subscrição de capital em outra
sociedade, representado pelo valor do custo de aquisição do investimento que superar
o valor da equivalência patrimonial, calculada a partir do percentual de aquisição ou
subscrição sobre o valor do patrimônio líquido da sociedade investida, vide maiores
informações na Nota 1 (a).
Segundo a deliberação CVM n° 553 de 12 de novembro de 2008, a qual aprova o
Pronunciamento Técnico CPC 04 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata
de Ativos Intangíveis, a partir de 1° de janeiro de 2009, a Companhia deixou de
amortizar contabilmente os ágios decorrentes dos investimentos adquiridos.Tendo em
vista que os referidos ágios continuam sendo amortizados para fins tributários,
constituiu-se os correspondentes efeitos tributários diferidos sobre a parcela de
amortização excluída fiscalmente. O ágio é testado anualmente para verificar perdas

(impairment).
(b) Softwares
Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares são
reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos diretamente
associados a softwares identificáveis e únicos, controlados pela Companhia e suas
subsidiárias e que, provavelmente, gerarão benefícios econômicos maiores que os
custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis. Os gastos
diretos incluem a remuneração dos funcionários da equipe de desenvolvimento de
softwares e a parte adequada das despesas gerais relacionadas. Os gastos com o

desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados usando-se o
método linear ao longo de suas vidas úteis, pelas taxas demonstradas na Nota 13.
2.12. Imobilizado
Terrenos, edifícios e construções, máquinas e equipamentos, instalações industriais,
móveis e utensílios, compreendem principalmente fábricas e escritórios e são
demonstrados pelo custo histórico de aquisição, corrigidos monetariamente até 31 de
dezembro de 1995, somados ao custo atribuído em 1° de janeiro de 2009.
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O
custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também
pode incluir custos dos encargos sobre empréstimos tomados para financiar a
construção do imobilizado, os quais são capitalizados durante o período necessário
para executar e preparar o ativo para o uso pretendido.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como
um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam
benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser
mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado.
Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado
do período, quando incorridos.
Os terrenos não são depreciados. A depreciação dos outros ativos é calculada usandose o método linear para alocar seus custos aos seus
valores residuais durante a vida útil estimada. As vidas úteis estão demonstradas na
Nota 14.
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado,
ao final de cada exercício.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável caso
o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado (Nota 2.13).
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos
resultados com o valor contábil e reconhecidos em “outros ganhos/(perdas), líquidos”
na demonstração do resultado.
2.13. Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à
amortização e são testados anualmente para identificar uma eventual necessidade de
redução ao valor recuperável (impairment). O imobilizado e outros ativos não
financeiros são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não
recuperáveis (impairment), ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando esse
for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver
perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa
seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso
de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos
para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.

2.14. Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são as obrigações a pagar por bens ou serviços
que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo
classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até
um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Os valores
são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo e, subsequentemente, mensurados
pelo custo amortizado utilizando-se o método de taxa efetiva de juros. Na prática, as
contas a pagar aos fornecedores são normalmente reconhecidas ao valor da fatura
correspondente.
2.15 Empréstimos
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquidos dos custos
incorridos na transação e são,subsequentemente, demonstrados pelo custo
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da
transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado
durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando-se o método
da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a
menos que a Companhia e suas subsidiárias tenham um direito incondicional de diferir
a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.
2.16. Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Companhia e suas subsidiárias têm uma
obrigação presente, legal ou não formalizada como resultado de eventos passados e é
considerada provável, com base em seus assessores jurídicos, que uma saída de
recursos seja necessária para liquidar a operação e uma estimativa confiável do valor
possa ser feita.
2.17. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem tanto
os impostos correntes quanto os diferidos, e são calculadas com base nas alíquotas
efetivas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido ajustado
nos termos da legislação vigente. A compensação de prejuízos fiscais e de base
negativa da contribuição social está limitada a 30% do lucro tributável. Os impostos
sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção
em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio
líquido ou no resultado abrangente.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre prejuízos
fiscais do imposto de renda, base negativa da contribuição social e as correspondentes
diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e
passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda
e a contribuição social diferidos são apurados através das alíquotas de 15% (além dos
10% adicionais, quando aplicável) e 9%, respectivamente.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente
na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra
o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Sendo assim, para dar suporte ao
reconhecimento, a Administração elabora em cada exercício um estudo de
aproveitamento desses tributos, baseado em premissas internas e em cenários
econômicos futuros.
2.18. Benefícios a empregados
(a) Obrigações de aposentadoria
A Companhia e suas subsidiárias oferecem aos empregados um plano de previdência
privada, estruturado na modalidade de contribuição definida (Nota 26), cujo objetivo é
proporcionar a acumulação de recursos que poderão ser transformados em renda
mensal, com o intuito de complementar o benefício oferecido pela Previdência Social.
O plano possui contribuições voluntárias dos participantes, via desconto em folha de
pagamento, e também contribuições da empresa cuja contabilização é registrada no
resultado no grupo de despesas com pessoal em contrapartida no Passivo Circulante.
(b) Remuneração com base em ações
A Companhia oferece aos executivos e determinados empregados um plano de
remuneração com base em ações (“Stock Options”), devidamente aprovado pelo
Conselho de Administração (Nota 20.b), segundo o qual a Companhia recebe os
serviços como contraprestação das opções de compra de ações outorgadas.Conforme
o CPC10 - Pagamentos Baseados em Ações, o prêmio dessas ações, calculado na data
da outorga, é reconhecido como despesa em contrapartida ao patrimônio líquido,
durante o período de carência à medida que os serviços são prestados.
(c) Participação nos lucros
A Companhia e suas subsidiárias reconhecem um passivo e uma despesa de
participação nos resultados em regime de competência, de acordo com a política de
remuneração definida.
2.19. Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais
diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no
patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquido de impostos.
2.20. Reconhecimento da receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela
comercialização de produtos no curso normal das atividades da Companhia e suas
subsidiárias. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações das vendas entre empresas
do consolidado. O reconhecimento é feito quando os riscos significativos e os
benefícios de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador.
Portanto, a Companhia e suas subsidiárias adotam como critério de reconhecimento da
receita a data em que os produtos são entregues ao comprador.

2.21. Distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um
passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no estatuto
social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é
provisionado na data em que é aprovado pelos acionistas, em Assembleia Geral.
2.22. Demonstração do valor adicionado (DVA)
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e
sua distribuição durante determinado período e é apresentada pela Companhia,
conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas
demonstrações financeiras individuais e como informação suplementar às
demonstrações financeiras consolidadas, pois não é uma demonstração prevista e nem
obrigatória conforme as IFRSs.
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que
servem de base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo as
disposições contidas no CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.Em sua primeira
parte apresenta a riqueza criada pela Companhia, representada pelas receitas (receita
bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre a mesma, as outras receitas e
os efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos
de terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e serviços de
terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento da aquisição, os efeitos das
perdas e recuperação de valores ativos, e a depreciação e amortização) e o valor
adicionado recebido de terceiros (resultado da equivalência patrimonial, receitas
financeiras e outras receitas). A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da
riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de
terceiros e remuneração de capitais próprios.
2.23. Normas, alterações e respectivas interpretações novas e revisadas, já emitidas e
ainda não adotadas
As seguintes novas normas, alterações e respectivas interpretações foram emitidas
pelo IASB, mas não estão em vigor para o exercício de 2012. A adoção antecipada
dessas normas, embora encorajada pelo IASB, não foi permitida no Brasil, pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
• IAS 16 - “Ativo Imobilizado” esclarecem que as peças de substituição, equipamentos
reservas e equipamentos de serviço devem ser classificados como imobilizado
conforme estejam de acordo com a definição de imobilizado da IAS 16 e de outra
forma, como estoque. A norma passou a ser aplicável desde 1° de janeiro de 2013.
• IAS 19 - “Benefícios a Empregados” alterada em junho de 2011. As modificações
alteram a contabilização dos planos de benefícios definidos e dos benefícios de
rescisão contratual. Os principais impactos das alterações são: (i) eliminação da
abordagem de corredor; (ii) reconhecimento dos ganhos e perdas atuariais em outros
resultados abrangentes conforme ocorram; (iii) reconhecimento imediato dos custos
dos serviços passados no resultado; e (iv) substituição do custo de participação e
retorno esperado sobre os ativos do plano por um montante de participação líquida,

calculado através da aplicação da taxa de desconto ao ativo (passivo) do benefício
definido líquido. A Companhia e suas subsidiárias estão avaliando o impacto total
dessas alterações. A norma passou a ser aplicável desde 1° de janeiro de 2013.
• Modificações à IAS 1 - “Apresentação dos Itens de Outro Resultado Abrangente “
permitem apresentar o resultado e outro resultado abrangente e uma única
demonstração ou em duas demonstrações separadas e consecutivas. No entanto, as
modificações à IAS 1 exigem divulgações adicionais na seção de outro resultado
abrangente de forma que os itens de outro resultado abrangente sejam agrupados em
duas categorias: (a) itens que não serão reclassificados posteriormente no resultado e
(b) itens que serão reclassificados posteriormente no resultado de acordo com
determinadas condições. O imposto de renda sobre os itens de outro resultado
abrangente será destinado da mesma forma. Norma com efeitos a partir de janeiro de
2013.
• Alterações à IFRS 7 e IAS 32 - “Compensação de Ativos Financeiros e Passivos
Financeiros e Divulgações Relacionadas” exigem que as entidades divulguem as
informações acerca dos direitos de compensação e acordos relacionados (como as
exigências de garantias) para os instrumentos financeiros sujeitos à compensação ou
contratos similares.As alterações à IFRS 7 são aplicáveis para períodos anuais iniciados
em ou após 1° de janeiro de 2013 e períodos intermediários a esses períodos anuais.
As divulgações devem ser realizadas retrospectivamente para todos os períodos
comparados. No entanto, as alterações à IAS 32 não são aplicáveis para períodos
anuais iniciados antes de 1° de janeiro de 2014, com adoção retroativa exigida. As
alterações à IAS 32 esclarecem questões de adoção existentes com relação às
exigências de compensação de ativos e passivos financeiros. Especificamente, essas
alterações esclarecem o significado de “atualmente possui o direito legal de
compensar” e “realização e liquidação simultâneas”.
• IFRS 9 - “Instrumentos Financeiros” aborda a classificação, mensuração e
reconhecimento de ativos e passivos financeiros. O IFRS 9 foi emitido em novembro de
2009 e outubro de 2010 e substitui os trechos do IAS 39 relacionados à classificação e
mensuração de instrumentos financeiros. O IFRS 9 requer a classificação dos ativos
financeiros em duas categorias: mensurados ao valor justo e mensurados ao custo
amortizado. A determinação é feita no reconhecimento inicial. A base de classificação
depende do modelo de negócios da entidade e das características contratuais do fluxo
de caixa dos instrumentos financeiros.Com relação ao passivo financeiro, a norma
mantém a maioria das exigências estabelecidas pelo IAS 39. A principal mudança é a
de que, nos casos em que a opção de valor justo é adotada para passivos financeiros,
a porção de mudança no valor justo devido ao risco de crédito da própria entidade é
registrada em outros resultados abrangentes e não na demonstração dos resultados,
exceto quando resultar em descasamento contábil. A Companhia e suas subsidiárias
estão avaliando o impacto total do IFRS 9. A norma será aplicável a partir de 1° de
janeiro de 2015.
• IFRS 10 - “Demonstrações Financeiras Consolidadas” substitui as partes da IAS 27
Demonstrações Financeiras Consolidadas e Separadas que tratam das demonstrações

financeiras consolidadas. A SIC-12 Consolidação - Sociedades de Propósito Específico
será retirada com a aplicação da IFRS 10. De acordo com a IFRS 10, existe somente
uma base de consolidação, ou seja, o controle. Adicionalmente, a IFRS 10 inclui uma
nova definição de controle que contém três elementos: (a) poder sobre uma investida;
(b) exposição, ou direitos, a retornos variáveis da sua participação na investida e (c)
capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar o valor dos retornos ao
investidor. Orientações abrangentes foram incluídas na IFRS 10 para abordar cenários
complexos. A norma passou a ser aplicável desde 1° de janeiro de 2013.
• IFRS 11 - “Acordos em Conjunto” foi emitida em maio de 2011. A norma provê uma
abordagem mais realista para acordos em conjunto ao focar nos direitos e obrigações
do acordo ao invés da sua forma jurídica. Há dois tipos de acordos em conjunto: (i)
operações em conjunto - que ocorre quando um operador possui direitos sobre os
ativos e obrigações contratuais e como consequência contabilizará sua parcela nos
ativos, passivos, receitas e despesas; e (ii) controle compartilhado - que ocorre quando
um operador possui direitos sobre os ativos líquidos do contrato e contabiliza o
investimento pelo método de equivalência patrimonial. O método de consolidação
proporcional não será mais permitido para controle em conjunto. A norma passou a ser
aplicável desde 1° de janeiro de 2013.
• IFRS 12 - “Divulgação sobre Participações em Outras Entidades” trata das exigências
de divulgação para todas as formas de participação em outras entidades, incluindo
acordos conjuntos, associações, participações com fins específicos e outras
participações não registradas contabilmente. A Companhia e suas subsidiárias estão
avaliando o impacto total do IFRS 12. A norma passou a ser aplicável desde 1° de
janeiro de 2013.
• IFRS 13 - “Mensuração de Valor Justo” foi emitida em maio de 2011. O objetivo do
IFRS 13 é aprimorar a consistência e reduzir a complexidade da mensuração ao valor
justo, fornecendo uma definição mais precisa e uma única fonte de mensuração do
valor justo e suas exigências de divulgação para uso em IFRS. As exigências alinhadas
entre IFRS e US GAAP não ampliam o uso da contabilização ao valor justo, mas
fornecem orientações sobre como aplicá-lo quando seu uso já é requerido ou permitido
por outras normas IFRS ou US GAAP. A Companhia e suas subsidiárias ainda estão
avaliando o impacto total do IFRS 13. A norma passou a ser aplicável desde 1° de
janeiro de 2013.
Não há outras normas IFRS ainda não estejam em vigor com o risco de causar impacto
significativo sobre a Companhia e suas subsidiárias.
3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e se baseiam
na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros,
consideradas razoáveis para as circunstâncias.
3.1. Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Companhia e suas subsidiárias fazem estimativas com
relação ao futuro. Por definição, os resultados das estimativas contábeis raramente
serão iguais aos seus respectivos resultados reais.
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade
de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o
próximo exercício social, estão contempladas abaixo.
(a) Perda (Impairment) estimada do ágio
Anualmente, a Companhia e suas subsidiárias testam eventuais perdas (impairment)
no ágio, de acordo com a política contábil apresentada na Nota 2.13. Os valores
recuperáveis de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) foram determinados com base
em cálculos do valor em uso, efetuados com base em estimativas (Nota 13).
A Administração acredita que eventuais alterações adicionais nas principais premissas
sobre as quais os valores recuperáveis são baseados não fariam com que o seu valor
contábil ultrapassasse o seu valor recuperável.
(b) Imposto de renda, contribuição social e outros impostos
A Companhia e suas subsidiárias reconhecem os ativos e passivos diferidos com base
nas diferenças entre o valor contábil apresentado nas demonstrações contábeis e a
base tributária dos ativos e passivos utilizando as alíquotas em vigor. A Companhia e
suas subsidiárias também reconhecem provisões por conta de situações em que é
provável que valores adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado final
dessas questões é diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas
diferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o
valor definitivo é determinado.
A Companhia e suas subsidiárias revisam regularmente os impostos diferidos ativos
quanto a sua possibilidade de recuperação, considerando-se o lucro histórico gerado e
o lucro tributável futuro projetado, de acordo com um estudo de viabilidade técnica.
(c) Valor justo de derivativos e outros instrumentos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros é avaliado por meio de informações
disponíveis e metodologias de avaliação estabelecidas pela Administração. Entretanto,
a interpretação dos dados de mercado bem como a seleção de métodos de avaliação
requerem um julgamento considerável e razoáveis estimativas para produzir o valor de
realização mais adequado. Consequentemente, as estimativas apresentadas na Nota 7
não indicam necessariamente os montantes que poderão ser realizados no mercado
corrente. O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias para
estimativas pode ter um efeito material nos valores de realização estimados.
(d) Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
A Companhia e suas subsidiárias são parte de diversos processos judiciais e
administrativos, conforme descrito na Nota 17. Desta forma, são constituídas provisões
para todas as contingências referentes a processos judiciais que representam perdas
prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das Leis,

jurisprudências disponíveis, decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. A Companhia e
suas subsidiárias acreditam que essas provisões para riscos tributários, cíveis e
trabalhistas estão corretamente apresentadas nas demonstrações financeiras.
(e) Benefícios fiscais de ICMS
A Companhia possui incentivos fiscais de ICMS concedidos pelo governo estadual do
Paraná e sua controlada Isofilme possui incentivos fiscais de ICMS concedidos pelo
governo estadual de Minas Gerais. O Supremo Tribunal Federal - STF proferiu decisões
em Ações Diretas, declarando a inconstitucionalidade de diversas leis estaduais que
concederam benefícios fiscais de ICMS sem prévio convênio entre os Estados.
Embora não possua incentivos fiscais de ICMS julgados pelo STF a Companhia
consultou seus assessores jurídicos, os quais emitiram parecer sobre o tema, a partir
do qual a Companhia entende não haver passivo a ser registrado.
4. GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO
4.1. Fatores de risco financeiro
A Companhia (juntamente com as subsidiárias) possui um Comitê de Gestão de Riscos,
aprovado pelo Conselho de Administração, que funciona para o seu assessoramento e
é responsável por definir a política, administrar os riscos e gerenciar os instrumentos
financeiros através de sistemas de controle que estabelecem limites de exposição
cambial e de juros bem como definem a destinação dos recursos junto às instituições
financeiras.As posições de todos os instrumentos financeiros, inclusive os derivativos e
os resultados obtidos em relação aos objetivos propostos são apresentadas e avaliadas
mensalmente pelo Comitê de Gestão de Riscos e submetidas à apreciação do Conselho
de Administração da Companhia.
Dentre os procedimentos definidos pela política vigente, a Companhia possui rotinas
mensais que permitem projetar e avaliar a exposição
cambial, já que possui operações e dívida com o mercado externo e está exposta a
esses riscos.
(a) Risco de mercado
(i) Risco de câmbio e taxa de juros
A Companhia e suas subsidiárias estão expostas a riscos de mercado relacionados a
mudanças adversas nas taxas de juros e taxas de câmbio. O endividamento está
indexado em 30% com base na moeda local e a taxas variáveis e fixas, sendo que os
70% restantes estão indexados à LIBOR (London Interbank Offered Rate) e SIFMA
(Securities Industry and Financial Markets Association).Parte significativa das receitas
(29%) advém das exportações e está igualmente exposta a variações na taxa de
câmbio.
Parte do endividamento está indexada ao CDI, portanto sujeita a taxas de juros
variáveis. O resultado financeiro é parcialmente afetado pelas mudanças na taxa básica
de juros da economia (SELIC).

Os instrumentos financeiros derivativos estão registrados aos valores de custo
histórico, os quais se aproximam dos valores justos, e a tabela a seguir demonstra a
exposição cambial da Companhia.
[-]
[-]

[-]

Consolidado
31 de dezembro de
2012
R$ mil

Ativo:
Contas a receber

de 2011
R$ mil

US$ mil

1° de janeiro de
2011
R$ mil

US$ mil

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

74.514

36.464

76.505

40.785

67.040

40.235

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

(2.737) (14.674)

(7.823)

(1.450)

(870)

Passivo:
Fornecedores

US$ mil

31 de dezembro

(5.594)

Empréstimos e
financiamentos

(485.153) (237.413) (346.199) (184.561) (190.443) (114.298)

Posições passivas

(490.747) (240.150) (360.873) (192.384) (191.893) (115.168)

Total exposto

(416.233) (203.686) (284.368) (151.599) (124.853) (74.933)

A Companhia possui investimentos em operações no exterior, cujos ativos líquidos
estão expostos ao risco cambial. A exposição cambial decorrente da participação em
operações no exterior é protegida, principalmente, através de empréstimos na mesma
moeda desses investimentos.
Sensibilidade à taxa de câmbio - Apresentamos no quadro a seguir os impactos de uma
variação de 25% e 50% sob o cenário provável da taxa do dólar para cada
instrumento financeiro exposto:
[-]

Risco (-) 50% (-) 25% Cenário (+) 25% (+) 50%
provável

Taxas

Dólar

1,5675

2,0900

2,6125

3,1350

Contas a receber

Dólar (36.409) (17.357)

1.696

20.748

39.800

Empréstimos e financiamentos

Dólar 237.057 113.009 (11.040) (135.088) (259.137)

Fornecedores .

Dólar

Ganho (perda)

[-]

1,0450

2.734
203.382

1.303

(127)

(1.558)

(2.988)

96.955 (9.471) (115.898) (222.325)

Além da análise de sensibilidade exigida pela Instrução CVM n°475/08, a Companhia
avalia seus instrumentos financeiros considerando os possíveis efeitos no resultado e
patrimônio líquido frente aos riscos avaliados pela Administração da Companhia na
data das informações financeiras, conforme requerido pelo CPC 40 e IFRS 7. Baseado

na posição patrimonial em 30 de dezembro de 2012 estima-se que esses efeitos seriam
próximos aos valores mencionados na coluna de cenário provável da tabela acima,
uma vez que as premissas utilizadas pela Companhia são próximas às descritas
anteriormente.
Sensibilidade à taxa de juros - Apresenta-se no quadro a seguir os impactos dos juros
no resultado de uma variação de 25% e 50% sob o cenário provável dos indexadores
(CDI/LIBOR6) no período de 12 meses:
[-]

Risco

(-)
50%

(-)
25%

Taxas

CDI/Selic 3,63% 5,44%

7,25% 9,06% 10,88%

Taxas do indexador.

LIBOR6

0,51% 0,64% 0,76%

Investimentos de curto prazo

CDI/Selic

Empréstimos e financiamentos

LIBOR6 (8.089) (8.672) (9.048) (9.422) (9.797)

Perda

[-]

0,25% 0,38%
2,678

4,051

Cenário (+)
provável 25%

5,447

6,866

(+)
50%

8,309

(5.411) (4.621) (3.601) (2.556) (1.488)

Além da análise de sensibilidade exigida pela Instrução CVM n°475/08, a Companhia
avalia seus instrumentos financeiros considerando os possíveis efeitos no resultado e
patrimônio líquido frente aos riscos avaliados pela Administração da Companhia na
data das informações financeiras, conforme requerido pelo CPC 40. Baseado na
posição patrimonial das aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos em
aberto em 31 de dezembro de 2012, estima-se que esses efeitos seriam próximos aos
valores mencionados na coluna de cenário provável da tabela acima, uma vez que as
premissas utilizadas pela Companhia são próximas às descritas anteriormente.
(ii) Operações com derivativos
A Companhia e suas subsidiárias possuem operações no mercado externo e estão
expostas a riscos de mercado provenientes de mudanças nas cotações das moedas
estrangeiras e das taxas de juros. A exposição ao risco decorrente de futuros
pagamentos em moeda local dos passivos atrelados ao câmbio é protegida, em grande
parte, pela carteira de contas a receber de clientes no mercado externo, oriundas das
vendas operacionais destinadas à exportação.
Adicionalmente, a Companhia e suas subsidiárias têm como política operar com
instrumentos financeiros derivativos atrelados a moedas estrangeiras, basicamente o
dólar americano, os quais têm a finalidade de hedge (proteção contra possíveis
oscilações nas taxas de juros e câmbio), seguindo as orientações estipuladas na
Política de Gestão de Riscos de Mercado aprovada pelo Conselho de Administração e
operacionalizada pelo Comitê de Gestão de Riscos.
A Política de Gestão de Riscos de Mercado objetiva basicamente a proteção mínima de
75% do fluxo de caixa de curto prazo, por períodos determinados que variem de 9 a
12 meses, orientando para a realização de operações tradicionais de mercado, como

por exemplo, NDF's, opções e mercado futuro de dólar via BM&F entre outras,
estipulando limites por tipo de operação e contraparte.
De modo a mensurar os efeitos das flutuações dos índices e das taxas atreladas às
operações com derivativos, elaboramos a seguir o quadro de análise de sensibilidade
nos termos determinados pela instrução CVM n° 475/08, incluindo um cenário
considerado provável pela Administração da Companhia, uma situação considerada
possível de, pelo menos, 25% de deterioração nas variáveis utilizadas e uma situação
considerada remota, com deterioração de, pelo menos, 50% nas variáveis de risco:
Quadro demonstrativo de análise de sensibilidade
Operação

Risco

(-) 50% (-) 25% Cenário (+)
provável 25%

Swap US$ x CDI

Alta do
CDI

(23.476) (11.786) 12.895 37.573 49.895

Swap LIBOR flut. x fixa

Baixa da
LIBOR

Termo de moeda (NDF)

Queda do (12.198) (2.353)
US$

Ganho (perda)

(217)

(208)

(199) (189)

(+)
50%

(180)

417 6.776 13.101

(35.891) (14.347) 13.113 44.160 62.816

Para determinação dos valores no quadro de análise de sensibilidade, considerou-se a
curva do dólar e de cotações futuras publicadas pela BM&F. Com base nessas taxas
aplicaram-se os percentuais de deterioração de acordo com cada cenário, projetados
os fluxos até o vencimento das operações e descontados até a data de encerramento
do balanço.
Esta análise foi considerada apenas para efeito de atendimento da legislação em vigor,
uma vez que a Companhia opera com derivativos apenas para a proteção e eliminação
dos efeitos de flutuação das moedas e juros contratados, não possuindo caráter
especulativo.
A Companhia avalia seus instrumentos financeiros considerando os possíveis efeitos no
resultado e patrimônio líquido frente aos riscos avaliados pela Administração da
Companhia na data das informações financeiras, conforme sugerido pelo CPC 40. Além
da análise de sensibilidade exigida pela Instrução CVM 475/08, a Companhia mensura
seus instrumentos financeiros considerando os possíveis efeitos no lucro ou prejuízo e
patrimônio frente aos riscos avaliados pela administração da Companhia no final do
período do relatório, conforme determinado pelo CPC 40. Baseado na posição
patrimonial e no valor notional dos instrumentos derivativos em aberto em 31 de
dezembro de 2012, estima-se que esses efeitos seriam próximos aos valores
mencionados na coluna de riscos prováveis da tabela acima, uma vez que as premissas
utilizadas pela Companhia são próximas às descritas anteriormente.

Em 30 de setembro de 2012, a Companhia não possuía contratos de derivativos
exóticos em aberto, nem possuía em outros períodos.
(b) Risco de crédito
A política de vendas da Companhia está intimamente associada à Política de Crédito
instituída na Companhia e ao nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar
no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade
de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de
vendas, limites individuais de posição e garantias exigidas são procedimentos adotados
a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência no contas a receber.
A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou com perda no
valor recuperável pode ser avaliada mediante referência às classificações externas de
crédito ou às informações históricas sobre os índices de inadimplência de contrapartes.
Contas a receber: O risco de crédito do cliente está sujeito aos procedimentos,
controles e política estabelecida pela Companhia para este
fim. Os limites de créditos são estabelecidos para todos os clientes com base em
critérios internos de classificação. Os valores classificados no Grupo 1 referem-se a
clientes sem inadimplência no passado.Os valores classificados no Grupo 2 referem-se
a clientes com alguma inadimplência no passado, ou seja, aqueles que em algum
momento figuraram dentro dos critérios de constituição de provisão para devedores
duvidosos.
[-]
[-]

Contas a receber de clientes

Controladora
31 de

31 de

1°de
31 de
31 de
1°de
dezembro dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro
de 2011
de 2011
de 2012 de 2011
de 2012 de 2011
[-]

Grupo 1

106.755

Grupo 2

1.465

[-]

Consolidado

108.220

[-]

[-]

[-]

133.117 108.705

144.308

2.305

1.850

3.947

135.422 110.555

148.255

[-]

[-]

161.818 125.739
3.585

3.652

165.403 129.391

Caixa e equivalentes a caixa: o risco de crédito de saldos em bancos e outras
instituições financeiras é administrado pela área da tesouraria de acordo com a política
estabelecida.
[-]
Conta corrente, depósitos
bancários e aplicações
financeiras de curto prazo

Controladora
31 de

31 de

Consolidado

1°de
31 de
31 de
1°de
dezembro dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro
de 2011
de 2011
de 2012 de 2011
de 2012 de 2011

brAAA.

53.568

brAA+

7.380

[-]

[-]

7.380

[-]

[-]

brA+f

8.022

3.226

[-]

8.022

3.226

[-]

brA

7.036

6.676 25.695

7.036

6.676 25.695

AA-

[-]

[-]

5.171

5.862

70.394 221.868

84.145

[-]

76.006

60.492 196.173

[-]

56.536

65.412 223.038

407

81.176 249.140

(c) Risco de liquidez
A previsão de Fluxo de Caixa é realizada nas entidades operacionais do consolidado e
consolidada pelo departamento de Finanças. O gerenciamento de risco de liquidez da
Companhia e suas subsidiárias de forma consolidada é de responsabilidade de seus
executivos, que monitoram as previsões contínuas das exigências de liquidez da
Companhia e suas subsidiárias para assegurar que elas tenham caixa suficiente para
atender às necessidades operacionais.
O excesso de caixa mantido pelas entidades operacionais, além do saldo exigido para
administração do capital circulante, é investido em instrumentos de curto prazo, de
modo a promover máxima liquidez e fazer frente aos desembolsos.
A tabela abaixo analisa os ativos e passivos financeiros não derivativos do consolidado
(Companhia e suas subsidiárias) e os ativos e passivos financeiros derivativos a liquidar
pela Companhia e suas subsidiárias, por faixas de vencimento, correspondentes ao
período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os
passivos financeiros derivativos estão incluídos na análise caso seus vencimentos
contratuais sejam essenciais para um entendimento dos fluxos de caixa. Os valores
divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
[-]
[-]

Controladora
Até

De 1 a 3 De 3 De 1 a 5 Mais
anos
de 5
1 mês meses meses a
1 ano
anos

Total

Em 31 de dezembro de 2012

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Ativo

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Caixa e equivalentes de caixa

76.006

[-]

[-]

[-]

[-]

76.006

Instrumentos financeiros
derivativos

10.708

[-]

[-]

[-]

[-]

10.708

Contas a receber de clientes

37.666

67.903

792

1.859

[-]

108.220

[-]

[-]

[-]

22

[-]

22

Depósitos judiciais

[-]

124.380

67.903

792

1.881

[-]

194.956

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

(19.271)

(2.315)

[-]

[-]

[-] (21.586)

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-] (9.408)

[-]

[-] (14.752)

Passivo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos

[-]

Pós-fixadas

(5.344)

Pré-fixadas

[-]

(3.722) (63.455) (110.420)

[-] (177.597)

[-]

(24.615)

(6.037) (72.863) (110.420)

[-] (213.935)

[-]

99.765

61.866 (72.071) (108.539)

[-] (18.979)

[-]
[-]

Consolidado
Até

De 1 a 3 De 3 De 1 a 5 Mais de 5
anos
1 mês meses meses a anos
1 ano

Total

Em 31 de dezembro de
2012

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Ativo

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Caixa e equivalentes de
caixa

84.145

[-]

[-]

[-]

[-]

84.145

Instrumentos financeiros
derivativos

10.708

[-]

[-]

[-]

[-]

10.708

Contas a receber de clientes

54.523

88.164

1.372

4.196

[-]

148.255

[-]

[-]

[-]

56

[-]

56

149.376

88.164

1.372

4.252

[-]

243.164

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

(39.377) (4.013)

[-]

[-]

[-] (43.390)

[-]

[-]

[-]

Depósitos judiciais
[-]
Passivo
Fornecedores
Empréstimos e
financiamentos

[-]

[-]

[-]

Pós-fixadas

(6.077) (17.625) (27.512) (272.809) (89.054) (413.077)

Pré-fixadas

(5) (3.736) (63.493) (110.699) (19.227) (197.160)

[-]

(45.459) (25.374) (91.005) (383.508) (108.281) (653.627)

[-]

103.917

62.790 (89.633) (379.256) (108.281) (410.463)

Os instrumentos derivativos são administrados com base no valor justo líquido. Os
instrumentos derivativos pelo valor líquido compreendem os contratos de Swap de taxa
de juros, Non Deliverable Forward e Opções de compra de dólar utilizados pela
Companhia e suas subsidiárias para administrar o perfil da taxa de juros do
consolidado.
4.2. Gestão de capital
Os objetivos da Companhia e suas subsidiárias ao administrar seu capital são os de
salvaguardar a capacidade de continuidade de suas operações para oferecer retorno
aos seus acionistas, garantia às demais partes interessadas e para manter uma
adequada estrutura de capital.
A administração do capital é monitorada, entre outros indicadores, por meio do índice
de dívida/capitalização, cuja meta é manter uma razão menor ou igual a 0,65. Em 31
de dezembro de 2012 essa relação apresentou o resultado de 0,44 (0,38 em 31 de
dezembro de 2011), demonstrando que a estrutura de capital da Companhia está
sendo mantida dentro dos limites estabelecidos. O quadro abaixo demonstra o cálculo:
[-]

Consolidado

[-]

31 de
31 de
1°de
dezembro de dezembro de janeiro de
2012
2011
2011

Dívida total.

535.707

422.007

493.051

Patrimônio líquido

689.977

689.285

697.101

Capitalização
Dívida total/Capitalização

1.225.684
0,44

1.111.292 1.190.152
0,38

0,41

4.3. Estimativa do valor justo
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas apagar aos
fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment), estejam próximos de
seus valores justos. O valor justo dos passivos financeiros para fins de divulgação é
estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de
juros vigente no mercado e disponível para a Companhia e suas subsidiárias para
instrumentos financeiros similares conforme demonstrado na Nota 16.
Conforme determina o CPC40/IFRS 7, a Companhia deve classificar seus instrumentos
financeiros mensurados pelo valor justo, seguindo-se a seguinte hierarquia de técnicas
de avaliação:
Nível 1 - preços cotados (sem ajustes) nos mercados ativos para ativos ou passivos
idênticos (item não é aplicado à Companhia em 31 de dezembro de 2012);

Nível 2 - informações diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos
no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e,
Nível 3 - técnicas que usam dados com efeito significativo no valor justo registrado que
não sejam baseados em dados observáveis no mercado (item não aplicado à
Companhia em 31 de dezembro de 2012).
[-]

Controladora
31 de

Consolidado

[-]

31 de

1°de
31 de
31 de
1°de
janeiro
janeiro
dezembro dezembro
dezembro dezembro
de 2012 de 2011 de 2011 de 2012 de 2011 de 2011

[-]

Nível 2

Nível 2

Nível 2 Nível 2

Nível 2

Nível 2

Ativo circulante

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Caixa e equivalentes de
caixa

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Valor justo através do
resultado.

76.006

70.394 221.868

84.145

81.176 249.140

[-]

76.006

70.394 221.868

84.145

81.176 249.140

Ativos financeiros
derivativos

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Instrumentos derivativos.

10.708

3.006

489

10.708

3.006

489

[-]

10.708

3.006

489

10.708

3.006

489

Total do ativo circulante

86.714

73.400 222.357

94.853

[-]
[-]

[-]

Controladora
31 de

31 de

de 2012

de 2011

84.182 249.629

Consolidado

1°de
31 de
31 de
1°de
dezembro dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro

Nível 2

Nível 2

de
2011

de 2012

Nível 2 Nível 2

de 2011
Nível 2

de
2011
Nível 2

Passivo circulante

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Passivos financeiros
derivativos

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Instrumentos derivativos.

[-]

4.916 4.030

[-]

4.916 4.030

Total do passivo circulante

[-]

4.916 4.030

[-]

4.916 4.030

Não houve transferência de ativos ou passivos entre níveis de hierarquia de valor justo
para os períodos findos em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro 2011.
5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS POR CATEGORIA
[-]
[-]

Caixa e equivalentes de
caixa

Controladora
31 de

Consolidado

1°de
31 de
31 de
1°de
dezembro dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro
de 2012 de 2011 de 2011 de 2012 de 2011 de 2011
[-]

31 de

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Bancos e aplicações
financeiras

76.006

70.394 221.868

84.145

81.176 249.140

Ativos financeiros

76.006

70.394 221.868

84.145

81.176 249.140

Recebíveis:
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
[-]
Valor justo por meio do
resultado:

[-]
108.220
22
108.242

[-]

[-]

[-]

135.422 110.555

148.255

39

75

56

135.461 110.630

148.311

[-]

[-]

165.403 129.391
44

87

165.447 129.478

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Instrumentos derivativos.

10.708

3.006

489

10.708

3.006

489

[-]

10.708

3.006

489

10.708

3.006

489

208.861 332.987

243.164

Total dos ativos

194.956

249.629 379.107

Passivos financeiros

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Avaliados ao custo
amortizado:

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

21.586

20.90 24.441

43.39

35.255 27.299

Empréstimos e
financiamentos

173.168

205.513 345.152

535.707

422.007 493.051

[-]

194.754

226.413 369.593

579.097

457.262 520.350

Fornecedores

Valor justo por meio do
resultado:

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Instrumentos derivativos

[-]

4.916

4.030

[-]

4.916

4.030

[-]

[-]

4.916

4.030

[-]

4.916

4.030

231.329 373.623

579.097

Total dos passivos

194.754

462.178 524.380

6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O saldo da conta “Caixa e equivalentes de caixa” inclui caixa em poder da Companhia e
suas subsidiárias. O saldo dessa conta no final do período, conforme registrado na
demonstração dos fluxos de caixa, pode ser conciliado com os respectivos itens dos
balanços patrimoniais, como demonstrado a seguir:
[-]
[-]

Controladora
31 de

Consolidado

1°de
31 de
31 de
1°de
janeiro
janeiro
dezembro dezembro
dezembro dezembro
de 2012 de 2011 de 2011 de 2012 de 2011 de 2011

Recursos em bancos e em
caixa

4.291

Fundos de investimentos
financeiros de curto prazo
Caixa e equivalentes de
caixa no balanço

31 de

2.940

8.041

11.475

9.361

8.292

71.715

67.454 213.827

72.670

71.815 240.848

76.006

70.394 221.868

84.145

81.176 249.140

As aplicações financeiras são representadas substancialmente por fundos de
investimento financeiro, cujas carteiras são basicamente compostas por aplicações em
títulos públicos federais, operações compromissadas e certificados de depósito
bancário, remuneradas a 102,0% (2011 - 102,3%), em média, da variação do
Certificado de Depósito Interbancário - CDI - e possuem liquidez imediata. A
Companhia e suas subsidiárias não possuem aplicações em fundos de investimento
exclusivos.
7. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
[-]
[-]

Controladora e Consolidado
31 de

31 de

1°de janeiro

dezembro

dezembro

de 2011

de 2012

de 2011

[-]

Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo Passivo

Swaps de taxa de juros (a)

9.696

[-]

40

7.371

32 1.790

311

[-]

[-] (2.455)

[-] 2.240

Contratos de câmbio a termo (b).

Contratos de opção de dólar (c)
Parcela circulante

701

[-] 2.966

[-]

10.708

[-] 3.006

4.916

457

[-]

489 4.030

O valor justo das operações com derivativos foi calculado pela Companhia e suas
subsidiárias e representa o valor de mercado para a reversão das operações na data
de encerramento do período. Dessa forma, o valor justo apurado é válido somente
para as datas das informações consolidadas, sendo passível de alteração subsequente
em função de alterações nas variáveis de mercado em datas posteriores,
principalmente, com relação à variação nas taxas de câmbio.
As operações de derivativos financeiros contratadas pelas empresas consolidadas não
demandam margens em garantia, apenas sendo realizados ajustes de valores, a
crédito ou a débito, nas datas pactuadas.
(a) Swap de taxas de juros - CDI x US$ e LIBOR6 flutuante x pré-fixada
Os valores de referência (notional) dos contratos de swap de taxas de juros, em aberto
em 31 de dezembro de 2012 correspondem a R$ 129.133 (R$ 145.886 em 2011).
Com o objetivo de se proteger frente à volatilidade das exposições passivas (taxas de
juros em CDI e LIBOR) decorrentes de empréstimos e financiamentos, a Companhia
contratou operações de Swap, negociadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros e
registrados na CETIP, cujos saldos de face apresentam os seguintes montantes e
condições:
• Banco Votorantim e Banco BTG Pactual: US$ 6,7 milhões - posição ativa em CDI +
1,35% a.a. e posição passiva em US$ + 5,7% a.a. com pagamentos semestrais até
dezembro de 2012;
• Banco Espírito Santo: US$ 5,0 milhões - posição ativa em LIBOR6 flutuante e passiva
pré-fixada em 3,6% ao ano, com vencimentos semestrais até setembro de 2013;
• Banco BTG Pactual: US$ 3,8 milhões - posição ativa em LIBOR6 flutuante e passiva
pré-fixada em 3,88% ao ano, com vencimentos semestrais até setembro de 2013;
• Banco Santander:US$ 3,8 milhões - posição ativa em LIBOR6 flutuante e passiva préfixada em 3,88% ao ano, com vencimentos semestrais até setembro de 2013; e,
• Banco Itaú: US$ 52,4 milhões - posição ativa em US$ + 4,85% ao ano e passiva em
CDI + 1,7% ao ano, com vencimentos semestrais até setembro de 2018.
(b) Contratos de câmbio a termo (“Forward”):
Os valores de referência (notional) dos contratos de câmbio a termo, em aberto em 31
de dezembro de 2012, totalizam R$ 25.330 (R$ 29.441 em 2011).
Com o objetivo de se proteger frente à volatilidade das exposições passivas, da moeda
dólar, decorrentes do exposto total (fluxo de caixa), até 31 de dezembro de 2012, a
Companhia contratou operações de “compra” de moeda a termo (NDF - Non
Deliverable Forward), em dólares, nos seguintes montantes e condições:
• Banco Bradesco: US$1,8 milhões - posição ativa em dólar, taxa de realização de R$
1,8072, com vencimentos em 6 de novembro de 2012;

• Banco Votorantim: US$ 1,3 milhão - posição comprada dólar, taxa de realização de
R$2,1188, com vencimentos para 15 de abril de 2013;
• Banco Citibank: US$ 5,2 milhões - posição comprada dólar, taxa de realização de R$
1,9285, com vencimento para 15 de janeiro de 2013;
• Banco HSBC: US$ 1,7 milhão - posição comprada dólar, taxa de realização de R$
2,0810, com vencimento para 15 de fevereiro de 2013;
• Banco Santander:US$ 2,3 milhões - posição comprada dólar, taxa de realização de
R$ 2,1344, com vencimentos para 15 de maio de 2013 e 16 de setembro de 2013; e,
• Banco Itaú BBA: US$ 1,8 milhão - posição comprada dólar, taxa de realização de R$
2,1192, com vencimentos para 17 de junho de 2013 e 15 de julho de 2013.
(c) Contratos de opção de dólar (Call-option):
Os valores de referência (notional) dos contratos de opção de dólar, em aberto em 31
de dezembro de 2012, totalizam R$ 30.905 (R$ 29.441 em 31 de dezembro de 2011).
O prêmio total pago para essas operações foi de R$ 1.377.
Com o objetivo de se proteger frente à volatilidade das exposições passivas, da moeda
dólar, decorrentes do exposto total (fluxo de caixa), até 31 de dezembro de 2012, a
Companhia contratou operações de “opção de compra de moeda” (Call-option), em
dólares, nos seguintes montantes e condições:
• Banco Santander:US$ 0,8 milhão - opção (Call-option) à taxa média de R$ 2,1071,
com vencimento para 15 de maio de 2013; prêmio pago: R$ 69 mil;
• Banco Votorantim: US$ 5,2 milhões - opção (Call-option) à taxa de R$ 2,1087, com
vencimentos para 15 de fevereiro de 2013 e 15 de julho de 2013; prêmio pago: R$
454 mil;
• Banco Itaú: US$ 6,5 milhões - opção (Call-option) à taxa de R$ 2,1279, com
vencimentos para 15 de abril de 2013 e 17 de junho de 2013 e 15 de agosto de 2013;
prêmio pago; R$ 550 mil; e,
• Banco Bradesco: US$ 2,7 milhões - opção (Call-option) à taxa de R$ 2,13, com
vencimento para 15 de março de 2013; prêmio pago: R$ 304 mil. 8. CONTAS A
RECEBER DE CLIENTES
[-]
[-]

Controladora
31 de

Consolidado

31 de

1°de
31 de
31 de
1°de
dezembro dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro
de 2012 de 2011 de 2011 de 2012 de 2011 de 2011

Contas a receber de clientes
no mercado interno.

42.091

63.567 51.451

78.307

Contas a receber de clientes
no mercado externo

69.207

74.283 61.177

75.05

92.503 65.113
77.044

67.04

Menos: provisão para
devedores duvidosos.

(3.078)

(2.428) (2.073)

(5.102)

(4.144) (2.762)

Contas a receber de
clientes, líquidas

108.220

135.422 110.555

148.255

165.403 129.391

Parcela no circulante.

106.361

133.245 108.793

144.059

160.877 124.716

Parcela no não circulante

1.859

2.177

1.762

4.196

4.526

4.675

Em 31 de dezembro de 2012, o prazo médio de recebimento das vendas é de 81 dias
(97 dias em 2011). A Companhia e suas subsidiárias constituem uma provisão para
créditos de liquidação duvidosa para 100% das contas a receber de clientes no
mercado interno vencidas há mais de 90 dias. Para as contas a receber de clientes no
mercado externo a provisão para créditos de liquidação duvidosa depende da análise
da situação financeira atual e o ambiente econômico e político do país em que cada
devedor se encontra. A análise de vencimentos dessas contas a receber está
apresentada abaixo:
[-]
[-]

Controladora

31 de
31 de
1° de
31 de
31 de
1° de
dezembro dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro
de 2012

A vencer.
vencidos até 60 dias
vencidos entre 61 e 90
dias.
Vencidos há mais de 90
dias
Total
Provisão para devedores
duvidosos.
Total

Consolidado

de 2011 de 2011 de 2012

102.038

129.59 106.271

139.239

de 2011 de 2011
156.163 122.032

3.871

3.559

2.825

6.96

6.519

5.854

133

318

194

181

433

240

5.256

4.383

3.338

6.977

6.432

4.027

111.298

137.85 112.628

153.357

169.547 132.153

(3.078)

(2.428) (2.073)

(5.102)

(4.144) (2.762)

108.220

135.422 110.555

148.255

165.403 129.391

As movimentações na provisão para devedores duvidosos de contas a receber de
clientes são as seguintes:
[-]
[-]

Controladora

Consolidado

31 de

31 de

31 de

31 de

dezembro

dezembro

dezembro

dezembro

de 2012
Saldo anterior
Provisão para devedores
duvidosos
Valores não usados, estornados.
Saldo final

de 2011

de 2012

de 2011

(2.428)

(2.535)

(4.144)

(3.627)

(979)

(1.771)

(1.506)

(3.021)

329

1.878

548

2.504

(3.078)

(2.428)

(5.102)

(4.144)

A constituição e a baixa da provisão para contas a receber de liquidação duvidosa
foram registradas no resultado do período como “Despesas comerciais”. Os valores
debitados à conta de provisão são geralmente baixados quando não há expectativa de
recuperação dos recursos.
A exposição máxima ao risco de crédito na data de apresentação do relatório é o valor
contábil de cada classe de contas a receber mencionada acima.
9. ESTOQUES
[-]
[-]

Controladora

Consolidado

31 de
31 de
1° de
31 de
31 de
1° de
dezembro dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro
de 2012

de 2011 de 2011 de 2012

de 2011

de
2011

Matérias-primas.

4.922

4.568

4.284

8.616

6.12

5.010

Matérias-primas auxiliares

8.685

8.088

6.794

10.209

9.171

7.308

395

1.147

1.128

1.958

2.219

1.770

10.808

18.466

14.815

20.534

6.943

6.256

4.479

10.9

9.277

5.955

10

248

221

112

274

440

31.763

38.773

31.721

52.329

Produtos em elaboração.
Produtos acabados
Material de almoxarifado.
Mercadorias em trânsito
Total

23.09 16.401

50.151 36.884

10. TRIBUTOS A RECUPERAR
[-]

31 de dezembro de 31 de dezembro de
2012
2011

[-]

Ativo Realizável Ativo Realizável Ativo Realizável
circulante a longo circulante a longo circulante a longo
prazo
prazo
prazo

Controladora

[-]

[-]

[-]

[-]

1° de janeiro de
2011

[-]

[-]

Imposto s/ Circulação de
Mercadorias e Serviços ICMS

12.388

3.005

12.96

3.584

7.197

19.324

669

[-]

3.192

[-]

[-]

[-]

Contribuição para Fins da
Seguridade Social COFINS

7.033

14.795

2.736

16.661

1.437

18.519

Programa de Integração
Social - PIS

1.552

1.374

493

1.849

343

2.310

Antecipações de IR e CS

6.303

82

100

198

4.326

[-]

Imposto de Renda Retido
na Fonte - IRRF.

5.512

599

11.216

4.398

3.904

8.143

33.457

19.855

30.697

26.69

24.440

52.622

Subsidiárias

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Imposto s/ Circulação de
Mercadorias e Serviços ICMS.

[-]

117

31

117

4

117

Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI.

2.686

[-]

2.142

[-]

[-]

[-]

Contribuição para Fins da
Seguridade Social COFINS

5.169

180

7.014

179

[-]

179

Programa de Integração
Social - PIS

1.172

41

1.573

41

[-]

41

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

697

435

681

436

326

436

9.724

773

11.441

773

2.336

773

43.181

20.628

42.138

27.463

26.776

53.395

Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI.

[-]

[-]
Imposto de Renda Retido
na Fonte - IRRF.
[-]
Consolidado.

Os créditos de ICMS de curto prazo são decorrentes das vendas para o mercado
externo, sendo possível a sua compensação através de pedido de restituição junto à
repartição da receita estadual.

Os créditos de ICMS de longo prazo são recuperáveis através da negociação com
empresas interessadas ou através da compensação com a fatura de energia elétrica.
De acordo com a legislação fiscal a Companhia diferiu o pagamento do ICMS sobre os
bens adquiridos através de importações, substancialmente
maquinário. Dessa forma, os créditos sobre estas operações, cujos pagamentos se
darão em longo prazo (superior a 12 meses), foram
registrados no ativo não circulante e o correspondente imposto a pagar (Nota 17) em
conta específica no passivo não circulante.
Os créditos de PIS/COFINS nas subsidiárias, referem-se aos tributos pagos no processo
de importação da nova máquina da controlada
Isofilme, cujo aproveitamento será feito em oito meses via transferência para a conta
gráfica.
11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS ATIVOS
A Companhia adotou o Regime Tributário de Transição (RTT) instituído pela Lei
11.941/09, por meio do qual as apurações do Imposto sobre a Renda (IRPJ), da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), para o biênio 2008-2009, continuam a ser determinadas sobre os métodos e
critérios contábeis definidos pela Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vigentes
em 31 de dezembro 2007. Dessa forma, o imposto de renda e a contribuição social
diferidos, calculados sobre os ajustes decorrentes da adoção das novas práticas
contábeis advindas da lei 11.638/07 e da Lei 11.941/09, foram registrados nas
demonstrações financeiras da Companhia, quando aplicáveis, em conformidade com a
Instrução CVM n° 371. A Companhia consignou a referida opção na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) em 30 de setembro de 2011.
Os saldos acumulados de prejuízos fiscais de imposto de renda, bases negativas de
contribuição social e diferenças temporárias são como segue:
[-]
[-]

Controladora
31 de
dezembro
de 2012

31 de
1° de
dezembro janeiro de
de 2011
2011

Ativo

[-]

[-]

[-]

Imposto de Renda (IR)

[-]

[-]

[-]

200.661

196.594

175.893

Prejuízos fiscais acumulados.
Custo atribuído ao ativo imobilizado

(237.212)

(252.579) (267.950)

Diferenças temporárias*.

(56.073)

(37.670) (23.363)

[-]

(92.624)

(93.655) (115.420)

Alíquota de IR
Débito de IR diferido sobre prejuízos fiscais e
diferenças temporárias.

25%
(23.156)

25%

25%

(23.414) (28.854)

Crédito de IR diferido sobre ágio na incorporação
reversa.

55.637

69.547

83.457

Total de crédito de imposto de renda

32.481

46.133

54.603

[-]

[-]

[-]

200.661

196.594

175.893

Contribuição social
Bases negativas acumuladas
Custo atribuído ao ativo imobilizado

(237.212)

(252.579) (267.950)

Diferenças temporárias*

(54.650)

(36.238) (21.941)

[-]

(91.201)

(92.223) (113.998)

Alíquota de CS

9%

9%

9%

Débito de CS diferido sobre bases negativas e
diferenças temporárias.

(8.208)

(8.300) (10.260)

Crédito de CS diferido sobre ágio na incorporação
reversa

20.029

25.037

30.043

Total de crédito contribuição social

11.821

16.737

19.783

Total de imposto de renda e contribuição social
diferido ativo líquido.

44.302

62.870

74.386

*O saldo das diferenças temporárias é composto basicamente por provisão para
devedores duvidosos, provisão para participações nos resultados e variações cambiais
por regime de competência.
[-]

Controladora

[-]

31 de
31 de
1° de
dezembro dezembro de janeiro de
de 2012
2011
2011

Subsidiária

[-]

[-]

[-]

Imposto de Renda Providencia USA Inc.

[-]

[-]

[-]

Prejuízo fiscal acumulado.

9.590

8.900

[-]

Imposto Federal (alíquota de 32%) .

3.069

2.848

[-]

671

623

[-]

Imposto Estadual - Carolina do Norte (alíquota de

7%)
Ganho cambial em conversão de moeda
estrangeira.
Total de imposto de renda diferido ativo.
Consolidado.

487

595

[-]

4.227

4.066

[-]

48.529

66.936

74.386

Composição por ano de realização do imposto de renda e contribuição social diferidos:
[-]
[-]

Controladora

Consolidado

31 de
31 de 1° de 31 de
31 de 1° de
dezembro dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro
de 2012 de 2011
de
de 2012 de 2011
de
2011
2011

Até dezembro de 2011 .

[-]

[-] 13.989

[-]

[-] 13.989

De janeiro de 2012 até
dezembro de 2012

[-]

11.226 14.683

[-]

11.952 14.683

De janeiro de 2013 até
dezembro de 2013

9.816

21.186 15.921

10.753

22.556 15.921

De janeiro de 2014 até
dezembro de 2014

17.580

21.923 17.195

19.257

23.341 17.195

De janeiro de 2015 até
dezembro de 2015

16.906

8.535 12.598

18.519

9.087 12.598

[-]

44.302

62.870 74.386

48.529

66.936 74.386

O imposto de renda e contribuição social diferido ativo, decorrentes de prejuízos fiscais
de imposto de renda, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias
são reconhecidos contabilmente e leva-se em consideração a realização provável
desses tributos com base em projeções de resultados futuros, fundamentados em
premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer
alterações e que foram aprovados pelo Conselho de Administração.
Em fevereiro de 2007 a Companhia incorporou a Alnilan S.A., empresa “veículo”
utilizada na aquisição da Companhia Providência Indústria e Comércio, a qual possuía
em seus registros ágio decorrentes dessa aquisição.Visando preservar o fluxo de
dividendos dos acionistas controladores e minoritários, de acordo com as instruções
CVM n° 319/99 e 349/2001, quando da abertura de capital, em julho de 2007, a
Companhia registrou provisão para manutenção da integridade do patrimônio líquido.
O ágio e a provisão foram amortizados linearmente à taxa de 10% ao ano até 31 de
dezembro de 2008.

Em função das mudanças introduzidas pela Lei 11.638/07 e pela Lei 11.941/09, a partir
de 1° de janeiro de 2009, os valores do ágio gerado na incorporação e da provisão
para manutenção da integridade do patrimônio líquido deixaram de ser amortizados de
forma sistemática. Sendo assim, o valor correspondente ao benefício fiscal de IR e CS
diferidos sobre sua futura amortização fiscal foi classificado como IR e CS diferido
ativo.
12. INVESTIMENTOS
(a) Investimentos em subsidiárias
Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia detém 96.246.205 do total de 96.246.206
quotas do capital social da Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., empresa
que tem como objeto social a fabricação e comercialização de produtos plásticos em
geral, dentre eles o nãotecido (“nonwoven”), resultantes da transformação de
polipropileno.
Em 8 de agosto de 2008 foi constituída a controlada direta Providencia USA Inc.,
domiciliada em Statesville, estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da
América, cujo objeto social é a produção e comercialização de nãotecido
(“nonwoven”). Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia detém a totalidade das
ações do capital social compreendido por 1.000 ações.
[-]
Nome

Isofilme Ltda.

[-]

[-]

[-]

Participação em

País Patrimônio Resultado Participação 31 de
31 de
1º de
líquido na
do
%
dezembro dezembro janeiro
investida período
de 2012 de 2011 de 2011
Brasil

Providencia USA
Inc.
EUA
[-]

[-]

[-]

129.649

9.415

99,99

129.649

(7.528)

164

100,0

[-]

[-]

9.579

[-]

129.649

120.234 109.342
[-]

[-]

120.234 109.342

Segue abaixo as principais informações financeiras das subsidiárias diretas:
31 de dezembro de 2012

Ativo

Passivo

Receita

Lucro

Isofilme Ltda

256.538

(31.584)

90.546

9.415

Providencia USA Inc

286.424

(48.814)

78.326

164

Ativo

Passivo

Receita

Lucro

Isofilme Ltda

168.244

(48.009)

78.036

10.892

Providencia USA Inc

199.020

(206.222)

50.149

(1.614)

Ativo

Passivo

Receita

Lucro

31 de dezembro de 2011

1º de dezembro de 2011

Isofilme Ltda

136.655

(27.313)

[-]

[-]

Providencia USA Inc

129.075

(133.720)

[-]

[-]

(b) Subsidiária com passivo a descoberto
Com relação à controlada, que apresenta passivo a descoberto (patrimônio líquido
negativo), foi constituída a respectiva provisão conforme apresentada no passivo não
circulante no balanço patrimonial da controladora sob a rubrica “Provisão para passivo
a descoberto” e computada da seguinte forma:
[-]

Subsidiária

Controladora

[-]

Passivo a descoberto

Provisão para passivo a
descoberto

[-]

31 de
31 de
dezembro de dezembro
2012
de 2011

Providencia USA
Inc.

(7.528)

(7.202)

1º de
31 de
31 de
1º de
janeiro de dezembro dezembro janeiro
2011
de 2012 de 2011 de 2012
(4.646)

(7.528)

(7.202)

(4.646)

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2012, a Companhia registrou receita
de equivalência patrimonial no montante de R$ 164 no resultado (despesa de R$ 1.614
em 2011) e registrou perda decorrente de variação cambial sobre investimento no
exterior de R$ 490, na rubrica Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimônio Líquido
(vide Nota “d” a seguir).
(c) Movimentação dos investimentos
[-]

Controladora

[-]

1º de Equivalência 31 de Equivalência
31 de
janeiro patrimonial dezembro patrimonial dezembro
de 2011
de 2011
de 2012

Isofilme Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda

109.342

10.892

120.234

9.415

129.649

(d) Movimentação do investimento com passivo a descoberto
[-]

Controladora

[-]

1º de Equivalência Ajustes
31 de Equivalência Ajustes
31 de
janeiro patrimonial acumulados dezembro patrimonial acumulados dezembro
de
de
de
de 2011
de 2012
2011
conversão
conversão

Providencia
USA Inc.

(4.646)

(1.614)

(942)

(7.202)

164

(490)

(7.528)

Os ajustes resultantes do processo de conversão das demonstrações financeiras da
Providencia USA Inc., originalmente preparados em moeda estrangeira (Dólar NorteAmericano) e convertidos para o Real, foram registrados como ajuste acumulado de
conversão na rubrica Ajuste de Avaliação Patrimonial no patrimônio líquido.
13. INTANGÍVEL
(a) Composição
[-]

Controladora

Softwares

Consolidado

Softwares

Ágio

Total

Em 1° de janeiro de 2011

11.362

11.368

33.133

44.501

Custo corrigido

13.470

14.930

39.759

54.689

Amortização acumulada

(3.253)

(3.431)

(6.626) (10.057)

Em 31 de dezembro de 2011

10.217

11.499

33.133

44.632

Custo corrigido

19.045

20.687

39.759

60.446

(10.567)

(11.137)

8.478

9.550

Amortização acumulada
Em 31 de dezembro de 2012

(6.626) (17.763)
33.133

42.683

* Média ponderada
(b) Movimentação do ativo intangível
[-]

Controladora

Consolidado

Custos de
Custos de
desenvolvimento desenvolvimento
de softwares
de softwares
gerados
gerados
internamente
internamente
Em 1° de janeiro de 2011

Ágio

Total

11.362

11.368

33.133

44.501

2.108

2.108

[-]

2.108

(3.253)

(3.431)

[-]

(3.431)

Baixas

[-]

[-]

[-]

[-]

Variação cambial.

[-]

212

[-]

212

Transferência.

[-]

1.242

[-]

1.242

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

10.217

11.499

33.133

44.642

Adições
Amortizações.

Em 31 de dezembro de

2011
Adições

1.825

1.825

[-]

1.825

(3.564)

(3.906)

[-]

(3.906)

Baixas

[-]

[-]

[-]

Variação cambial.

[-]

132

[-]

132

Transferência.

[-]

[-]

[-]

[-]

8.478

9.550

33.133

42.683

Amortizações.

Em 31 de dezembro de
2012

Em janeiro de 2008, a Controladora direta Providência Participações Ltda. foi
incorporada pela sua controlada (incorporação reversa) Isofilme Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda. (“Isofilme”). O ágio que a Providência Participações Ltda. possuía em
seus registros, decorrente da aquisição da Isofilme, vinha sendo amortizado
linearmente à taxa de 20% ao ano, com base na expectativa de rentabilidade futura,
suportada em relatório de avaliação econômica elaborado por empresa especializada
que utilizou taxa de desconto real de 9,6% a.a. A partir de 1° de janeiro de 2009, o
referido ágio deixou de ser amortizado contabilmente de forma sistemática ao
resultado, estando somente sujeito à análise do valor de recuperação nos termos do
Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos.
Ainda em decorrência da incorporação reversa, o ágio está registrado em conta
específica no ativo intangível da Isofilme e não está sujeito à provisão para a
integridade do patrimônio líquido prevista na instrução CVM n° 349, devido às razões
abaixo expostas:
• Não houve interposição de empresa veículo, sendo incorporada pela controlada a
investidora original e os fundamentos econômicos que deram origem ao ágio
continuam válidos;
• Não houve qualquer evento que represente em aumento patrimonial sem substância
econômica nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.
Tendo em vista a Companhia ter optado pelo Regime Tributário de Transição
introduzido pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, o ágio descrito acima continuou a ser
amortizado fiscalmente para fins de apuração da provisão para imposto de renda e
contribuição social do exercício findo em 31 de dezembro de 2009, sendo que os
ajustes de amortização estão sendo controlados em livros auxiliares, tendo os reflexos
de imposto de renda e contribuição social diferidos sido refletidos no resultado.
O ágio no montante de R$ 33.133 está fundamentado em expectativa de resultado
futuro e é anualmente submetido ao teste de redução ao valor recuperável
(impairment). Em 31 de dezembro de 2012, o teste não revelou a necessidade de
ajustes ao valor do ágio. As premissas adotadas para a projeção dos fluxos de caixa
futuros foram baseadas na análise da sua performance dos últimos anos, na análise e

expectativas de crescimento do seu mercado de atuação, além das expectativas e
estratégias da Administração. Os valores projetados foram apresentados em termos
reais, isto é, não consideram efeitos inflacionários futuros, e os fluxos de caixa
operacionais foram projetados para o período de 1° de janeiro de 2013 até 31 de
dezembro de 2022. Em 31 de dezembro de 2012 não foram identificados indicadores
de Impairment para o referido ágio. Para o cálculo do valor residual, foi considerado o
valor presente da perpetuidade do fluxo de caixa do último ano projetado.A taxa de
desconto utilizada para cálculo do valor presente dos fluxos de caixa projetados foi de
1,24% a.a., correspondente à taxa do CDI de dezembro de 2012 (6,90%) descontada
a inflação anual projetada para 2013 (IPCA) de 5,66% - Fonte: Boletim Focus do
Banco Central do Brasil.
14. IMOBILIZADO
[-]
[-]

Custo do
imobilizado
(Valor Bruto)

Controladora
Terrenos Edifícios e Máquinas e Instalações Imobilizações
Outras
construções equipamentos industriais
em
imobilizações
andamento

Total

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

12.520

93.409

627.602

6.033

2.253

6.791

748.608

Adições

[-]

872

6.944

801

[-]

1.007

9.624

Baixas

[-]

[-]

(1.011)

[-]

(1)

(30)

(1.042)

Transferências

[-]

[-]

[-]

[-]

(1.482)

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

1.482

[-]

[-]

[-]

[-]

12.520

94.281

635.017

6.834

770

7.768

757.190

Adições

[-]

245

11

266

1.748

166

13.345

Baixas

[-]

(1)

(97)

[-]

[-]

(19)

(117)

Em 1° de janeiro
de 2011

Em 31 de
dezembro de
2011

Transferências

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

12.520

94.525

645.840

7.100

2.518

7.915

770.418

Depreciação
acumulada:

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Em 1° de janeiro
de 2011

[-]

(15.052)

(284.574)

(2.741)

[-]

Depreciação .

[-]

(3.078)

(19.231)

(419)

[-]

(596)

(23.324)

Baixas

[-]

[-]

984

[-]

[-]

(7)

991

Em 31 de
dezembro de
2011

[-]

(18.130)

(302.821)

(3.160)

[-]

Depreciação .

[-]

(3.091)

(19.477)

(423)

[-]

(608)

(23.599)

Baixas

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

8

8

Em 31 de
dezembro de
2012

(4.620) (306.987)

(5.209) (329.320)

Em 31 de
dezembro de
2012

[-]

(21.221)

(322.298)

(3.583)

[-]

Imobilizado
líquido:

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Em 1° de janeiro
de 2011

12.520

78.357

343.028

3.292

2.253

2.171

441.621

Em 31 de
dezembro de
2011

12.520

76.151

332.196

3.674

770

2.559

427.870

Em 31 de
dezembro de
2012

12.520

73.304

323.542

3.517

2.518

2.106

417.507

[-]

3%(*)

4%(*)

10%

[-]

10%

[-]

Taxa anual de
depreciação
*média

[-]
[-]

Custo do
imobilizado
(Valor Bruto)

(5.809) (352.911)

Consolidado
Terrenos Edifícios e Máquinas e Instalações Imobilizações
Outras
construções equipamentos industriais
em
imobilizações
andamento

Total

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

12.580

94.933

700.999

8.534

123.610

7.386

948.042

Adições

[-]

972

8.874

846

62.592

1.039

74.323

Ganho (perda)
cambial em

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

conversão de
moeda
estrangeira.

273

2.642

16.764

[-]

(1.552)

141

18.268

Em 1° de janeiro
de 2011

Baixas

[-]

[-]

(1.039)

[-]

(1)

(50)

(1.090)

2.255

14.265

92.591

(1)

(111.245)

893

(1.242)

15.108

112.812

818.189

9.379

73.404

Adições

[-]

245

13.409

274

158.678

355

172.961

Ganho (perda)
cambial em

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

conversão de
moeda
estrangeira.

226

1.533

10.658

2

2.885

99

15.403

(117)

Transferências
Em 31 de
dezembro de
2011

Baixas
Transferências
Em 31 de
dezembro de
2012

9.409 1.038.301

[-]

(1)

(97)

[-]

[-]

(19)

5.046

24.440

99.225

652

(129.752)

389

20.380

139.029

941.384

10.307

105.215

10.233 1.226.548

Depreciação
acumulada:

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Em 1° de janeiro
de 2011

[-]

(15.305)

(305.747)

(3.761)

[-]

Depreciação .

[-]

(3.386)

(24.119)

(642)

[-]

(763)

(28.910)

Baixas

[-]

[-]

27

1.019

Em 31 de
dezembro de
2011

[-]

(18.691)

(328.874)

(4.403)

[-]

Depreciação .

[-]

(3.677)

(26.685)

(650)

[-]

(900)

(31.912

Baixas

[-]

[-]

8

8

Em 31 de
dezembro de
2012

[-]

(22.368)

(355.559)

(5.053)

[-]

Imobilizado
líquido:

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Em 1° de janeiro
de 2011

12.580

79.628

395.252

4.773

123.610

2.494

618.337

Em 31 de
dezembro de
2011

15.108

94.121

489.315

4.976

73.404

3.781

680.705

Em 31 de
dezembro de
2012

20.380

116.661

585.825

5.254

105.215

3.713

837.048

Taxa anual de
depreciação

[-]

3%(*)

4%(*)

10%

[-]

10%

[-]

*Média

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

992

[-]

[-]

(4.892) (329.705)

(5.628) (357.596)

(6.520) (389.500)

Em atendimento à orientação prevista no CPC 27 (Ativo Imobilizado) e ICPC 10
(Esclarecimentos sobre o CPC 27 e CPC 28), em 1° de janeiro de 2009, a Companhia e
suas subsidiárias adotaram o custo atribuído para determinar o valor justo do ativo
imobilizado, cujo saldo contábil era substancialmente inferior ao seu valor justo.
A avaliação foi realizada por empresa de engenharia independente especializada em
avaliações patrimoniais, de acordo com as normas e procedimentos da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
O ajuste no balanço consolidado em 1° de janeiro de 2009, realizado com base no
Laudo de Avaliação e revisado pela Administração, totalizou R$ 302.157. A depreciação
sobre os ajustes ao valor justo nos períodos findos em 31 de dezembro de 2012 e 31
de dezembro de 2011 foi de R$ 15.368, para cada período, na controladora e de R$
15.523 no consolidado.
A depreciação do período findo em 31 de dezembro de 2012, alocada ao custo dos
produtos vendidos consolidado, soma R$ 25.337 (R$ 26.613, em 2011) sendo que as
despesas operacionais somam R$ 6.575 (R$ 2.297, em 2011).
Com objetivo de ampliar sua capacidade produtiva, a Companhia vem realizando
investimentos relacionados com a aquisição de nova máquina na planta de Statesville
(13a máquina), de forma que foram efetuados adiantamentos registrados na rubrica

“Imobilizações em Andamento”. A partir de dezembro de 2012 a máquina de Pouso
Alegre/MG (12a máquina, inaugurada em junho de 2012) atingiu seus níveis mínimos
de produção.Dessa forma, os bens foram transferidos da rubrica “Imobilizações em
andamento” e passarão a ser depreciados a partir de 1° de janeiro de 2013.
15. FORNECEDORES
[-]

Controladora

[-]

Consolidado

31 de
31 de
1°de
31 de
31 de
1°de
dezembro de dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro de
2012
de 2011 de 2011 de 2012 de 2011
2011

Fornecedores

21.586

20.900

24.441

43.390

35.255

27.299

Total .

21.586

20.900

24.441

43.390

35.255

27.299

Em 31 de dezembro de 2012, o prazo médio de pagamento das compras é de 30 dias
(35 dias em 2011). A Companhia e suas subsidiárias colocam em prática suas políticas
de gerenciamento dos riscos financeiros para garantir que todas as obrigações sejam
pagas conforme os termos originalmente acordados.
16. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
O valor justo dos empréstimos atuais se aproxima ao seu valor contábil, uma vez que o
impacto do desconto não é significativo.
Controladora
Modalidade

Financiamento
máquina de
fabricação do tecido
nãotecido Máquina
Kami 9(a)

Encargos Moeda
financeiros
LIBOR +
1,25%
a.a.

Vencimento

Dólar Juros:
semestrais até
2013
Principal:
semestrais

31 de
31 de
1°de
dezembro dezembro janeiro
de 2012 de 2011 de 2011
312

14.547

296

264

30.482 42.280

a partir de 2009
até 2013
Nota de crédito à
exportação (b)

112% do Real
CDI

Juros:
semestrais até
2012

[-]

Principal:
semestrais

[-]

a partir de 2010
até 2012

375

657

25.000 50.000

EXIM-PSI (c)

Pré-pagamento (d)

9% a.a.

4,85%
a.a.

Real

Juros:
trimestrais até
2013

554

Principal: maio
de 2013

50.000

Dólar Juros:
semestrais até
2018

766

Principal:
semestrais

106.989

433

395

50.000 150.000
1.218

[-]

97.709 97.709

a partir de 2013
até 2018
Debêntures

CDI +
1,35%
a.a.

Dólar Juros:
semestrais até
2012

[-]

[-]

1.556

[-]

[-]

[-]

Principal: 2010,
2011 e 2012

[-]

[-] 100.000

Total controladora

[-]

[-]

[-]

173.168

205.513 345.152

Parte corrente

[-]

[-]

[-]

76.440

44.430 242.076

Exigíveis a longo
prazo

[-]

[-]

[-]

96.118

161.083 103.076

[-]

[-]

[-]

[-]

173.168

205.513 345.152

a) O montante de R$ 14.859, referente ao contrato de pré-pagamento de exportação
(financiamento de máquina), está garantido por notas promissórias no montante de
US$ 36,5 milhões, acrescido de juros e ajustado pelo efeito de variação cambial,
conforme “Credit Agreement” firmado entre as partes.
b) A última parcela da Nota de Crédito à Exportação junto ao Banco Bradesco foi
amortizada em 12 de novembro de 2012.
c)Em 28 de novembro de 2011, a Companhia contratou junto ao Banco Votorantim,
recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) através
do programa “BNDES-Exim” na modalidade “BNDES-Exim Pré-Embarque PSI”, no
montante de R$ 50.000. Os recursos provenientes da operação são utilizados pela
empresa na produção e exportação de bens incluídos no Grupo II da Carta Circular n°
31/2007 de 30/07/2007 do BNDES.O vencimento da operação será em 15 de maio de
2013. Os juros são calculados na base de 9% ao ano com pagamentos trimestrais até
o vencimento final do principal.

d) Em 26 de setembro de 2011, a Companhia contratou junto ao Banco Itaú uma
operação de US$ 52,4 milhões, com 2 anos de carência e vencimentos semestrais até
26 de setembro de 2018. A taxa de juros contratada é de 4,85% ao ano.Para proteger
essa operação frente às oscilações do dólar, foi contratada uma operação de Swap no
mesmo montante, de ponta ativa em US$ + 4,85% ao ano e ponta passiva de CDI+
1,70% ao ano.
e) Em 30 de novembro de 2007, foram emitidas 15.000 debêntures, não conversíveis
em ações, com valor nominal unitário de R$ 10.000 com pagamento de juros
semestrais até 2012 e principal com 2 anos de carência com vencimentos anuais
igualmente até 2012. Sobre o valor nominal unitário incidiram juros remuneratórios à
variação acumulada da taxa média de juros dos Certificados de Depósito
Interbancários (CDI) de um dia, capitalizada de uma sobretaxa de 1,35% ao ano, base
252 dias. Em 29 de setembro de 2011, foi aprovada a liquidação antecipada da
totalidade das debêntures em circulação. O pagamento foi feito em 31 de outubro de
2011, acrescido de prêmio de R$ 422.
Subsidiárias
Modalidade

Financiamento
máquina

Encargos
financeiros
(f) LIBOR+
0,85% a.a.

Moeda

Vencimento

Dólar Juros: semestrais
até 2016
Principal:
semestrais até
2016

[-]

(g) LIBOR+
1,25% a.a.

Dólar Juros: semestrais
até 2023
Principal:
semestrais até
2023

Financiamento
planta USA

(h) LIBOR +
4,00%

Dólar Juros: semestrais
até 2013
Principal:
semestral até
2013

[-]

(i) LIBOR +
2,45%

Dólar Juros: semestrais
até 2015

31 de
31 de
1°de
dezembro dezembro janeiro
de 2012 de 2011 de 2011
1
11.769

18

13

13.977 15.072

580

73

[-]

73.121

17.717

[-]

166

276

242

10.218

60

18.758 24.993

50

34

Principal:
semestral até
2015
[-]

(j) LIBOR +
3,91%

Dólar Juros: semestrais
até 2014

(k) LIBOR+
3,08%

[-]

[-]

3.832

[-]

[-]

143

246

[-]

16.093

16.882

[-]

99

179

[-]

10.217

9.379

[-]

Dólar Juros: mensais
até 2030

4

3

5

Principal: 2030

18.225

Dólar Juros: semestrais
até 2016
Principal:
semestral até
2016

[-]

(l) LIBOR +
2,50%

Dólar Juros: semestrais
até 2016
Principal:
03/04/2016

[-]

[-]

(m) SIFMA

(n) LIBOR +
1,50%

Dólar Juros: semestrais
até 2020
Principal:
semestral até
2020

[-]

(o) LIBOR +
1,20%

Dólar Juros: semestrais
até 2022
Principal:
semestral até
2022

[-]

(p) LIBOR +
2,85%

18.946 16.828

60

Principal:
semestral até
2014
[-]

17.530

Dólar Juros: semestrais
até 2017

489
86.333

16.422 14.821

513

378

89.876 67.116

500

91

[-]

61.828

13.088

[-]

636

[-]

[-]

Principal:
29/06/2017
[-]

(q) LIBOR +
3,05%

40.277

[-]

[-]

141

[-]

[-]

10.217

[-]

[-]

[-]

[-]

66

[-]

[-]

[-]

8.331

Dólar Juros: semestrais
até 2014
Principal:
28/08/2014

[-]

(r) LIBOR +
2,15%

Dólar Juros e principal:

Total controladas

[-]

[-]

362.539

216.494 147.899

Total consolidado

[-]

[-]

535.707

422.007 493.051

Parcela no circulante
(consolidado)

[-]

[-]

112.361

73.572 262.207

Parcela no passivo não
circulante (consolidado)

[-]

[-]

423.346

348.435 230.844

[-]

[-]

535.707

422.007 493.051

f) O montante de R$ 11.770 refere-se ao contrato de financiamento entre a Isofilme e
o banco alemão Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW), firmado em 27 de julho de
2005, destinado à compra de máquina para a produção de tecido nãotecido
(“nonwoven”), com taxa de juros equivalente à variação LIBOR + 0,85% ao ano, com
pagamento de principal e juros semestrais até 2016.
g) O montante de R$ 73.701 refere-se às parcelas liberadas, do total de US$ 37,5
milhões, contratados pela Isofilme junto ao Banco HSBC, garantidos pela agência
alemã Euler Hermes Kreditversicherungs AG. Tais recursos foram destinados ao
financiamento da máquina instalada em Pouso Alegre, Minas Gerais. A taxa de juros
contratada é a variação da LIBOR + 1,25% ao ano, com pagamento de principal e
juros semestrais.
h) O montante de R$ 10.384 refere-se ao contrato de financiamento entre a
Providencia USA Inc. e o Banco HSBC, firmado em 19 de setembro de 2008 e
destinado à aquisição das máquinas nos Estados Unidos.
i) Em 16 de novembro de 2010 e em 31 de dezembro de 2010, foram contratadas
junto ao Banco HSBC, operações no total de US$ 10,1 milhões para financiamento do
capital de giro da planta nos Estados Unidos. O vencimento dessas operações ocorrerá
em 24 de abril de 2015 e 25 de novembro de 2015, com pagamento de juros
semestrais pela variação da LIBOR + 2,45% ao ano, em média.

j) Em 5 de setembro de 2012, foi contratada junto ao banco HSBC uma operação de
US$ 2,5 milhões para o financiamento do capital de giro da planta nos Estados Unidos.
O vencimento da operação ocorrerá em 26 de agosto de 2014, com pagamento de
principal e juros semestrais pela variação da LIBOR + 3,91% ao ano.
k) Em 4 de setembro de 2011 e em 07 de julho de 2011, foram contratadas junto ao
Banco Itaú, operações no total de US$ 9 milhões para o financiamento do capital de
giro da planta nos Estados Unidos. O vencimento dessas operações é para 04 de
março de 2016 e 10 de junho de 2016, com pagamento de juros semestrais pela
variação da LIBOR + 3,08% ao ano, em média.
l) Em 13 de abril de 2011, foi contratada junto ao Banco do Brasil, uma operação de
US$ 5 milhões para o financiamento do capital de giro da planta nos Estados Unidos. O
vencimento da operação ocorrerá em 03 de abril de 2016, com pagamento de juros
semestrais pela variação da LIBOR + 2,5% ao ano.
m) Em 12 de maio de 2010, houve a captação de US$ 9,1 milhões para financiamento
das edificações da planta nos Estados Unidos.A operação, denominada Recovery Zone
Facility Bonds, consiste na emissão de títulos públicos americanos, do condado de
Iredell, administrada por um agente (Wells Fargo Bank), e garantida pelo Banco HSBC,
cuja remuneração é calculada semanalmente e paga mensalmente de acordo com a
taxa SIFMA (Securities Industry and Financial Markets Association). A taxa SIFMA em
31 de dezembro de 2012 foi de 0,25% ao ano. n) O montante de R$ 86.822 refere-se
às parcelas liberadas, do total de US$ 51,8 milhões, contratados em 12 de fevereiro de
2010 entre a Providencia USA Inc. e o Banco HSBC, garantidos pela agência alemã
Euler Hermes Kreditversicherungs AG.Tais recursos foram destinados ao financiamento
da máquina instalada nos Estados Unidos.A taxa de juros contratada é a variação da
LIBOR + 1,5% ao ano, com pagamento de principal e juros semestrais.
o) O montante de R$ 62.328 refere-se à parcela liberada, do total de US$ 37,5
milhões, contratados em 08 de agosto de 2011 entre a Providencia USA Inc. e o Banco
HSBC, garantidos pela agência alemã Euler Hermes Kreditversicherungs AG. Tais
recursos serão destinados ao financiamento da máquina a ser instalada nos Estados
Unidos e estão sendo liberados de acordo com os embarques da máquina e seus
componentes. A taxa de juros contratada é a variação da LIBOR + 1,20% ao ano, com
pagamento de principal e juros semestrais. p) Em 25 de julho de 2012, foi contratada
junto ao Banco do Brasil, uma operação de US$ 20 milhões para o financiamento de
máquinas e edificações da planta nos Estados Unidos. O vencimento da operação
ocorrerá em 29 de junho de 2017, com pagamento de juros semestrais pela variação
da LIBOR + 2,85% ao ano.
q) Em 16 de agosto de 2012, foi contratada junto ao Banco Bradesco, uma operação
de US$ 5 milhões para o financiamento do capital de giro da planta nos Estados
Unidos. O vencimento da operação ocorrerá em 21 de agosto de 2014, com
pagamento de juros semestrais pela variação da LIBOR + 3,05% ao ano.
r) Em 15 de setembro de 2010, foi contratada junto ao Banco Bradesco, uma operação
de US$ 5 milhões para o financiamento do capital de giro da planta nos Estados

Unidos, com taxa de juros semestrais pela variação da LIBOR + 2,15% ao ano. Essa
operação foi liquidada em 15 de setembro de 2011.
Composição por ano de vencimento da parcela no passivo não circulante:
[-]
[-]

Controladora

Consolidado

31 de
31 de
1º de
31 de
31 de
1º de
dezembro dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro
de 2012 de 2011
de
de 2012 de 2011
de
2011
2011

2013

[-]

72.247 91.204

[-]

105.126 111.205

2014

19.453

17.764 11.872

73.152

44.581 34.407

2015

19.453

17.764

[-]

60.534

43.550 14.205

2016

19.453

17.764

[-]

61.676

44.681 71.027

De 2017 até 2030

38.369

35.544

[-]

227.984

110.497

[-]

96.728

161.083 103.076

423.346

348.435 230.844

[-]

Todas as captações destinadas ao financiamento da planta nos Estados Unidos são
garantidas pela Companhia. Em 31 de dezembro de 2012, os avais garantem os R$
277.068 de endividamento da Providencia USA Inc. Além disso, a Companhia possui
junto ao Banco HSBC uma carta fiança internacional, visando garantir os US$ 9,1
milhões relativos à captação do Recovery Zone Facility Bond.
As captações destinadas ao financiamento exclusivo das máquinas possuem penhor
mercantil das próprias máquinas pelos saldos remanescentes do financiamento. Em 31
de dezembro de 2012, esse montante representa R$ 234.621, dos quais R$ 149.150
referem-se à máquina da planta nos Estados Unidos e R$ 85.471 referem-se à
máquina da Isofilme, acrescido de carta fiança bancária no valor de
R$ 17.999.
Os empréstimos nacionais não possuem garantias. Abreviaturas:
CDI - Certificado de Depósito Interbancário
LIBOR - London Interbank Offered Rate (Taxa Interbancária de Londres)
SIFMA - Securities Industry and Financial Markets Association (Associação dos
Mercados Financeiros e Valores Mobiliários)
Linhas de crédito:
A Companhia e suas subsidiárias possuem uma linha de crédito pré-aprovada junto ao
Banco HSBC no montante total de US$ 41,2 milhões visando o financiamento da nova
máquina que está sendo adquirida e instalada nos Estados Unidos. Esses recursos
serão disponibilizados de acordo com o andamento do projeto de construção dessa

máquina. A taxa de juros a ser contratada será de LIBOR + 1,20% ao ano.Os
contratos serão garantidos pela agência alemã Euler Hermes Kreditversicherungs AG.
Ainda com o objetivo de financiar as obras e instalações e o capital de giro das novas
plantas, a Companhia e suas subsidiárias abriram linhas de crédito no montante de
US$ 40,9 milhões junto a diversas instituições financeiras, cujas taxas variam de LIBOR
+ 3,00% até LIBOR + 4,94% ao ano. Esses recursos serão disponibilizados na medida
em que identificada a necessidade de suprimento do caixa das plantas que estão
recebendo os investimentos.
Os valores contábeis dos empréstimos, financiamentos em comparação com os seus
respectivos valores justos estimados são os seguintes:
[-]
[-]
[-]

Controladora
Valor contábil

Valor justo

31 de
31 de
1º de
31 de
31 de
1º de
dezembro dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro
de 2012 de 2011
de
de 2012 de 2011
de
2011
2011

Empréstimos

173.168

205.513 345.152

182.110

208.051 341.064

[-]

173.168

205.513 345.152

182.110

208.051 341.064

[-]
[-]
[-]

Consolidado
Valor contábil

Valor justo

31 de
31 de
1º de
31 de
31 de
1º de
dezembro dezembro janeiro dezembro dezembro janeiro
de 2012 de 2011
de
de 2012 de 2011
de
2011
2011

Empréstimos

535.507

422.007 493.051

593.201

418.294 474.705

[-]

535.507

422.007 493.051

593.201

418.294 474.705

A subsidiária Providencia USA Inc. possui três operações junto ao banco HSBC (nota
16(h)), no montante total de USS 10,1 milhões, os quais possuem cláusula restritiva
(debt covenant) de dívida líquida/EBITDA, cujos indicadores estão sendo cumpridos.
17. IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
[-]
[-]

31 de dezembro de 31 de dezembro de
2012
2011

1º de janeiro de
2011

Passivo Passivo Passivo Passivo Passivo Passivo
circulante não
circulante não
circulante não
circulante
circulante
circulante

Controladora

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

ICMS

292

218

597

500

534

812

PIS

121

[-]

8

[-]

19

[-]

COFINS

542

[-]

22

[-]

73

[-]

IRRF

350

[-]

382

[-]

308

[-]

Contribuição
previdenciária
sobre a receita
bruta a recolher

202

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Demais
obrigações
tributárias

375

[-]

382

[-]

413

[-]

1.882

218

1.391

500

1.347

812

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

180

[-]

63

[-]

122

[-]

PIS

[-]

[-]

[-]

[-]

79

[-]

COFINS

[-]

[-]

[-]

[-]

363

[-]

IRRF

228

[-]

145

[-]

171

[-]

IRPJ e CSLL

614

[-]

67

[-]

52

[-]

Contribuição
previdenciária
sobre a receita
bruta a recolher

113

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

1.395

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

48

[-]

45

[-]

28

[-]

[-]

2.578

[-]

320

[-]

815

[-]

Consolidado

4.460

218

1.711

500

2.162

812

[-]
Controladas
ICMS

Imposto sobre
propriedade Statesville
Demais
obrigações
tributárias

18. PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS,TRABALHISTAS E CÍVEIS

A Companhia e suas subsidiárias são partes envolvidas em processos administrativos e
judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal. O cálculo dos valores a serem
provisionados é feito com base nos montantes efetivamente envolvidos e no parecer
dos advogados externos e internos responsáveis pela condução dos processos, sendo
que somente são provisionados os valores relativos aos processos com risco de perda
provável.
O quadro a seguir apresenta a posição das provisões para perdas prováveis e
depósitos judiciais em 31 de dezembro de 2012:
[-]
[-]
[-]
Trabalhista (a)

Controladora
31 de dezembro
de 2012

31 de dezembro
de 2011

1º de janeiro de
2011

Provisão Depósitos Provisão Depósitos Provisão Depósitos
765

22

641

39

957

75

Cível (b)

25

[-]

35

[-]

61

[-]

Fiscal (c)

790

22

676

39

1.018

75

Circulante

225

[-]

379

[-]

495

[-]

Não circulante

565

22

297

39

523

75

[-]
[-]
[-]
Trabalhista (a)

Controladora
31 de dezembro
de 2012

31 de dezembro
de 2011

1º de janeiro de
2011

Provisão Depósitos Provisão Depósitos Provisão Depósitos
977

23

718

44

1.179

87

Cível (b)

25

[-]

35

[-]

61

[-]

Fiscal (c)

[-]

33

[-]

[-]

[-]

[-]

1.002

56

753

44

1.240

87

Circulante

427

[-]

456

[-]

717

[-]

Não circulante

575

56

297

44

523

87

Total

movimentação das provisões no período findo em 31 de dezembro de 2012 está
demonstrada a seguir.
A

[-]

Controladora

Consolidado

Saldo em 1° de janeiro de 2011

1.018

1.240

Adições

1.227

1.247

(1.569)

(1.734)

Saldo em 31 de dezembro de 2011

676

753

Adições

914

1.291

(800)

(1.042)

790

1.002

Baixas

Baixas
Saldo em 31 de dezembro de 2012
(a) Processos de natureza trabalhista

Em geral, os processos trabalhistas versam sobre horas extras, adicional de
insalubridade e/ou periculosidade, equiparação salarial, férias, dano moral decorrente
de ações acidentárias, doença profissional, responsabilidade subsidiária envolvendo
empresas prestadoras de serviços, entre outros.
(b) Processos de natureza cível
Em geral, os processos de natureza cível envolvem questões usuais e inerentes à
nossa atividade empresarial e referem-se, sobretudo, a ações indenizatórias, cobranças
de créditos, questões relativas à declaração de inexigibilidade de título executivo e
sustação de protesto.
(c) Processos de natureza fiscal
Em 31 de dezembro de 2012, a controlada Isofilme figura como parte em um processo
judicial referente ICMS sobre energia elétrica disponibilizada e não utilizada.
(d) Ações possíveis não provisionadas
A Companhia possui ações de natureza trabalhista e cível, envolvendo riscos de perda
classificados pela Administração como possíveis, de acordo com a avaliação jurídica,
para os quais não há provisão constituída, conforme composição a seguir:
[-]
[-]

Trabalhistas

Controladora
2012

2011

Consolidado
2012

2011

852

1.175

874

1.250

Cíveis

3.024

3.046

3.054

3.076

[-]

3.876

4.221

3.928

4.326

Em 31 de dezembro de 2012, os montantes relativos a processos de responsabilidade
dos antigos controladores somam R$ 2.442 na Controladora e no Consolidado (R$
2.622 em 2011).
19. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS PASSIVOS

O montante registrado a título de Impostos diferidos passivos é reconhecido para fazer
frente à realização das diferenças temporárias e estão apresentados de forma líquida,
conforme previsto no CPC 32. A composição é feita da seguinte forma:
[-]
[-]

Consolidado
31 de
dezembro

31 de
dezembro

1° de
janeiro

de 2012

de 2011

de 2011

Passivo

[-]

[-]

[-]

Imposto de Renda (IRPJ)

[-]

[-]

[-]

37.785

30.406

18.624

2.853

3.009

3.162

40.638

33.415

21.786

25%

25%

25%

10.16

8.354

5.446

[-]

[-]

[-]

37.785

30.406

18.624

2.853

3.009

3.162

40.638

33.415

21.786

9%

9%

9%

3.657

3.007

1.961

13.817

11.361

7.407

Diferido sobre efeitos Lei 11.638 e Lei 11.941
Custo atribuído ao ativo imobilizado
[-]
Alíquota de IR
Total de débito de imposto de renda
Contribuição social
Diferido sobre efeitos Lei 11.638 e Lei 11.941.
Custo atribuído ao ativo imobilizado
[-]
Alíquota de CS
Total de débito contribuição social.
Total de imposto de renda e contribuição social
diferido passivo líquido

As diferenças temporárias que dão origem ao IR e CS diferido passivo referem-se,
substancialmente, à amortização fiscal do ágio gerado na aquisição da controlada
Isofilme.
20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2012, o capital social de R$ 409.003 está representado por
80.041.132 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal,
distribuídas conforme quadro a seguir:
Acionistas Controladores e ligados aos Controladores [-]
FIP ASAS .

[-]
13.952.203 17,4%

FIP GG (Gov. e Gestão Investimentos Ltda.).

10.074.423 12,6%

FIP Bssf II .

9.417.737 11,8%

FIP Brasil Equity II

6.278.492

7,8%

Banco Espírito Santo S.A.

5.861.269

7,3%

Boreal Fundo de Investimentos em Participações*

4.651.081

5,8%

Espírito Santo Capital - Sociedade de Capital de Risco
S.A

1.953.757

2,4%

Fundo de Investimentos em Partic. C.A.

1.162.683

1,5%

970.724

1,2%

2.690.700

3,4%

Fip Ggpar (Gov. e Gestão Investimentos Ltda.) .
Boreal Ações III Fia*.
Total Acionistas Controladores e ligados aos
Controladores .

57.013.069 71,2%

Administradores

[-]

[-]

33.509

0,0%

4.006

0,0%

Conselho Fiscal

4 .000

0,0%

Total Administradores

41.515

0,1%

[-]

[-]

4.040.000

5,0%

Diretoria
Conselho de Administração

Ações em circulação (free float)
DVG1 Fundo de Investimento em Ações **
Outros

18.797.448 23,5%

Total Ações em circulação (free float)

22.837.448 28,5%

Ações em tesouraria.

149.100

0,2%

Total Ações em tesouraria

149.100

0,2%

Total Ações .

80.041.132 100,0%

* Acionistas ligados ao Boreal Fundo de Investimentos em Participações.
** DVG1 Fundo de Investimento em Ações, com representação igual ou superior a 5%
do capital social da Companhia.
Conforme o Estatuto Social da Companhia, a mesma está autorizada a aumentar o seu
capital social até o limite de 4.050.000 (quatro milhões e cinquenta mil) ações
ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, independentemente de reforma
estatutária.

b) Opções de compra de ações
De acordo com o Estatuto Social, por deliberação do Conselho de Administração e
conforme as Diretrizes para a Estruturação de Plano de Opção de Compra de Ações
aprovadas em Assembleia Geral de 11 de maio de 2007 e 10 de setembro de 2010, a
Companhia pode outorgar opção de compra ou subscrição de novas ações, sem direito
de preferência para os acionistas, em favor de executivos e empregados de alto nível
da Companhia e de suas subsidiárias.
As diretrizes para conceder opção de compra de ações são administradas pelo
Conselho de Administração, que pode outorgar opção de compra de ações às pessoas
indicadas. A opção de compra de ações a ser oferecida nos termos dessas Diretrizes
representará, a qualquer momento, até 3% do total de ações de emissão da
Companhia. Os termos e condições, inclusive o preço por ação, dos planos de opção
de compra das ações são definidos pelo Conselho de Administração no momento da
outorga ou concessão. Os acionistas, nos termos do que dispõe o art. 171, § 3°, da Lei
das Sociedades por Ações, não terão preferência no período da opção de compra de
ações. Em 5 de julho de 2007, o Conselho de Administração aprovou um plano de
opção de compra de ações, por meio do qual foram concedidas opções de compra de
827.244 ações de emissão da Companhia, correspondentes a aproximadamente 0,9%
do capital social, ao preço de R$ 8,40 por ação. O plano apresentou carência de um
ano para o período das opções. Após esse período, cada beneficiário pode exercer sua
opção de aquisição de lotes de até 1/3 (um terço) das ações objeto dos planos em
cada uma das seguintes datas: 26 de julho de 2008, 26 de julho de 2009, 26 de julho
de 2010.
Em 11 de agosto de 2009, o Conselho de Administração aprovou a prorrogação por
mais 1 ano, ou seja, até 26 de julho de 2011, para que os beneficiários do Plano
pudessem exercer a sua opção de compra de ações objeto desse Plano.
Dessa forma, o prazo para cada beneficiário exercer sua opção de aquisição das ações
objeto dos planos venceu em 26 de julho de 2011. Mesmo com a prorrogação do prazo
o efeito do valor justo na data da outorga é irrelevante.
As premissas utilizadas para o cálculo, na data da outorga, foram as seguintes:
Taxa de juros livre de risco
Prazo total em anos
Volatilidade anual esperada
Valor justo da opção na data da outorga

10,78% a.a
3
15,09% a.a.
R$ 1,60

O valor justo do programa de 2007 foi estimado com base no modelo de precificação
Garman-Kohlhagen, devido ao objeto da opção gerar uma renda (dividendos) e o
preço do período não ser corrigido pela inflação.

Devido a Companhia não ser uma empresa de capital aberto na data da outorga, sem
histórico de volatilidade da ação, foi utilizada a volatilidade histórica de empresa do
mesmo segmento.
O referido plano prescreveu em 26 de julho de 2011, sendo que as opções não foram
exercidas por nenhum dos beneficiários. Assim, a reserva constituída no patrimônio
líquido no montante de R$ 1.324 mil foi revertida contra lucros acumulados.
Atualmente estão vigentes dois novos planos de opção de compra de ações. Os planos
possuem três períodos de carência para o exercício das opções: Após o decurso de 12
meses, o participante passa a ter o direito de adquirir 20% das ações objeto da opção;
após o decurso de 24 meses, o participante passa a ter direito de adquirir mais 30%
das ações objeto da opção; e, após o decurso de 36 meses o participante passa a ter
direito de adquirir os outros 50% das ações objeto da opção. O prazo total de
prescrição do plano é de 7 (sete) anos.
O reconhecimento nas demonstrações financeiras começa a ser feito a partir do mês
em que os beneficiários assinam os contratos individuais.
A condição para exercer o direito é a permanência na Companhia. Até 31 de dezembro
de 2012 não houve movimentação na quantidade de opções de ações inicialmente
outorgadas.
O quadro abaixo demonstra os detalhes dos planos vigentes:
Data da
aprovação

Quantidade de
ações

30/05/2011

829.000

6,10 30/05/2018

1.510

460.000

6,35 25/05/2019

711

25/05/2012

Preço de
exercício

Data de
vencimento

Valor Justo

% do Capital
Social
1,04
0,58%

As premissas utilizadas para o cálculo, na data da outorga, foram as seguintes:
Data da
aprovação

Quantidade
de ações

Taxa de juros
anual livre de
risco

Prazo total
em anos

Volatilidade
anual
esperada

Valor justo
da opção na
data da
outorga

30/05/2011

829.000

12,15%

3

52,86%

1,82

25/05/2012

460.000

8,79%

3

48,56%

1,57

Caso as opções de compra de ações sejam integralmente exercidas pelos seus
titulares, os atuais acionistas da Companhia sofrerão uma diluição de participação de
1,58%. Tal diluição foi calculada com base na razão entre (i) o número total de ações
objeto dos planos de opção de compra de ações vigentes, e (ii) o número total de
ações de emissão da Companhia em 31 de dezembro de 2012, acrescido do número
total de ações objeto dos planos de opção de compra de ações, ou seja:
“Diluição em 31/12/2012” = 1.289.000/(80.041.132 + 1.289.000) x 100 = 1,58%

Movimentação das opções

30 de
setembro

31 de dezembro
de 2011

de 2012
Quantidade inicial.

829.000

827.244

Opções outorgadas

[-]

829.000

Opções não exercidas

[-]

(827.244)

460.000

[-]

1.289.000

829.000

Preços de exercício - plano aprovado em 05/07/2007

8,40

8,40

Preços de exercício - plano aprovado em 30/05/2011

6,10

[-]

Preços de exercício – plano aprovado em 25/05/2012

6,35

[-]

Opções outorgadas
Quantidade final

Data de vencimento - plano aprovado em 05/07/2007

26/07/2011

26/07/2011

Data de vencimento - plano aprovado em 30/05/2011

30/05/2018

30/05/2018

Data de vencimento - plano aprovado em 25/05/2012

25/05/2019

[-]

c) Reservas de capital
O saldo de reserva de capital de R$ 11.878 em 31 de dezembro de 2012 (R$ 11.064
em 2011) é composto pela reserva de ágio na emissão de ações, no montante de R$
10.703 (R$ 10.703 em 31 de dezembro 2011), e pela reserva especial para fazer frente
aos compromissos do novo plano de opções de compra de ações, de acordo com a
nota 20 (b), cujo saldo totaliza R$ 1.175 em 31 de dezembro de 2012 (R$ 361 em 31
de dezembro 2011).
(d) Ações em tesouraria
Movimentação nas ações em tesouraria
Saldo em 01 de janeiro de 2011

Valor

Quantidade
6.701

2.442.000

(6.701)

(2.442.000)

Recompra ações referentes ao 3°
programa

813

149.100

Saldo em 31 de dezembro de 2011

813

149.100

Saldo em 31 de dezembro de 2012

813

149.100

Cancelamento de ações

Em reunião realizada em 6 de setembro de 2011, o Conselho de Administração da
Companhia aprovou o cancelamento das 2.442.000 (dois milhões e quatrocentos e
quarenta e duas mil) ações detidas em Tesouraria, e consequente alteração na divisão

do Capital Social da Companhia, que passou a ser representado por 80.041.132
(oitenta milhões, quarenta e uma mil, cento e trinta e duas) ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Em 26 de setembro de 2011, a Companhia iniciou seu 3° Programa de Recompra de
Ações de própria emissão, o qual se encerrou em 25 de setembro de 2012. Até 31 de
dezembro de 2012 a Companhia recomprou 149.100 ações, pelo montante de R$ 813.
(e) Reservas de lucros
[-]

Controladora e consolidado
31 de
dezembro

31 de
dezembro

1° de
janeiro

de 2012

de 2011

de 2011

Reserva legal

9.740

7.486

6.013

Reserva para futuros investimentos

68.518

68.518

68.518

Reserva para dividendos adicionais
propostos

33.789

25.43

21.755

112.047

101.434

96.286

Total

A reserva legal é constituída com 5% do lucro líquido do exercício, antes de qualquer
destinação até o limite de 20% do capital.
(f) Dividendos
Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício social, dividendo mínimo
obrigatório de 25% sobre o lucro líquido, considerando, principalmente os ajustes das
importâncias destinadas, no exercício, à constituição da reserva legal.
Os dividendos foram calculados conforme segue:
a) Cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios:

31 de dezembro 31 de dezembro
de 2012

de 2011

Lucro líquido do exercício

45.071

29.451

Reserva legal -5

(2.254)

(1.473)

Base para o cálculo dos dividendos mínimos

42.817

27.978

Dividendos mínimos obrigatórios (25%)

10.704

6.995

[-]

[-]

Lucro líquido do exercício

45.071

29.451

Reserva legal (5%)

(2.254)

(1.473)

b) Base de cálculo dos dividendos ajustada

Reversão reserva de capital (opção de ações).

[-]

1.324

Realização do custo atribuído

10.245

10.246

Base de cálculo ajustada.

53.062

39.548

(-) Dividendos mínimos obrigatórios (25%)

10.704

6.995

(=) Dividendo adicional proposto

42.358

32.553

[-]

53.062

39.548

Dividendos antecipados pagos (R$ 0,24 por ação
em 2012 e R$ 0,18 em 2011).

(19.273)

(14.118)

Dividendo adicional proposto (patrimônio líquido)

33.789

25.430

Dividendos por ação.

R$0,42

R$0,32

Dividendos por ação.

R$0,66

R$0,50

Após a destinação da reserva legal e dos dividendos mínimos obrigatórios, por
proposta do Conselho de Administração a ser aprovada em Assembleia Geral Ordinária,
foram destinados os saldos remanescentes dos lucros acumulados em 31 de dezembro
de 2012 para a reserva de dividendos adicionais propostos.
Em relação à política de dividendos, a Companhia manterá a mesma prevista no seu
estatuto social.
(g) Lucro por ação básico e diluído
Os resultados por ação básico e diluído foram calculados com base no resultado do
exercício atribuível aos acionistas controladores e não controladores da Companhia no
período, conforme detalhado no quadro abaixo. Não houve movimentação na
quantidade de ações emitidas, e o cálculo da quantidade de ações dilutivas efetuado
pela Companhia não apresentou resultado relevante a ponto de alterar o lucro por
ação. Desta forma, o lucro diluído por ação apresentou diferença irrelevante para
divulgação, ou seja, o lucro diluído por ação foi praticamente igual ao lucro básico por
ação:
[-]

Básico e diluído
2012

2011

Resultado do período

45.071

29.451

Quantidade de ações

79.892

79.892

0,56

0,37

Lucro por ação
(h) Ajustes de avaliação patrimonial
[-]

Companhia e Consolidado

2012
Custo atribuído ao ativo imobilizado (a)

158.443

168.688

(581)

(91)

157.862

168.597

Ajustes de conversão acumulados (b)
Total

2011

Os movimentos do período referem-se a:
(a) Custo atribuído aos bens do ativo imobilizado: Realização da depreciação líquida de
imposto de renda, no valor de R$ 10.245 no período findo em 31 de dezembro de
2012;
(b) Ajustes acumulados de conversão: Variação cambial do investimento na controlada
Providencia USA Inc. (negativo), no valor de R$ 490.
21. RECEITA
A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:
[-]

Controladora

Consolidado

[-]

2012

2011

2012

Vendas brutas de produtos.

518.183

488.639

702.610 616.818

Devoluções de vendas .

(14.387) (21.941) (19.504) (23.019)

Impostos sobre vendas

(62.688) (57.990) (74.472) (67.185)

Receita líquida

441.108

408.708

2011

608.634 526.614

22. DESPESAS POR NATUREZA E CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS
A Companhia apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das
despesas baseada na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas
reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:
[-]
[-]

Controladora
2012

Consolidado

2011

2012

2011

Custos variáveis e gastos gerais de fabricação (304.597) (282.229) (423.055) (365.182)
Despesas com vendas
Logística

[-]

[-]

[-]

[-]

(25.672) (31.925) (29.670) (34.947)

Comissões

(2.087)

(2.412)

(2.119)

(2.432)

Outras .

(2.360)

(2.031)

(2.807)

(2.762)

Total despesas com vendas

(30.119) (36.368) (34.596) (40.141)

Despesas administrativas
Pessoal

[-]

[-]

[-]

[-]

(16.009) (22.036) (23.589) (29.009)

Administradores

(6.700)

(5.983)

(6.700)

(5.983)

Despesa de benefícios a empregados

(7.009)

(7.915)

(9.195)

(9.245)

(791)

(748)

(1.247)

(1.099)

Serviços prestados

(6.226)

(9.890)

(7.110) (10.822)

Despesas de viagem

(1.829)

(1.735)

(2.282)

(2.004)

(410)

(1.362)

(892)

(1.647)

Encargos de depreciação e amortização

(4.064)

(1.751)

(6.575)

(2.297)

Outras despesas

(2.105)

(2.467)

(4.444)

(4.488)

Despesa com utilities

Impostos e taxas

Total despesas administrativas
Outras receitas

(45.143) (53.887) (62.034) (66.594)
[-]

[-]

[-]

[-]

Receita de aluguel

939

1.336

939

1.361

Reversão de provisões e recuperação de
despesas

(17)

880

(27)

1.121

(833)

95

(833)

95

89

2.311

79

2.577

Outras .
Total outras receitas .
Total

(379.770) (370.173) (519.606) (469.340)

23. DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS
(a) Receitas Financeiras
[-]

Controladora
2012

Juros
Variação cambial .

2.316
38.531

Consolidado

2011

2012

1.086

2011

1.635

1.204

36.176 48.768

38.193

Receitas com operações de derivativos

7.691

910

7.691

910

Rendimentos de aplicações financeiras

5.785

23.003

5.938

24.223

Ajuste a valor presente de recebíveis

(3)

(44)

44

(7)

Outros

44

63

67

104

[-]

54.364

61.194 64.143

64.627

As variações nas receitas financeiras observadas no período findo em 31 de dezembro
de 2012, comparativamente ao mesmo período de 2011, se devem, principalmente, ao
efeito da variação cambial sobre os ativos expostos em moeda estrangeira e a redução
nos rendimentos das aplicações financeiras em função da redução dos montantes
aplicados.
As receitas com operações de derivativos referem-se aos resultados com as operações
de Swap, contratos de câmbio a termo e contratos de opções de dólar.
(b) Despesas financeiras
[-]

Controladora
2012

Consolidado

2011

2012

2011

Juros

(15.459) (29.895) (21.828) (33.120)

Variação cambial

(36.692) (31.953) (52.472) (38.504)

Despesas com operação de derivativos

(8.205)

(4.167) (8.205)

(4.167)

Outros

(1.286)

(2.025) (2.071)

(2.898)

[-]

(61.642) (68.040) (84.576) (78.689)

As variações nas despesas financeiras observadas no período findo em 31 de
dezembro de 2012, comparativamente ao mesmo período de 2011, referem-se,
principalmente, ao efeito da variação cambial sobre os passivos expostos em moeda
estrangeira e a redução nos juros sobre os empréstimos através da troca de posições a
taxas menores.
As despesas com operações de derivativos referem-se aos resultados com as
operações de swap, contratos de câmbio a termo e contratos de opções de dólar.
24. DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (a) Conciliação da
alíquota efetiva dos tributos
[-]

Controladora
2012

Lucro antes dos tributos
Alíquota nominal dos tributos (IR e
CS)
Despesa de IR e CS à alíquota
básica:
Efeito tributário de (adições)
exclusões:

Consolidado

2011

2012

2011

63.639

40.967

68.595

43.212

34%

34%

34%

34%

(21.637)

(13.929)

(23.322)

(14.692)

[-]

[-]

[-]

[-]

Resultado de investimentos em
subsidiárias

3.257

3.175

[-]

[-]

Itens permanentes, líquidos

(188)

(742)

(202)

931

(18.568)

(11.516)

(23.524)

(13.761)

Corrente

[-]

[-]

(2.399)

(1.711)

Diferido

[-]

[-]

(21.125)

(12.050)

(18.568)

(11.516)

(23.524)

(13.761)

Valor lançado ao resultado

Valor lançado ao resultado

(b) Demonstrativo da movimentação do IR e CS, líquido em 31 de dezembro de 2012
[-]

Controladora
1°de

Diferenças temporárias sujeitas à
alíquota nominal de 34%:
Adições temporárias
Depreciação
Outras
Diferenças temporárias sujeitas à
alíquota nominal de 9%:
Provisões
2) Efeito sobre IR e CS diferido
ativo

31 de

Movimento

31 de

janeiro

dezembro

dezembro

de 2011

de 2011

de 2012

Prejuízo fiscal e base negativa CS 175.893
acumulados
1) Efeito sobre IR e CS diferido
ativo

Movimento

20.701

196.594

4.067

200.661

59.804

7.038

66.842

1.382

68.224

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

5.453

540

5.993

(3.098)

2.895

(33.131)

(13.472) (46.603)

(14.313) (60.916)

4.314

(1.558)

2.756

(807)

1.949

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

1.423

[-]

1.423

[-]

1.423

(17.815)

(4.864) (12.679)

(6.257) (18.936)

IRPJ Diferido - ágio

83.455

(13.908)

69.547

(13.910)

55.637

CSLL Diferido - ágio

30.044

(5.007)

25.037

(5.008)

20.029

IRPJ Diferido - custo atribuído

(66.987)

3.842 (63.145)

3.842 (59.303)

CSLL Diferido - custo atribuído

(24.115)

1.383 (22.732)

1.383 (21.349)

3) Diferenças permanentes

22.397

(13.690)

8.707

(13.693)

(4.986)

Total do efeito de IR e CS diferido
ativo (1+2+3)

74.386

(11.516)

62.870

(18.568)

44.302

[-]

(11.516)

[-]

(18.568)

[-]

Total do efeito de IR e CS no
resultado

[-]

Consolidado
1°de

1) Efeito sobre IR e CS diferido
ativo
Diferenças temporárias sujeitas à
alíquota nominal de 34%:
Adições temporárias
Depreciação
Outras
Diferenças temporárias sujeitas à
alíquota nominal de 9%:
Provisões

31 de

Movimento

31 de

janeiro

dezembro

dezembro

de 2011

de 2011

de 2012

Prejuízo fiscal e base negativa CS 181.909
acumulados
Prejuízo fiscal - EUA

Movimento

18.443

200.352

955

201.307

[-]

8.900

8.900

690

9.590

61.849

9.742

71.591

594

72.185

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

6.802

4.440

11.242

6.306

17.548

(43.283)

(18.901) (62.184)

(20.213) (82.397)

7.103

4.161

11.264

(1.701)

9.563

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

1.423

[-]

1.423

[-]

1.423

2) Efeito sobre IR e CS diferido
ativo

(9.860)

(3.502) (13.362)

(5.308) (18.670)

IRPJ Diferido - ágio

83.455

(13.908)

69.547

(13.910)

55.637

CSLL Diferido - ágio

30.044

(5.007)

25.037

(5.008)

20.029

IRPJ Diferido - custo atribuído

(66.987)

3.842 (63.145)

3.842 (59.303)

CSLL Diferido - custo atribuído

(24.115)

1.383 (22.732)

1.383 (21.349)

3) Diferenças permanentes

22.397

(13.690)

8.707

(13.693)

(4.986)

Total do efeito de IR e CS diferido

74.386

(7.450)

66.936

(18.407)

48.529

ativo (1+2+3)
RPJ e CSLL devidos

[-]

(1.711)

[-]

(2.399)

[-]

Diferenças temporárias e
permanentes subsidiárias
(Passivo)

[-]

(4.600)

[-]

(2.718)

[-]

Total do efeito de IR e CS no
resultado

[-]

(13.761)

[-]

(23.524)

[-]

25. PLANO DE PREVIDÊNCIA
Em dezembro de 2009, a Companhia contratou junto ao Banco Itaú um plano de
previdência privada, estruturado na modalidade de contribuição definida, denominado
ProvidenciaPrev, cujas contribuições são feitas mensalmente de forma voluntária pelos
participantes e, também, pela Companhia de acordo com faixas salariais, divididos em
dois grupos, levando em consideração o valor de contribuição máximo exigido pela
Previdência Social.
A Companhia como patrocinadora não assume responsabilidade financeira pelo custo
dos serviços passados.
No primeiro grupo participam todos os empregados com salário nominal acima do teto
máximo da tabela da Previdência Social, onde a Companhia efetua contribuições
básicas em nome do participante no valor de 100% da contribuição básica do mesmo,
a título de contrapartida de suas contribuições.
O segundo grupo é formado pelos demais empregados onde a contribuição da
Companhia ocorrerá na data da elegibilidade ao benefício, equivalente a três vezes o
salário do participante.
O montante das contribuições da Companhia e suas subsidiárias efetuadas no período
findo em 31 de dezembro de 2012 totalizou R$ 355 (R$ 460, comparativamente ao
mesmo período de 2011), tendo sido reconhecido no resultado na rubrica “Gastos com
pessoal”.
26. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia e suas subsidiárias, Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. e
Providencia USA Inc. adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos por montantes considerados pela administração como suficientes para
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices são
cotadas com diversas seguradoras, estão em vigor e os prêmios foram devidamente
pagos. A Companhia e suas subsidiárias realizam o gerenciamento de riscos com o
objetivo de delimitar potenciais riscos e sinistros, buscando no mercado coberturas
compatíveis com o seu porte e operações, sendo a cobertura de seguros consistente
com as outras empresas de dimensão semelhante operando no setor.
Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia e suas subsidiárias possuíam apólices de
seguro contratadas para cobertura das seguintes modalidades e montantes:

[-]
Ramo
Patrimonial
Riscos Nomeados e Operações e Lucros Cessantes
Responsabilidade Civil Geral

Importâncias
seguradas
2012

2011
[-]

[-]

546.362 200.000
[-]

[-]

197.593

37.440

[-]

[-]

20.000

17.000

Transporte Internacional

[-]

[-]

Importação e Exportação

6.831

6.831

Estabelecimentos Comerciais
Responsabilidade Civil
D&O

Riscos de Engenharia
Total

[-] 150.000
770.786 411.271

As coberturas de seguros são:
• Seguro patrimonial (unidades fabris) - garante indenização por danos elétricos,
incêndio, lucros cessantes, quebra de máquinas, roubo/furto qualificado de bens e
vendaval, furacão, ciclone, tornado, impacto de veículo terrestre e queda de aeronave.
Agrega seguro de empilhadeiras e veículos que garante indenização por perdas e
danos materiais sobre os referidos bens;
• Seguro de responsabilidade civil geral sobre produtos fabricados e operações
internas, assim como empregador e riscos contingentes de veículos motorizados;
• Seguro de responsabilidade civil para Conselheiros, Diretores e/ou Administradores
(D&O);
• Seguro de transporte - garante todos e quaisquer bens e/ou mercadorias/matériaprima, inerentes ao ramo de atividade e transportados sob sua responsabilidade; e,
• Seguro garantia - garante, caso necessário a utilização, obrigações assumidas pela
Companhia junto a diversos órgãos e entidades públicas e privadas no âmbito de
adiantamento de pagamento, executante construtor, fornecedor ou prestador de
serviço, licitante, perfeito funcionamento e retenção de pagamento.
Os acréscimos observados nas importâncias seguradas se referem basicamente à
inclusão da nova máquina na planta de Pouso Alegre, Minas Gerais e também devido
ao trabalho realizado pela Administração visando aumentar as importâncias seguradas
sem acréscimo no valor do custo dos seguros.
A Companhia também contrata seguros específicos para atividades esporádicas. No
ano de 2010 a Companhia contratou junto a diversas seguradoras, com vigência

2011/2012, Seguro de Risco de Engenharia destinado a cobrir possíveis sinistro de
descarga e montagem de máquinas laminadora e impressoras adquiridas.
27. PARTES RELACIONADAS
(a) Controladora

2012

2011

Ativo

[-]

[-]

Banco Espírito Santo S.A.

[-]

[-]

7.036

6.676

[-]

959

Aplicações financeiras
Contrato de opção de dólar (Call-option)
Isofilme Ind. e Com. Plásticos Ltda.

[-]

Contrato de mútuo (a)

17.604

[-]

Providencia USA Inc.

[-]

[-]

Contrato de mútuo (b)

[-]

9.486

Contas a receber

[-]

1.224

24.640

18.345

Banco Espírito Santo S.A.

82

384

Swap de taxa de juros LIBOR6 flutuante x pré-fixada

[-]

[-]

[-]

82

384

[-]
Passivo

Os detalhes a respeito das transações entre a Companhia e suas partes relacionadas
estão apresentados a seguir:
[-]
[-]
Juros sobre contratos de mútuo

Receitas
2012

Despesas
2011

20 12

2011

[-]

[-]

[-]

[-]

1.103

103

[-]

[-]

Providencia USA Inc

[-]

[-]

409

103

Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda

[-]

[-]

694

[-]

Variação cambial

[-]

[-]

[-]

[-]

1.694

857

[-]

[-]

Companhia Providência Indústria e
Comércio.

Companhia Providência Indústria e

Comércio.
Providencia USA Inc

[-]

[-]

1.694

857

Venda de produtos

[-]

[-]

[-]

[-]

Companhia Providência Indústria e
Comércio.

1.224

[-]

[-]

[-]

Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda

3.272

[-]

[-]

[-]

Compra de produtos

[-]

[-]

[-]

[-]

Companhia Providência Indústria e
Comércio

[-]

[-]

291

[-]

Providencia USA Inc

[-]

[-]

4.205

[-]

Aplicações financeiras e derivativos

[-]

[-]

[-]

[-]

399

3.004

16

610

7.692

3.964

7.309

1.570

Banco Espírito Santo S.A.
[-]

(a) Em 10 de janeiro, 13 e 22 de fevereiro de 2012, foram firmados contratos de
mútuo no montante total de R$ 5.000 com a controlada Isofilme, com vencimentos
para 10 de janeiro, 13 e 22 de fevereiro de 2013. A taxa de correção é de 102% do
CDI;
Adicionalmente, em 10 de julho, 10, 16, 30 de agosto e 10 de setembro de 2012 foram
firmados contratos de mútuo no montante total de R$ 9.550 com a controlada
Isofilme, com vencimentos para 10 de julho, 10, 16, 30 de agosto e 10 de setembro de
2013. A taxa de correção é de 102% do CDI.
(b) Em 14 de setembro de 2011, foi firmado contrato de mútuo no valor de US$ 5
milhões (R$ 9.486) com a Providencia USA Inc., com vencimento para 13 de setembro
de 2012. A taxa de correção é de LIBOR + 3% a.a.;
Em 03 de abril e 15 de junho de 2012, foram firmados contratos de mútuo no valor
US$ 5.000 (R$ 9.157) e US$ 3.000 (R$ 6.207), respectivamente, com a Providencia
USA Inc., com vencimentos para 02 de abril e 14 de setembro de 2013. A taxa de
correção é de LIBOR + 3% a.a.;
Em 03, 27 (VERIFICAR) e 31 de agosto de 2012 todos os contratos de empréstimos
com a Providencia USA Inc. foram liquidados.
Remuneração dos administradores
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de abril de 2011, foi
aprovada a nova proposta de remuneração dos administradores para o corrente
exercício, no valor global e anual de até R$ 6.700, a qual será alocada entre seus
membros de acordo com o artigo 10, parágrafo 1°, do Estatuto Social da Companhia.

Conforme divulgação requerida pelo CPC 5 - Divulgações sobre Partes Relacionadas,
foram registradas, no período findo em 31 de dezembro de 2012, despesas com
remuneração dos membros chaves da Administração conforme apresentado a seguir:
[-]

2012

2011

Remuneração

6.700

5.622

8 14

361

7.514

5.983

Remuneração baseada em ações
[-]

28. TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA
Até 31 de dezembro de 2012 as subsidiárias efetuaram captações de empréstimos no
montante de R$ 96.408 (R$ 40.255 em 31 de dezembro de 2011), os quais foram
utilizados para a compra de ativo imobilizado.
No terceiro trimestre de 2012 realizou-se receita de variação cambial sobre o processo
de importação da nova máquina de Pouso Alegre/MG no montante de R$ 5.179.
29. COMPROMISSOS
A controlada Isofilme possui contrato de locação de imóvel para o qual tem o
compromisso mensal de R$ 85.
(Tradução por conveniência para o Inglês do Original Previamente Emitido em
Português)
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos
Acionistas e Administradores da
Companhia Providência Indústria e Comércio
São José dos Pinhais - PR
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia
Providência Indústria e Comércio (doravante denominada “Companhia”), identificadas
como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa,
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração pelas
Demonstrações Financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (doravante denominadas “IFRS”), emitidas pelo
International Accounting Standards Board - IASB, e de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de

distorção relevante, independentemente se causada
Responsabilidade dos auditores independentes

por

fraude

ou

erro.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres
de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins
de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia.
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais anteriormente referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Companhia Providência Indústria e Comércio em 31 de dezembro de
2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas
Em nossa opinião as demonstrações financeiras consolidadas anteriormente referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira consolidada da Companhia Providência Indústria e Comércio em 31 de
dezembro de 2012, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de
caixa consolidados para o exercício findo naquela data, de acordo com as IFRS
emitidas pelo IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase da questão
Conforme descrito na nota explicativa 2, as demonstrações financeiras individuais
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da
Companhia essas práticas diferem das IFRSs aplicáveis às demonstrações financeiras
separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em subsidiárias

pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRSs seria custo
ou valor justo. Nossa opinião não está ressalvada em virtude desse assunto.
Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado
Examinamos, também as demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado
(doravante denominadas “DVA”), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2012, preparadas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja
apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas,
e como informação suplementar pelas IFRSs, que não requerem a apresentação das
DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria
descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em
todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas
em conjunto.
Auditoria dos Valores Correspondentes ao Exercício Anterior
Como parte de nossos exames das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas de 2012, examinamos também os ajustes descritos na nota explicativa
2.2, que foram efetuados para alterar as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas de 2011. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar nenhum
outro procedimento sobre as demonstrações financeiras individuais ou consolidadas da
Companhia referentes ao exercício de 2011 e, portanto, não expressamos opinião ou
qualquer forma de asseguração sobre as demonstrações financeiras de 2011 tomadas
em conjunto. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 2011, antes
dos ajustes acima mencionados, foram anteriormente auditadas por outros auditores
independentes que emitiram relatório de auditoria em 24 de fevereiro de 2012, sem
nenhuma modificação.
A demonstração financeira foi traduzida para o inglês para conveniência dos leitores
fora do Brasil
Curitiba, 25 de fevereiro de 2013.
Fernando de Souza Leite
Sócio da Contratação
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Apenso 8.10 do Apenso de Divulgação
Condução dos Negócios
I. Companhia Providência indústria e Comércio
 Em 17 de setembro de 2013, o Conselho de Administração da Companhia Providência
Indústria e Comércio aprovou a distribuição de dividendos provisórios aos seus
acionistas no valor total de R$ 17.945.881,10, que foram pagos pela Companhia
Providência Indústria e Comércio em 25 de novembro de 2013;
 Em 24 de outubro de 2013, o Conselho de Administração da Companhia Providência
Indústria e Comércio aprovou um investimento adicional no valor total de R$
492.000,00 para atualizar, aprimorar e cumprir as práticas e normas de segurança no
trabalho, investimento esse que deverá ser feito até dezembro de 2013.
 As autoridades fiscais brasileiras (a Secretaria da Receita Federal) emitiu um auto de
infração contra a Companhia Providência Indústria e Comércio (apuração de imposto
no 10980.726073/2013-15) a respeito da amortização do fundo de comércio
reconhecido na aquisição da Companhia Providência Indústria e Comércio pela Alnilan
S.A., exigindo o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Social Contribuição
sobre Lucro Líquido (CSL) em relação aos exercícios fiscais de 2007 e 2008 mais
multas (multa agravada de 150% e multa isolada de 50%) e juros calculados de
acordo com a taxa SELIC;
 Em 1º de janeiro de 2010, a Companhia Providência Indústria e Comércio, na
capacidade de vendedora, celebrou um determinado Contrato de Compra com a
Procter & Gamble Company, Procter & Gamble Peru S.R.L, Procter & Gamble Chile
Limitada, Procter & Gamble de Venezuela, Procter & Gamble Argentina Sociedad
Responsabilidad Limitada e Procter & Gamble do Brasil S/A, na capacidade de
compradoras, de acordo com o qual as compradoras têm o direito de solicitar
determinadas mercadorias da vendedora por meio de contratos complementares,
pedidos de compra, e-mails, comunicados ou outros meios de solicitação. Esse
contrato foi alterado em 1º de janeiro de 2013 para prorrogar sua validade até o
último a ocorrer entre (i) o vencimento ou a rescisão de todos os contratos
complementares emitidos nos respectivos termos ou (ii) em 31 de dezembro de 2013.
Em 20 de dezembro de 2013, a Companhia Providência Indústria e Comércio chegou a
um acordo verbal com a Procter & Gamble, de acordo com o qual novos termos e
condições foram negociados com a Procter & Gamble e o preço dos produtos
fornecidos pela Companhia Providência Indústria e Comércio foi atualizado e aplicável
a partir de janeiro de 2014. As partes ainda estão negociando os outros termos do
contrato.
 Em 20 de setembro de 2013, a Companhia Providência Indústria e Comércio chegou
a um acordo verbal com a Kimberly-Clark, de acordo com o qual novos termos e
condições foram negociados com a Kimberly-Clark e o preço dos produtos fornecidos
pela Companhia Providência Indústria e Comércio foi atualizado e aplicável a partir de
janeiro de 2014.

 Em 20 de dezembro de 2013 a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego SRTE do Paraná emitiu uma carta oficial (GAB/SRTE/PR/No 257/2013) para a
Companhia Providência Indústria e Comércio, em resposta à Solicitação recebida de
acordo com o protocolo no 46212..016188/2013-46, de acordo com o qual a
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná aprovou a solicitação da
Companhia de trabalho com turno ininterrupto, inclusive sábados e feriados civis e
religiosos nas instalações da Companhia Providência Indústria e Comércio (CNPJ no
76.500.180/0001-32) por um prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da
carta oficial.
 Em 11 de novembro de 2013, a Companhia Providência Indústria e Comércio, na
qualidade de credora, celebrou um Contrato de Empréstimo com a Isofilme Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda., na qualidade de tomadora, no valor total de R$
500.000,00 (quinhentos mil Reais) com data de vencimento em 11 de novembro de
2014.
II. Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
 As autoridades fiscais brasileiras (a Secretaria da Receita Federal) emitiram um auto
de infração contra a Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. (apuração de
imposto no 10660.721994/2013-12) a respeito da amortização do fundo de comércio
reconhecido na aquisição da Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. pela
Providência Participações Ltda., exigindo o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSL) em relação aos anos civis de 2009 a
2011 mais multas (juros de mora e multa de 75%).
 Em 11 de novembro de 2013, a Companhia Providência Indústria e Comércio, na
qualidade de credora, celebrou um Contrato de Empréstimo com a Isofilme Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda., na qualidade de tomadora, no valor total de R$
500.000,00 (quinhentos mil Reais) com data de vencimento em 11 de novembro de
2014.
III. Providência USA, Inc.
 Em 11 de dezembro de 2013, a Providência USA, Inc. celebrou um Contrato de
Empréstimo (com garantia) com o Banco Santander (Brasil) S.A., Filial de Grand
Cayman, no valor total de US$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil dólares)
com data de vencimento em 2 de dezembro de 2015.
 Em 15 de janeiro de 2014, a Providência USA, Inc. celebrou um Contrato de Crédito
com o HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo S.A., Filial de Grand Cayman, no valor
total de US$ 8.000.000,00 (oito milhões de dólares) com data do vencimento em 5 de
janeiro de 2013.
 O fornecimento de material pela Providencia USA, Inc. para a Medline Industries, Inc.
foi encerrado em dezembro de 2013.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 8.12(A) do Apenso de Divulgação
Imóveis Próprios
No

Endereço

Proprietária(s)

Registro de
Imóvel

Destinação

Inscrição nas
autoridades
municipais ou no
Instituto Nacional
de Colonização e
Reforma Agrária
(INCRA)

Ônus

Tipo de
Imóvel

No 006.0241.020
0.000

Nenhum

Urbano

Nenhum

Urbano

1.

Rodovia Fernão Isofilme Indústria e No 36.034 e 86.986 KAMI 12 e Administrativo
Dias, Km 851, Comércio de Plásticos
do Cartório de
s/n, Distrito
Ltda.
Registro Geral de
Industrial, Pouso
Imóveis de Pouso
Alegre/MG
Alegre/MG

2.

BR 376 Km 16,5,
Companhia
No 61.992 do 2o KAMI 1 a 9, Laminadoras, No 16.321.0006. 000
Barro Preto, São Providência Indústria e Cartório de Registro
Impressoras e
José dos
Comércio
Geral de Imóveis de
Administrativo
Pinhais/PR
São José dos
Pinhais/PR

3.

R. Ernesto
Companhia
No 30.568 do 2o
Juliatto, Colonia Providência Indústria e Cartório de Registro
Zacarias, São
Comércio
Geral de Imóveis de
José dos Pinhais
São José dos
- PR
Pinhais/PR

Associação dos
Funcionários da
Providência

No 701.149.034. 932 Comodato em
benefício da
Associação dos
Funcionários da
Providência, de
acordo com o
contrato de
comodato celebrado
entre a Companhia
Providência
Indústria e Comércio
e Associação dos
Funcionários da
Providência em 21

Rural

No

Endereço

Proprietária(s)

Registro de
Imóvel

Destinação

Inscrição nas
autoridades
municipais ou no
Instituto Nacional
de Colonização e
Reforma Agrária
(INCRA)

Ônus

Tipo de
Imóvel

de dezembro de
2005.
4.

Estrada Velha da
Companhia
No 55.786 do 2o
Colônia Zacarias, Providência Indústria e Cartório de Registro
São José dos
Comércio; Maria
Geral de Imóveis de
Pinhais/PR
Kuminel Marenda;
São José dos
Vitorio Marenda; Lauro
Pinhais/PR
Hamm Leite

5.

200 Deer Ridge Providência USA, Inc.
Drive Statesville,
NC 28625

N/A

Portaria 3

No 16.321.0002. 000 Nenhum

K11, K13 e Administrativo
dos EUA

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

N/A

Nenhum

Urbano

Urbano

Apenso 8.12(B) do Apenso de Divulgação
Imóveis Locados
No
1.

2

Contrato

Partes

Contrato de locação
(i) Rexam Beverage Can
celebrado em 1º de junho
South America S.A.
de 20102
(Locadora) (anteriormente
denominada Latasa S.A.)
e (ii) Isofilme Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda.
(Locatária)

Endereço

Prazo

Área total do
terreno

No de Registro

Avenida dos Alecrins,
1130, Distrito Industrial,
na cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas
Gerais

60
meses, a contar
de 1º de junho
de 2010

47.180m2

32.457 do Cartório de
Registro Geral de
Imóveis de Pouso
Alegre/MG

Este Contrato de Locação não foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 8.12(c) do Apenso de Divulgação
Reivindicações a Respeito da Propriedade do Imóvel
No

Reivindicação

Autora

Ré

Endereço

Imóvel

No de Registro

1.

Notificação de Penhora no Fazenda Publica do Estado Latasa Latas de Alumínio
Avenida dos
processo no 0525 01
de Minas Gerais
S/A e outros
Alecrins,
000015-02, emitida em 4 de
1130, Distrito
maio de 2006, no valor de
Industrial, na
R$ 2.934.036,23, registrada
cidade de Pouso
no Registro sob o número
Alegre, Estado de
14 (R.14). protocolada sob
Minas Gerais
número 168.365.

Imóvel Locado

32.457 do Cartório de
Registro Geral de
Imóveis de Pouso
Alegre/MG

2.

Notificação de Penhora no Fazenda Pública do Estado Latasa Latas e Alumínio
processo no 0525 01
de Minas Gerais
S/A e outras
000015-02 emitida em 21 de
junho de 2006, no valor de
R$ 2.934.036,23, registrado
no Registro sob número 15
(R.15). protocolado sob
número 168.546.

Imóvel Locado

32.457 do Cartório de
Registro Geral de
Imóveis de Pouso
Alegre /MG

Avenida dos
Alecrins,
1130, Distrito
Industrial, na
cidade de Pouso
Alegre, Estado de
Minas Gerais

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 8.13 do Apenso de Divulgação
Contratos Substanciais

I. Companhia Providência Indústria e Comércio
- Plano de Opção de Ações:
No

Documento

Partes

Data

Prazo

Objeto

1.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Daniel Svirski e (ii)
Companhia Providência
Indústria e Comércio

30 de junho de 2011

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 50.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,10.

2.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Edaisi Kelly Gonchorowskí 30 de junho de 2011
e
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,10.

3.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Fabio Luis Cano e
(ii) Companhia Providência
indústria e Comércio

30 de junho de 2011

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 24.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,10.

4.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Fernando Pires Kruger e
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

30 de junho de 2011

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 30.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,

No

Documento

Partes

Data

Prazo

Objeto
ao preço de exercício de R$ 6,10.

5.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Gabriela de Almeida Las
Casas e (ii) Companhia
Providência Indústria e
Comércio

30 de junho de 2011

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 24.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,10.

6.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Hermínio Vicente Smania 30 de junho de 2011
de Freitas e
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 180.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,10.

7.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Jurgen Kopf e
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

30 de junho de 2011

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 20.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,10.

8.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Ricardo Lopes da Silva e
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

30 de junho de 2011

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,10.

9.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano

(i) Romeo Bregant e (ii)
Companhia Providência

30 de junho de 2011

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou

No

Documento
de Opção de Compra de
Ações)

Partes
Indústria e Comércio

Data

Prazo

Objeto
subscrição de 80.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,10.

10.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Sérgio Kuceki Filho e
(ii) Companhia Providência
indústria e Comércio

30 de junho de 2011

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 20.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,10.

11,

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Wagner Souto Carvalho e 30 de junho de 2011
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 24.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,10.

12.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Daniel Svirski e (ii)
Companhia Providência
Indústria e Comércio

25 de maio de 2012

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 50.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,35.

13.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Edaisi Kelly Gonchorowski 25 de maio de 2012
e
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia

No

Documento

Partes

14.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

15.

Data

Prazo

Objeto
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,35.

(i) Esteban Marcos Bregant e 25 de maio de 2012
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 10.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,35.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Flavio Amaral Martins e
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

25 de maio de 2012

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,35.

16.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Gabriela de Almeida Las
Casas e (ii) Companhia
Providência Indústria e
Comércio

25 de maio de 2012

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 10.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,35.

17

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Hermínio Vicente Smania 25 de maio de 2012
de Freitas e
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 110.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,35.

18.

Contrato de Opção de

(i) Jurgen Kopf e

Após 7 anos da data de

Concessão de uma opção de

25 de maio de 2012

No

Documento
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

Partes
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

Data

Prazo
assinatura

Objeto
compra para a compra ou
subscrição de 5.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,35.

19.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Fernando Pires Kruger e
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

25 de maio de 2012

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,35.

20.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Luis Antonio Shodi
Tamaoki e
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

25 de maio de 2012

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,35.

21.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Nilton Cezar Bento e
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

25 de maio de 2012

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providencia Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,35.

22.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Ricardo Lopes da Silva e
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

25 de maio de 2012

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas OMPRV13 emitidas pela Companhia

No

Documento

Partes

Data

Prazo

Objeto
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,35.

23.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Romeo Bregant e
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

25 de maio de 2012

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 60.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,35.

24.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Sérgio Kuceki Filho e
(íi) Companhia Providência
Indústria e Comércio

25 de maio de 2012

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 20.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,35.

25.

Contrato de Opção de
Compra de Ações (Plano
de Opção de Compra de
Ações)

(i) Wagner Souto Carvalho e 25 de maio de 2012
(ii) Companhia Providência
Indústria e Comércio

Após 7 anos da data de
assinatura

Concessão de uma opção de
compra para a compra ou
subscrição de 15.000 ações
ordinárias, todas registradas ONPRV13 emitidas pela Companhia
Providência Indústria e Comércio,
ao preço de exercício de R$ 6,35.

- Acordo Coletivo:
Em 19 de abril de 2013, um acordo coletivo a respeito do programa de participação nos lucros de 2013 foi celebrado entre, de um lado, a
Companhia Providência Indústria e Comércio e a Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. e, de outro lado, os funcionários de
ambas as empresas e o Sindicato dos Empregados nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado do Paraná.

- Memorando de Entendimento:
Em 10 de novembro de 2010, a Companhia Providência Indústria e Comércio celebrou um Memorando de Entendimento com a
Reifenhäuser Reicofil GmbH & Co. KG para estabelecer a intenção das partes de celebrar um contrato de liquidação definitivo de acordo
com o qual a Companhia Providência Indústria e Comércio comprará da Reifenhäuser Reicofil GmbH & Co. KG 2 (duas) linhas completas
de Tecidos Não Tecidos REICOFIL (Kami 12 e Kami 13) a serem remetidas na Região NAFTA ou Brasil, observando-se os termos e
condições previstos nesse Memorando de Entendimento. De acordo com esse Memorando de Entendimento, a Companhia Providência
Indústria e Comércio e a Reifenhäuser Reicofil GmbH & Co. KG acordaram a quantia do preço de pacote total de EUR 54.000.000
(doravante denominado “Preço”) e também estabeleceram que o primeiro pagamento de sinal de 7,5% do Preço (menos a taxa de
engenharia no valor total de EUR 500.000 já pago pela Companhia Providência Indústria e Comércio) era devido até 10 de dezembro de
2010 e o segundo pagamento de sinal de 7,5% do Preço era devido em 10 de janeiro de 2011. As 2 (duas) linhas completas de Tecido
Não Tecido REICOFIL começaram a funcionar em meados de dezembro de 2012. A Companhia Providência Indústria e Comércio não tem
nenhuma obrigação de comprar Kami 14, Kami 15 ou qualquer outro equipamento adicional da Reifenhäuser Reicofil GmbH & Co. KG.
- Contratos de Empréstimo:
No
1.

Contrato
Renegociação do Contrato de
Empréstimo celebrado em 10
de fevereiro de 2012

Partes
(i) Companhia Providência Indústria
e Comércio (credora) e (ii) Isofilme
Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda. (tomadora).

Principal

Data de Assinatura

Prazo

RS 1.080.483,61

13 de fevereiro de
2013

10 de fevereiro de
2014

No

Contrato

Partes

Principal

Data de Assinatura

Prazo

2.

Renegociação do Contrato de
Empréstimo celebrado em 22
de fevereiro de 2012

(i) Companhia Providência Indústria
e Comércio (credora) e (ii) Isofilme
Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda. (tomadora).

R$ 1.080.692,77

22 de fevereiro de
2013

22 de fevereiro de
2014

3.

Contrato de Empréstimo
celebrado em 10 de maio de
2013

(i) Companhia Providência Indústria
e Comércio (credora) e (ii) Isofilme
Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda. (tomadora).

R$ 1.500.000,00

10 de maio de 2013

10 de maio de 2014

4.

Contrato de Empréstimo
celebrado em 20 de maio de
2013

(j) Companhia Providência Indústria
e Comércio (credora) e (ii) Isofilme
Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda. (tomadora).

RS 1.200.000,00

20 de maio de 2013

20 de maio de 2014

5.

Contrato de Empréstimo
(i) Companhia Providência Indústria
celebrado em 11 de novembro e Comércio (credora) e (ii) Isofilme
de 2013
Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda. (tomadora).

R$ 500.000,00

11 de novembro de
2013

11 de novembro de
2014

- Licenças de Software:
No

Contrato

1.

Contrato de Licença de Uso de Programa de Computador

2.

Contrato de Licença e Uso de Programa de Computador Cumulado
com Serviços de Suporte n° LS2010/0079

3.

4.

Data de Assinatura

Contraparte

março de 2010

Netwall Tecnologia Ltda. (licenciadora)

01 de novembro de 2012

Softexpert Software S.A. (licenciadora)

Certificado de Licença - Contrato Business e Services

-

Microsoft (licenciadora)

Certificado de Licença:

-

Microsoft Licensing, GP (licenciadora)

Contrato Select. Select Enrollment; Select Formulário de Assinatura; e
Formulário Previsão de Volume de Contrato Select.

No

Contrato

5.

Contrato de Licença para Pequenas e Médias Empresas

6.

Data de Assinatura

Contraparte

24 de setembro de 2008

FH Consultoria Empresarial Ltda.
(licenciadora)

Adobe Acrobat Writer (não há contrato por escrito)

-

-

7.

Autocad Mechanical (não há contrato por escrito)

-

-

8.

Corel Draw (não há contrato por escrito)

-

-

9.

Certificado de Licença - Oracle

-

-

10.

Certificado de Licença – Senior

-

-

11.

Certificado de Licença - Enterprise Security for Endpoints Standard

-

-

12.

Certificado de Licença - InterScan Web Security Virtual Appliance

-

-

13.

Certificado de Licença - InterScan Messaging Security Virtual
Appliance

-

-

14.

Exchange (não há contrato por escrito)

-

-

15.

Exchange Server (não há contrato por escrito)

-

-

16.

Microsoft Office (não há contrato por escrito)

-

-

17.

Projeto (não há contrato por escrito)

-

-

18.

Visio (não há contrato por escrito)

-

-

19.

SQL Clients (não há contrato por escrito)

-

-

No

Contrato

20.

SQL Server (não há contrato por escrito)

21.

Certificado de Licença - Nettion Professional - SMA 12 Meses e
OPENVPN

22.

Data de Assinatura

Contraparte

-

-

07 de junho de 2013

-

Linux (não há contrato por escrito)

-

-

23.

CPJ (não há contrato por escrito)

-

-

24.

Certificado de Licença - Juris Sintese Millennion

-

-

25.

Power Translator (não há contrato por escrito)

-

-

26.

Seagete Crystal Report (não há contrato por escrito)

-

-

27.

Certificado de Licença - ERP SAP

-

-

28.

Certificado de Licença - SonicWALL Comprehensive Gateway Security
Suite for NSA 2400

-

-

29.

MS Project 2010 Standard Edition (não há contrato por escrito)

-

-

30.

Certificado de Licença - Trend Micro Worry Free Security

-

-

31.

Microsoft Office Standard 2007 (não há contrato por escrito)

-

-

32.

Certificado de Licença - Business Objects

-

-

33.

Certificado de Licença - Gesplan

-

-

34.

Certificado de Licença - Monitora-IT

-

-

- Contratos Gerais envolvendo um valor superior a R$ 250.000,00 por ano:

No

Companhia

Objeto

Data de
Prazo
Assinatura
Indeterminado
01 de junho de
2004

Data de Vencimento

Valor Anual

1.

Paraná Clínicas Plano de
Saúde S.A.

2.

GR S/A

Preparação e
04 de outubro
Fornecimento de Refeições
de 2008

3.

Expresso Maringá

Transporte de Funcionários 16 de maio de
2008

4.

Odontoprev

Plano Odontológico

5.

Elo Serviços de Segurança e
Vigilância

Segurança Armada e
Vigilância

03 de fevereiro
de 2012

Indeterminado

Indeterminado

R$ 738.764,16

6.

Alelo

Vale Refeição

13 de setembro
de 2013

1 ano

12 de fevereiro de
2014

R$ 1.876.740,00

7.

Itaú Prev.

Previdência Privada

29 de novembro
de 2009

Indeterminado

Indeterminado

R$ 762.975,96

8.

Recomservice

Manutenção de Ar
Condicionado

04 de agosto de
2009

12 meses

04 de agosto de 2010

R$ 456.642,29

9.

Tractebel Energia S.A.

Energia

19 de setembro
de 2012

7 anos

31 de dezembro de
2020

R$ 13.800.000,00

10.

Companhia Brasileira de
Telecomunicações S.A. EMBRATEL

Serviços de
Telecomunicação

22 de abril de
2013

2 anos

22 de abril de 2015

Média de R$
252.000,00

- Contratos Financeiros

Plano Privado de
Assistência Médica

Indeterminado

R$ 1.812.000,00

36 meses

03 de outubro de 2014

R$ 1.438.416,00

12 meses

30 de novembro de
2013

R$ 907.956,00

05 de janeiro de 36 meses - renovação 05 de janeiro de 2015.
2012
automática

R$ 228.000,00

No

Contrato

Banco

1.

Financiamento Pré-Exportação
ITANY03350

Itaú Unibanco S.A.

22 de setembro de
2011

R$ 105.319.518,63

26 de setembro de 2018

2.

Nota de Crédito à Exportação

Itaú Unibanco S.A.

08 de fevereiro de
2013

R$ 50.862.476,89

10 de fevereiro de 2016

3.

Contrato Global de Derivativos no
753016-A

Banco Votorantim S.A.

15 de abril de 2010

US$ 3.335.250,00

Indeterminada

4.

Contrato de Derivativo

Banco Santander
(Brasil) S.A.

15 de agosto de
2011

US$ 1.050.440,00

Indeterminada

5.

Instrumento Particular de Contrato para
Realização de Operações de Swap

Banco Citibank S.A.

26 de abril de 2010

US$ 2.158.735,00

Indeterminada

6.

Convenção no 2980

Banco Itaú BBA S.A.

15 de março de 2010

US$ 5.557.140,00

Indeterminada

7.

Instrumento particular de contrato de
gerência de operações a termos de
moeda

Banco Bradesco S.A.

09 de fevereiro de
2006

US$ 3.449.235.00

Indeterminada

8.

Contrato de Derivativos no 302138

US$ 4.420.825,00

Indeterminada

Data de assinatura Saldo pendente (em 31
de outubro de 2013)

HSBC Bank Brasil S.A. - 12 de junho de 2008
Banco Múltiplo

Data de Vencimento

II. Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
- Acordos Coletivos:
1. Em 19 de abril de 2013, um acordo coletivo a respeito do programa de participação nos lucros de 2013 foi celebrado entre, de um
lado, a Companhia Previdência Indústria e Comércio e a Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. e, de outro lado, os funcionários
de ambas as empresas e o Sindicato dos Empregados nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado do Paraná.

2. A Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. é parte do acordo coletivo (CBA registrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego
sob número 46234.002644/2011-51) a respeito de salário mínimo, taxa de reajuste de salário e taxas de sindicato de negociação
celebrado com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Vargina e de Outros Municípios do Sul de
Minas, datado de 31 de outubro de 2012.
- Contratos de Empréstimo:
No

Contrato

Partes

1.

Renegociação do Contrato de
Empréstimo celebrado em 10 de
fevereiro de 2012

2.

Renegociação do Contrato de
Empréstimo celebrado em 22 de
fevereiro de 2012

Principal

Data de Assinatura

Prazo

(i) Companhia Providência
Indústria e Comércio (credora) e
(ii) Isofilme Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda. (tomadora).

R$ 1.080.483,61

13 de fevereiro de
2013

10 de fevereiro de
2014

(i) Companhia Providência
Indústria e Comércio (credora) e
(ii) Isofilme Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda. (tomadora).

R$ 1.080.692,77

22 de fevereiro de
2013

22 de fevereiro de
2014

3.

Contrato de Empréstimo celebrado (i) Companhia Providência
em 10 de maio de 2013
Indústria e Comércio (credora) e
(ii) Isofilme Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda. (tomadora).

R$ 1.500.000,00

10 de maio de 2013

10 de maio de 2014

4.

Contrato de Empréstimo celebrado (i) Companhia Providência
em 20 de maio de 2013
Indústria e Comércio (credora) e
(ii) Isofilme Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda. (tomadora).

R$ 1.200.000,00

20 de maio de 2013

20 de maio de 2014

5

Contrato de Empréstimo celebrado (i) Companhia Providência
em 11 de novembro de 2013
Indústria e Comércio (credora) e
(ii) Isofilme Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda. (tomadora).

R$ 500.000,00

11 de novembro de
2013

11 de novembro de
2014

- Licença de Software:
No

Contrato

Data de Assinatura

Contraparte

1.

Certificado de Licenciamento - Nettion Professional - SMA 12
Meses e OPENVPN

07 de junho de 2013

Setrix Business Continuity

- Contratos Gerais envolvendo um valor superior a R$ 250.000,00 por ano:
No

Companhia

Objeto

Data de Assinatura

Prazo

Data de
Vencimento

Valor Anual

1.

Triade Vigilância e
Segurança / G3 Serviços

Vigilância Patrimonial e
Segurança Armada

23 de janeiro de
2012

12 meses

28 de janeiro de
2014

R$ 540.934,80

2.

Unimed

Indeterminado

Indeterminado

R$ 270.217,68

3.

Braskem

31 de dezembro de
2011 – esse
contrato foi renovado
automaticamente por
um
período de 5 anos

31 de dezembro
de 2016

De janeiro a
novembro 2013: R$
422.313.893,55

Plano Privado de Assistência 03 de abril de 2006
Médica
Fornecimento de
Polipropileno

01 de março de 2006

- Contratos Financeiros
No
1.

Contrato

Banco

Data de Assinatura

Contrato de Crédito de HSBC Bank PLC (Agente 12 de julho de 2011
Exportação
Coordenador)

Saldo pendente (em 31
de outubro de 2013)
R$ 80.078.011,24

Data de
Garantia
Vencimento
31 de agosto de 1. (a) Unidade de estiramento A, B, E;
2023
(b) soprador de ar de processamento
A, B, E; (c) exaustor A, B, E; (d)
exaustor C, D;
(e) esteira, com correia SSMMS; (f)
unidades de aquecimento para rolos
de impressão; (g) dutos de ar; (h)
construção de estrutura de aço; (i)
cabo e material de instalação; (j)
dutos de cabos; (k) conjunto de
ferramentas.
2. (a) unidades de dosagem e mistura
A, B, C, D, E; (b) extrusora RT 58011-2GQ-30D, A, B, F; (c) extrusora RT
3201-1-180-30; (d) tubos de conexão
de metal fundido A, B, C, D, E; (e)
trocador de tela A, B, C, D, E; (f)
bomba giratória A, B, C, D, E; (g)
sistema de exaustão de monômero A,
B, E;
(h) câmaras de arrefecimento e canal
intermediário A, B, E; (i) unidades de
resfriamento de ar A, B, E; (j) circuito
secundário hidráulico; (k) compressor
de ar MB C, D; (l) aquecedor de ar MB
C, D; (m) sistema de tubulação de ar
MB C, D; (n) transporte de extrusora
MB; (o) calandra com unidades de
aquecimento; (p) umidificador; (q)
secador de tambor; (r) painéis
elétricos; (s) sistema de reciclagem A,
B, E; (t) bobinador; (u) sistema de
armazenamento; (v) sistema
desbobinador, de corte e mesa de

2.

Contrato de
Empréstimo no 11893

KfW
(Kreditanstalt für
Wiederaufbau) Frankfurt
am Main

27 de julho de 2005

R$ 10.812.840,77

28 de junho de
2016

3.

1° Aditamento ao
Instrumento Particular
de Contrato de
Prestação de Garantia
e Outras Avenças n°
SPOLGP500033 de 27
de julho de 2005

Banco Safra S.A.

03 de setembro de
2007

R$ 10.812.840,77

28 de junho de
2016

descarregamento; (w) sistema de
embalagem automático integrado com
estação de rotulagem.
3. (a) estrutura de montagem,
movimentação e transporte A, B, E;
(b) matriz de molde A, B, E; (c) carro
de montagem MB C, D; (d) filtro e
selos de teflon; (e) estrutura de
transporte MB; (f) lubrificantes; (g)
fiandeiras A, B, E; (h) molde MB C, D;
(i) documentos
1. Penhor criado sobre uma linha
Reicofil 3.1 Y/S/M/X/S para a
produção de fibras não vidro.
2. Garantia concedida pelo Banco
Safra S.A. de acordo com o 1°
Aditamento ao Instrumento Particular
de Contrato de Prestação de Garantia
e Outras Avenças n° SPOLGP500033
de 27 de julho de 2005 descrito
abaixo.
1. Notas Promissórias no valor total
de
(i) R$ US$ 14.813.917,00 e
(ii) US$ 6.634.884,22
2. Carta de Garantia concedida pela
Companhia Providência Indústria e
Comércio
3. Alienação fiduciária da linha Reicofil
3.1 Y/S/M/X/S modelo 3200 para a
produção de fibras de não vidro.

III. Providência USA, Inc.
- Contratos Financeiros
No
1.

Contrato

Banco

Contrato de Crédito Banco do Brasil
de Capital de Giro S.A., Filial de Nova
York

Data de
vencimento

Garantia

Data de
Assinatura

Saldo pendente (em 31 de
outubro de 2013)

5 de fevereiro
de 2013

R$ 5.801.403,34

28 de janeiro de Nota Promissória no valor total de
2015
US$ 2.605.235,00

2.

Contrato de
Empréstimo

Banco Bradesco 28 de janeiro de
S.A., Filial de Nova
2013
York

R$ 14.623.239,02

30 de janeiro de Nota Promissória com Aval da
2015
Companhia Providência Indústria e
Comércio

3.

Contrato de
Empréstimo

Banco Bradesco 16 de agosto de
S.A., Filial de Nova
2012
York

R$ 11.180.672,30

11 de agosto de Nota Promissória com Aval da
2014
Companhia Providência Indústria e
Comércio

4.

Contrato de
Garantia

HSBC Bank plc
(Agente)

12 de fevereiro
de 2010

R$ 81.053.872,10

04 de abril de
2020

Venda condicionada e direito de
garantia em todos os direitos,
titularidades e participações da
Providência USA, Inc. nos
seguintes ativos: sistema de
extrusão Reicofil SSMMMS 4200
RF4S BiCo, número de série
VU0900041, fabricado pela
Reifenhäuser REICOFIL GmbH &
Co. KG no valor total de EUR
40.710.000.

5.

Contrato de Crédito
de Exportação

HSBC Bank plc
(Agente
Coordenador)

12 de fevereiro
de 2010

R$ 81.053.872,10

04 de abril de
2020

Garantido pelo Contrato de
Garantia descrito no item 4 acima.

6.

Contrato de
Garantia

HSBC Bank plc
(Agente)

12 de junho de
2011

R$ 74.887.590,17

28 de fevereiro de Venda condicionada e direito de
2022
garantia sobre todos os direitos,
titularidades e participações da

No

Contrato

Banco

Data de
Assinatura

Saldo pendente (em 31 de
outubro de 2013)

Data de
vencimento

Garantia
Providência USA, Inc. nos
seguintes ativos:
(i) Sistema de extrusão Reicofil 4S
SS-TwinM-S 4200 fabricado pela
Reifenhäuser REICOFIL GmbH &
Co. KG no valor total de EUR
27.870.000; e
(ii) equipamento de enrolamento
fabricado pela Celli S.p.A. no valor
de EUR 3.540.000;

7.

Contrato de Crédito
de Exportação

12 de julho de
2011

R$ 74.887.590,17

8.

Contrato de
Empréstimo

Itaú Unibanco S.A., 06 de julho de
Filial de Nova York
2011

R$ 5.021.241,31

9.

Contrato de
Empréstimo

Itaú Unibanco
02 de março de
2011
S.A., Filial de Nova
York

R$ 8.387.905,79

10.

Contrato de Crédito
de Capital de Giro

Banco do Brasil
S.A.

13 de abril de
2011

R$ 11.035.251,39

03 de abril de
2016

Carta de Crédito Standby

11.

Contrato de Crédito
de Capital de Giro

Banco do Brasil
S.A.

27 de julho de
2012

R$ 44.490.855,81

01 de julho de
2017

Carta de Crédito Standby no valor
de US$ 20.000.000,00

12.

Contrato de Crédito
de Capital de Giro

Banco do
Brasil S.A.

09 de julho de
2013

R$ 4.398.000,00

01 de julho de
2015

Nota Promissória com Aval
da Companhia Providência
Indústria e Comércio

13.

Contrato de
Empréstimo

Banco Bradesco
S.A.

03 de abril de
2013

R$ 6.622.742,00

07 de abril de
2015

Nota Promissória com Aval da
Companhia Providência Indústria e
Comércio

HSBC Bank plc
(Agente
Coordenador)

28 de fevereiro de Garantido pelo Contrato de
2022
Garantia descrito no item 6 acima.
10 de junho de
2016

Nota Promissória com Aval da
Companhia Providência Indústria e
Comércio

08 de fevereiro de Nota Promissória com Aval da
2016
Companhia Providência Indústria e
Comércio

No

Contrato

Banco

Data de
Assinatura

Saldo pendente (em 31 de
outubro de 2013)

Data de
vencimento

Garantia

14.

Contrato de
Empréstimo

Banco Bradesco
S.A.

13 de junho de
2013

R$ 12.251.006,54

13 de junho de
2015

Nota Promissória com Aval da
Companhia Providência Indústria e
Comércio

15.

Contrato de
Empréstimo (com
garantia)

16.

Recovery Zone
Facility Bonds

17.

Contrato de Crédito

Banco Santander 11 de dezembro
(Brasil) S.A. Filial
de 2013
de Grand Cayman
Fiduciário: Wells
Fargo Bank, N.A.
Emitente do
Crédito: HSBC
Bank
USA, National
Association

01 de maio de
2010

HSBC Bank Brasil 15 de janeiro de
S.A. -Banco
2014
Múltiplo S.A., Filial
de Grand Cayman

Valor do Principal: US$
5.500.000,00
R$ 19.546.000.00

Valor do Principal: US$
8.000.000,00

02 de dezembro Nota promissória com Aval da
de 2015
Companhia Providência Indústria e
Comércio
01 de maio de
2030

Carta de Crédito Standby número
SDCMTN557640 emitida pelo HSBC
Bank USA National Association

05 de janeiro de Nota promissória com Aval da
2016
Companhia Providência Indústria e
Comércio

- Licenças de Software:
No

Contrato

Data de Assinatura

Contraparte

1.

Contrato de Nível de Serviço – Monitoramento e Manutenção de Tempo de
Operação

08 de janeiro de
2010

Proactive Computer Care, LLC

2.

StorageCraft ShadowProject – não há contrato por escrito

-

Proactive Computer Care, LLC

IV. Acordos Verbais com Clientes envolvendo um Valor superior a R$ 1.500.000,00 aplicáveis à Providência USA, Inc.,
Companhia Providência Indústria e Comércio e Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3

Companhia
Grupo Procter & Gamble 3
Grupo Kimberly-Clark
Grupo SCA 4
Medline Industries, Inc.
Grupo Cardinal Health 5
Nellcor Puritan Bennett LLC, (Covidien INC)6
Livedo USA, INC7
Albaad USA8
Associated Hygienic Products, LLC9
Hollingsworth & Vose10

Adicionalmente, a Companhia Providencia Companhia Providência Indústria e Comércio, celebrou (i) um Contrato de Compra e Venda em 1º de janeiro de 2010 com a Procter & Gamble Company, Procter & Gamble
Peru S.R.L., Procter & Gamble Chile Limitada, Procter & Gamble de Venezuela, Procter & Gamble Argentina Sociedad Responsabilidad Limitada e Procter & Gamble do Brasil S/A, de acordo com o qual todas essas
entidades Procter&Gamble têm o direito de solicitar determinadas mercadorias do vendedor por meio de contratos complementares, pedidos de compra, e-mails, liberações ou outros meios de solicitação. Esse
contrato foi alterado em 1º de janeiro de 2013 para prorrogar sua validade até o último a ocorrer entre (a) o vencimento ou a rescisão de todos os contratos complementares emitidos em seus termos ou (b) em 31 de
dezembro de 2013: (ii) um Contrato Complementar Individual em 1º de janeiro de 2013 com a Procter&Gamble do Brasil S/A para o fornecimento de mercadorias de nãotecido, que terminou em 31 de dezembro de
2013; (iii) um Contrato Complementar Individual em 1º de janeiro de 2013 com a Procter & Gamble International Operations, Filial do Panamá, em nome da Procter & Gamble Peru S.R.L., Procter & Gamble Chile
Limitada, Procter & Gamble de Venezuela e Procter & Gamble Argentina Sociedad Responsabilidad Limitada, para o fornecimento de mercadorias de nãotecido, que terminou em 31 de dezembro de 2013.
4
Adicionalmente, a Providencia USA, Inc celebrou (i) um Contrato de Consignação com a SCA Personal Car, INC em 6 de junho de 2011, de acordo com o qual a Providencia deverá consignar para a SCA uma
determinada quantidade de material. Esse contrato não deverá ter efeito, em virtude de que o contrato de fornecimento foi rescindido; (ii) um Contrato de Consignação com a SCA North America – Canada, Inc em 6
de junho de 2011, de acordo com o qual a Providencia deverá consignar para a SCA uma determinada quantidade de material. Esse contrato não deverá ter efeitos em virtude de que o contrato de fornecimento foi
rescindido; e (iii) Primeira Alteração ao Contrato de Fornecimento com a SCA Personal Care, Inc, de acordo com a qual o prazo do contrato de fornecimento original foi prorrogado até 31 de março de 2015.
5
Adicionalmente, a Companhia Providencia celebrou um Contrato de Fornecimento com a Cardinal em 1º de julho de 2010, com rescisão em 30 de junho de 2014.
6
Há um Prêmio Empresarial, de acordo com o qual a data de vencimento é 31 de dezembro de 2014 e é renovado anualmente.
7
Há um Prêmio Empresarial, de acordo com o qual a data de vencimento é 31 de dezembro de 2014 e é renovado anualmente.
8
Há um Prêmio Empresarial, de acordo com o qual a data de vencimento é 31 de dezembro de 2014 e é renovado anualmente.
9
Há um Prêmio Empresarial, de acordo com o qual a data de vencimento é 31 de dezembro de 2014 e é renovado anualmente.
10
Há um Prêmio Empresarial, de acordo com o qual a data de vencimento é 31 de dezembro de 2015.
11
Favor observar que não há contrato com os clientes descritos neste quadro e o teor deste quadro se destina apenas a fim de informação.

V. Vendas a Vista a Clientes durante 2013 envolvendo um Valor superior a R$ 1.500.000,00 aplicáveis à Providência USA,
INC., Companhia Providência Indústria e Comércio e Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.11
No

Companhia

1.

Santher

2.

Capricho

3.

Cyndara 224 PTY

4.

Prodhigi Internacional Ltda.

5.

Gama - MPMAN

6.

Trustex S.A de C,V

7.

Telas Industriales No Tejidas

8.

Ind Baiana de Colchoes e Esp L

9.

Catarinense Distr de Variedade

10.

Cosmed Industria de Cosmet e Medic

11.

Plast Alko LT

12.

Grupo Hannes

13.

Mili

14.

Tecnosur S.A.

15.

Espumas Pilar S,R,L,

16.

Godoy Baptistella Ind e Com PR

17.

Ever Green

18.

Gazin Industria e Comercio de Molas

19.

Mardam Ind e Com

20.

Pharsana de Venezuela, C,A,

21.

Coml Hospl Salles LT

22.

Familia del Pacifico S,A,S,

23.

Grupo Leggett & Platt

24.

MS Com e Repres de Embal Ltda

25.

Brito & Casonato Com de Tec LT

26.

Johnson&Johnson Indl LT

27.

Pulplus C,A,

28.

Opus Prod de Hig e Descart Lt

29.

Codihp Com e Distr de Higiene

30.

Comercial Plasticos Abude Ltda

31.

Herval Ind de Moveis Colchões

32.

Medclean Coml LT

33.

Carta Goias Ind e Com de Papel

34.

Eurofral Ind, Prod, Hig, e Ter

35.

Anadona Com e Confec LT EPP

36.

Facepa Fab d Papel da Amazônia

37.

CGS - Ind e Com de Filmes Tecn

38.

Sky Ind e Com de Prod Descartaveis

39.

Parentex Ind e Com LT EPP

40.

Dexcar - Ind e Comercio

41.

Diguinho Ind e Com de Fraldas

42.

Duqueplast Comercio de Plasticos E

43.

Incofral de Bom Jardim Ind Com

44.

Hypermarcas S/A

45.

Grupo Melhoramentos

46.

Acetec Nao Tec - Com e Serviços LT

47.

Consorcio Absorbven C,A,

48.

Lifetex Ind e Com Lt

49.

Oxco, INC

50.

Ind e Com de Colchões Castor LT

51.

HN Desc Com e Confec de Prod H

52.

Industrias Biopapel C,A

53.

Winner Ind de Descart LT EPP

54.

Cleopatra Tissue Products (PTY) LTD

55.

Starsprings do Brasil LT

56.

The Aaron Group

57.

Leiterman Felt & Nonwoven Textile C

58.

Interfiltros Ind Com Textil Ltda.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 8.14 do Apenso de Divulgação
Procuração
No
1

Outorgante

Outorgados

Poderes

Isofilme Ind. e Com.
de Plásticos (Escritura
Pública - Livro 0502 Página
192)

Romeo Bregant: italiano, casado, engenheiro, portador
do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) número
W016957-D, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o número
447.897.269-91; Daniel Svirski brasileiro, casado,
engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG
número 4016041099-RS, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o número
606.256.860-04; Edaisi Kelly Gonchorowski: brasileira,
casada, advogada, inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil – Seção do Paraná (OAS/PR) sob número 12.496,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF) sob o número 383.394.209-68; Ademir
Gomes de Campos: brasileiro, casado, contador,
portador da cédula de identidade RG número 6.195.5682/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda (CPF/MF) sob o número 858.995.939-20;
Fernando Rodrigues de Mello: brasileiro, casado,
administrador de empresa, portador da cédula de
identidade RG número 6.583.585-1/PR; inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 022.993.359-94; Gabriela de
Almeida Las Casas; brasileira, divorciada, economista,
portadora da cédula de identidade RG número
23.762.385-7/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o número
189.670.928-14; Sérgio Kuceki Filho: brasileiro, casado,
administrador de empresa, portador da cédula de
identidade RG número 45928420/PR, inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob
o número 561.389.549-04; Flavio Amaral Martins:
brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da
cédula de identidade RG número 6016674373/RS, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 435.637.400-20; Fernando Pires

Resumo de Poderes: Outorgar poderes a qualquer um deles, agindo
sempre coletivamente com um diretor da sociedade ou dois dos
outorgados agindo coletivamente, para representar a Companhia
perante instituições financeiras para endossar duplicadas, assinar
cartas de consentimento, cancelar cronogramas de pagamento,
celebrar contratos de câmbio e quaisquer outros empréstimos,
financiamentos ou contratos bancários ou comerciais, representação
perante as entidades federais, estaduais e municipais, departamentos,
órgãos públicos, autoridades governamentais, agências
governamentais independentes, estatais, Secretaria da Receita Federal,
Instituto Nacional de Seguro Social, Ministério do Trabalho e qualquer
outro ministério e seus departamentos e gabinetes, Polícia Federal,
Polícia Civil, Correios, assinar despachos de mercadorias, Tabeliães
Públicos, Registro Geral de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos,
Registros de Pessoas Jurídicas, Juntas Comerciais, com poderes para
celebrar, assinar, submeter, solicitar, registrar, protocolar e retirar
declarações, formulários, contratos e suas alterações, inclusive
contratos de compra de ações, contratos de empréstimo, contratos de
arrendamento, contratos de prestação de serviços, negociar, acordar
termos e condições, conceder descontos, abatimentos, prorrogar datas
de vencimento, renunciar e reduzir juros e/ou correções monetárias,
contratar ou demitir funcionários, fazer anotações e assinar carteiras de
trabalho e outros registros trabalhistas ou de seguro social, instaurar
ações judiciais ou processos arbitrais, nomear outorgantes com
poderes ad judicia et extra, receber citações, intimações e notificações,
receber quaisquer valores, assinar recibos, dar e receber quitação,
efetuar pagamentos, conceder descontos, endossar e garantir
duplicatas, entregar coletas bancárias, e solicitar a suspensão e/ou
cancelamento de protestos, notas promissórias ou quaisquer outros
instrumentos de crédito, pessoalmente ou indicando representantes.

No

Outorgante

2.

Isofilme Ind. e Com. de
Plásticos

3.

4.

Outorgados
Kruger: brasileiro, casado, engenheiro, portador da
cédula de identidade RG número 2044746226/RS, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 499.673.630-53; Ricardo
Lopes da Silva: brasileiro, casado, gerente de TI,
portador da cédula de identidade RG número 5447876/PR,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF) sob o número 796.872.456-20; Wesley
Francisco: brasileiro, solteiro, contador, portador da
cédula de identidade RG número 7.211.967-3/PR, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 022.094.849-60.

Poderes

Fernando Rodrigues de Mello: brasileiro, casado,
administrador de empresa, portador da cédula de
identidade RG número 6.583.585-1/PR; inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 022.993.359-94.

Resumo de Poderes: Outorgar poderes para administrar
exclusivamente o Sistema Bancário Eletrônico Online por meio da
nomeação de outros gerentes dentro do sistema eletrônico dos bancos,
exclusivamente para acessar o saldo e extratos bancários da conta
corrente, transações de investimento e crédito, incluir e programar
pagamentos e obter eletronicamente recibos das transações de conta
corrente.

Isofilme Ind. e Com.
de Plásticos (Instrumento
Particular)

Joint International Service Ltda. sociedade
constituída em conformidade com o direito privado inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 00.459.916/0001-04,
estabelecida na Av. São Paulo, 859, sala 302, Porto
Alegre/RS e os despachantes.

Resumo de Poderes: Outorgar poderes para representar a outorgante
perante todas as unidades da Receita Federal do Brasil para a
preparação, apresentação e acompanhamento do processo e
documentação em relação a atividades de desembaraço alfandegário.

Isofilme Ind. e Com.
de Plásticos (Escritura
Pública - Livro 0497 Página
127)

Jurgen Kopf, alemão, divorciado, gerente de projeto,
portador do Registro Nacional de Estrangeiros RNE
número V380136-S, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o número
010.303.869-86, Diego Rodrigues Figueiredo:
brasileiro, solteiro, supervisor de produção, portador da
cédula de identidade RG número 11.219.491/MG e inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 051.078.216-77, Mirian Luci
Vulcanis: brasileira, solteira, contadora, portadora da
cédula de identidade RG número 4907836-6/PR, inscrita

Resumo de Poderes: Outorgar poderes para dois deles, sempre agindo
coletivamente, representarem a outorgante perante as entidades
federais, estaduais e municipais, departamentos, órgãos públicos,
autoridades governamentais, agências governamentais independentes,
estatais, Secretaria da Receita Federal, Instituto Nacional de Seguro
Social, Ministério do Trabalho e qualquer outro ministério e seus
departamentos e gabinetes, Polícia Federal, Polícia Civil, Poder
Judiciário, Correios, Tabeliães Públicos, Registro de Títulos e
Documentos, Registros de Pessoas Jurídicas, Juntas Comerciais, com
poderes para celebrar, assinar, submeter, solicitar, registrar, protocolar
e retirar correspondências, declarações, formulários, solicitações,

No

Outorgante

5.

Companhia Providência
Indústria
e Comércio (Escritura
Pública - Livro 0511 Página
129)

Outorgados
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 876.202.519-87; Jay da Cruz:
brasileiro, gerente, gerente de produção, portador da
cédula de identidade RG número 237854508/SP, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 171.165.718-25.

Poderes
exigências e quaisquer outros documentos, contratar ou demitir
funcionários, fazer anotações e outros registros trabalhistas e de
seguro social em carteiras de trabalho, assinar demissões, representar
em audiências ou indicar representantes, receber citações, intimações
e notificações, transigir, receber quaisquer valores, assinar recibos, dar
e receber quitações, efetuar pagamentos, protestar duplicatas e
solicitar a suspensão e/ou cancelamento de protestos, notas
promissórias ou quaisquer outros instrumentos de crédito

Edaisi Kelly Gonchorowski: brasileira, casada,
advogada, inscrita na OAB/PR sob número 12.496, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 383.394.209-68; Ademir Gomes
de Campos: brasileiro, casado, contador, portador da
cédula de identidade RG número 6.195.568-2/PR, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 858.995.939-20; Fernando
Rodrigues de Mello: brasileiro, casado, administrador de
empresa, portador da cédula de identidade RG número
6.583.585-1/PR; inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o número
022.993.359-94; Gabriela de Almeida Las Casas:
brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de
identidade RG número 23.762.385-7/SP, inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 189.670.928-14; Sérgio Kuceki
Filho: brasileiro, casado, administrador de empresa,
portador da cédula de identidade RG número
45928420/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o número
561.389.549-04; Flavio Amaral Martins: brasileiro,
casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de
identidade RG número 6016674373/RS, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 435.637.400-20; Fernando Pires
Kruger: brasileiro, casado, engenheiro, portador da
cédula de identidade RG número 2044746226/RS, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda

Resumo de Poderes: outorgar poderes para qualquer um deles; sempre
agindo coletivamente com um diretor da sociedade ou dois dos
outorgados agindo coletivamente, para representar a Companhia
perante instituições financeiras para endossar duplicatas, assinar cartas
de consentimento, cancelar programação de pagamentos, celebrar
contratos de câmbio e quaisquer outros empréstimos, financiamentos
ou contratos bancários ou comerciais, e também poderes para assinar
documentos relacionados à contratação, alteração ou liquidação
antecipada de transações de derivativos com Bancos com valor inferior
a R$ 20.000.000,00, exceto conforme previsto especificamente no
orçamento anual aprovado, representação perante as entidades
federais, estaduais e municipais, departamentos, agências públicas e
autoridades governamentais, agências governamentais independentes,
estatais, Receita Federal, Instituto Nacional de Seguro Social, Ministério
do Trabalho e qualquer outro ministério e seus departamentos e
gabinetes, Polícia Federal, Polícia Civil, Correios, assinar despachos de
mercadorias, Tabeliães Públicos, Registro Geral de Imóveis, Registro de
Títulos e Documentos, Registro de Pessoas Jurídicas, Juntas
Comerciais, com poderes para celebrar, assinar, apresentar, solicitar,
registrar, protocolar e retirar declarações, formulários, contratos e suas
alterações, inclusive contratos de compra de ações, contratos de
empréstimo, contratos de arrendamento, contratos de prestação de
serviços, negociar, acordar termos e condições, conceder descontos,
abatimentos, prorrogar datas de vencimento, renunciar e reduzir juros
e/ou correções monetárias, contratar ou demitir funcionários, fazer
anotações e assinar carteiras de trabalho e outros registros trabalhistas
ou de seguro social, mover ações judiciais ou processos arbitrais,
nomear outorgantes com poderes ad judicia et extra, receber citações,
intimações e notificações, receber quaisquer valores, assinar recibos,

No

Outorgante

6.

Companhia Providência
Indústria e Comércio

7.

8.

Outorgados
(CPF/MF) sob o número 499.673.630-53; Ricardo Lopes
da Silva: brasileiro, casado, gerente de TI, portador da
cédula de identidade RG número 5447876/PR, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 796.872.456-20; Wesley
Francisco: brasileiro, solteiro, contador, portador da
cédula de identidade RG número 7.211.967-3/PR, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 022.094.849-60.

Poderes
dar e receber quitações, efetuar pagamentos, descontar, endossar e
garantir duplicatas, entregar arrecadações bancárias, e solicitar a
suspensão e/ou o cancelamento de protestos, notas promissórias ou
quaisquer outros instrumentos de crédito, pessoalmente ou indicando
representantes.

Fernando Rodrigues de Mello: brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG número 6.583.585-1/PR; inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o número 022.993.359-94.

Resumo de Poderes: Outorgar poderes para administrar exclusivamente
o Sistema Bancário Eletrônico Online por meio da nomeação de outros
gerentes dentro do sistema eletrônico dos bancos, exclusivamente para
acessar o saldo e extratos bancários da conta corrente, investimentos e
transações de crédito, incluir e programar pagamentos e obter
eletronicamente recibos das transações de conta corrente.

Companhia Providência
Indústria
e Comércio (Instrumento
Particular)

Gabriela de Almeida Las Casas: brasileira, divorciada,
economista, portadora da cédula de identidade RG número
23.762.385-7/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o número
189.670.928-14; Claudia Vargas de Lima: brasileira,
casada, advogada inscrita na OAB/PR sob número 33.166,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF) sob o número 023.622.049-79.

Resumo de Poderes: Outorgar poderes para agir em nome da
outorgante perante Juntas Comerciais, com poderes para assinar
extratos de reuniões do Conselho de Administração, assembleias
ordinárias e extraordinárias de acionistas, e todos os outros
documentos dos quais o registro for necessário.

Companhia Providência
Indústria
e Comércio (Instrumento
Particular)

Joint International Service Ltda. sociedade constituída
em conformidade com o direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 00.459.916/0001-04,
estabelecida na Av. São Paulo, 859, sala 302, Porto
Alegre/RS e os despachantes.

Resumo de Poderes: Outorgar poderes para representar a outorgante
perante todas as unidades da Receita Federal do Brasil para a
preparação, apresentação e acompanhamento do processo e
documentação em relação a atividades de desembaraço alfandegário.

Nota: A Companhia Providência Indústria e Comércio, a Providencia USA, Inc. e a Isofilme Ind. e Com. de Plásticos são partes de uma série de litígios em trâmite, conforme descrito adicionalmente neste Apenso de
Divulgação. Em cada referido litígio, a parte pertinente é representada por um ou mais procuradores com poderes exclusivos para representá-la no referido litígio. Essas procurações não estão detalhadas neste
Apenso de Divulgação em virtude de a Companhia não ter essas informações em seu sistema.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 8.15 do Apenso de Divulgação
Seguro
I. Companhia Previdência Indústria e Comércio
No

Companhia
Corretora de
Seguro

Seguradora

Número da Apólice Campo de Atividade

Valor do Prêmio

Vigência

1.

REP Seguros

Zurich - Anglo
Americana

02969186115

Seguro de Imóveis

2.

REP Seguros

Liberty Seguros S/A

10-93-000.592-00

Seguro de
Responsabilidade de
Conselheiros e
Diretores

R$ 42.000,00 (total)

27 de julho de 27 de julho de
2013
2014

3,

REP Seguros

Zurich - Anglo
Americana

20519186119

Responsabilidade Civil
Geral

R$ 86.705,00 (total)

02 de outubro 02 de outubro
de 2013
de 2014

4.

Wells Fargo
Insurance Services
USA, Inc.

-

-

Vários Riscos

R$ 738.892,00 (total)

01 de janeiro
de 2013

01 de janeiro
de 201412

5.

REP Seguros

Generali do Brasil
Seguros S.A.

43211000065

Transporte Nacional

0,07% sobre o valor
da remessa

15 de agosto
de 2013

15 de agosto
de 2014

Data Inicial

Prazo

R$457.956,92 (total) 11 de fevereiro 11 de fevereiro
de 2013
de 2014

No

Companhia
Corretora de
Seguro

Seguradora

6.

REP Seguros

ACE Seguradora S.A.

-

Transporte
InternacionalExportação

0,085% sobre o valor
da remessa

7.

-

ACE Seguradora S.A.

22.0007111

Transporte
InternacionalExportação

0,085% sobre o valor 28 de fevereiro 28 de fevereiro
da remessa
de 2013
de 2014

8.

REP Seguros

ACE Seguradora S.A.

-

Transporte
InternacionalImportação

0,085% sobre o valor
da remessa

9.

-

ACE Seguradora S.A.

22.0007112

Transporte
InternacionalImportação

0,085% sobre o valor 28 de fevereiro 28 de fevereiro
da remessa
de 2013
de 2014

10.

REP Seguros

Itaú Seguros S/A

-

Seguro de Vida em
Grupo

12

Número da Apólice Campo de Atividade

Valor do Prêmio

Taxa de seguro:
0,227143%

Vigência
Data Inicial

Prazo

15 de agosto
de 2013

15 de agosto
de 2014

15 de agosto
de 2013

15 de agosto
de 2014

01 de julho de 30 de junho de
2013
2014

A Companhia Providência Indústria e Comércio está renovando esse seguro.

II. Isolfime Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. (na qualidade de cossegurada)
No

1.

Companhia
Corretora de
Seguro

Seguradora

REP Seguros

Zurich - Anglo
Americana

Número da Apólice Campo de Atividade

Valor do Prêmio

Vigência
Data Inicial

20519186119

Responsabilidade Civil
Geral

Prazo

R$ 86.705,01 (total)

02 de outubro de 02 de outubro
2013
de 2014

Valor do Prêmio

Vigência

III. Providencia USA, Inc.
No

Companhia
Corretora de
Seguro

Seguradora

Número da Apólice Campo de Atividade

Data Inicial

Prazo

1.

Wells Fargo
Insurance Services
USA, Inc.

2.

Wells Fargo
Insurance Services
USA, Inc.

Travelers Property Y-810-2389X288-TILCasualty Company
13
of America

Automóvel Comercial

Prêmio provisórios: 01 de janeiro de 01 de janeiro
US$ 1.356; Devido no
2013
de 201414
Início: US$ 141; e
Devido a cada 1 Mês:
US$ 135

3.

Weils Fargo
Insurance Services
USA, Inc.

Travelers Property
Casualty Company
of America

Responsabilidade
Excedente Comercial
(Abrangente)

Taxa Fixa: US$ 9.353 01 de janeiro de 01 de janeiro
2013
de 201415

4.

The Travelers
Indemnity
Company of
Connecticut

Wells Fargo
Travelers Casualty
Insurance : Serviços
Company of
USA, Inc.
America

Y-660-1548X964-TCT- Responsabilidade Geral Prêmio provisório: US$ 01 de janeiro de 01 de janeiro
13
Comercial;
27.154; Devido no
2013
de 201413
Responsabilidade de
Início: US$ 2.719; e
Benefícios a
Devido a cada 1 Mês:
Funcionários
US$ 2.715

YSN-CUP-2389X645TIL-13

YSUB-1608X73-2-13 Acidente de Trabalho e Prêmio padrão anual 01 de janeiro de 01 de janeiro
Responsabilidade de
estimado total: US
2013
de 201416
Empregador
$97.879

5.

Wells Fargo
Insurance Services
USA, Inc,

Travelers Property ZOE-14T4812A-13-ND
Casualty Company
of America

6.

Wells Fargo
Travelers$ Property ZPP-14P0084A-13-GC
Insurance Services Casualty Company
USA, Inc.
of America

7.

Wells Fargo
Insurance Services
USA, Inc.

Federal Insurance
Company
Chubb Group of
Insurance
Companies

8223-2082

Carga Aberta

US$ 1.609

Associado Global

US$ 2.500,00

01 de janeiro de 01 de janeiro
2013
de 201417

Responsabilidade por
Práticas Empregatícias;
Responsabilidade
Fiduciária; Cobertura
de Crime; Cobertura
de Resgate de
Sequestro e Extorsão

US$ 4.587,00

01 de janeiro de 01 de janeiro
2013
de 201418

01 de janeiro de
2013

Para ser
considerado
contínuo até
ser cancelado.

13
14
15
16
17
18

A
A
A
A
A
A

Providencia
Providencia
Providencia
Providencia
Providencia
Providencia

USA,
USA,
USA,
USA,
USA,
USA.

INC
INC
INC
INC
INC
INC

está
está
está
está
está
está

renovando
renovando
renovando
renovando
renovando
renovando

esse
esse
esse
esse
esse
esse

seguro.
seguro.
seguro.
seguro.
seguro.
seguro.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 8.16 do Apenso de Divulgação
Contas Bancárias
I. Companhia Providência Indústria e Comércio

No

Nome do
Banco

Número
do Banco

Agência

Endereço do Banco

Número de
Conta

Nome da Pessoa Autorizada

1.

Bradesco (Filial
Parolin)

237

3287-5

R. Mal. Floriano Peixoto, 3.616 CEP 80220-001 - Curitiba/PR

50055-0

Edaisi Kelly Gonchorowski; Ademir Gomes de
Campos; Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela
de Almeida Las Casas; Sérgio Kuceki Filho; Flavio
Amaral Martins; Fernando Pires Kruger; Ricardo
Lopes da Silva; Wesley Francisco

2.

Bradesco (Filial
Trianon)

237

0895-8

Av. Paulista 1429 - CEP 01311200 - São Paulo/SP

117.039-2

Edaisi Kelly Gonchorowski; Ademir Gomes de
Campos; Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela
de Almeida Las Casas; Sérgio Kuceki Filho; Flavio
Amaral Martins; Fernando Pires Kruger; Ricardo
Lopes da Silva; Wesley Francisco

3.

Banco do Brasil

001

3306-5

R. Visconde de Nacar, 1440 - 25a
CEP 80410-201 - Curitiba/PR

50000-3

Edaisi Kelly Gonchorowski; Ademir Gomes de
Campos; Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela
de Almeida Las Casas; Sérgio Kuceki Filho; Flavio
Amaral Martins; Fernando Pires Kruger; Ricardo
Lopes da Silva; Wesley Francisco

No

Nome do
Banco

Número
do Banco

Agência

Endereço do Banco

Número de
Conta

Nome da Pessoa Autorizada

4.

Caixa Econômica
Federal (filial de
São José dos
Pinhais)

104

0406

R. XV de Novembro, 2147 - CEP
83005-000 - São José dos
Pinhais/PR

2579-0

Edaisi Kelly Gonchorowski; Ademir Gomes de
Campos; Fernando Rodrigues de Meilo; Gabriela
de Almeida Las Casas; Sérgio Kuceki Filho; Flavio
Amaral Martins; Fernando Pires Kruger; Ricardo
Lopes da Silva; Wesley Francisco

5.

HSBC (filial de
São José dos
Pinhais)

399

0026

R. XV de Novembro, 2126 - CEP
83005-000 - São José dos
Pinhais/PR

23084-79

Edaisi Kelly Gonchorowski; Ademir Gomes de
Campos; Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela
de Almeida Las Casas; Sérgio Kuceki Filho; Flavio
Amaral Martins; Ferrando Pires Kruger; Ricardo
Lopes da Silva; Wesley Francisco

6.

Itaú BBA

341

0274

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 417 –
25a - CEP 80410-180 Curitiba/PR

09259-2

Edaisi Kelly Gonchorowski; Ademir Gomes de
Campos; Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela
de Almeida Las Casas; Sérgio Kuceki Filho; Flavio
Amaral Martins; Fernando Pires Kruger; Ricardo
Lopes da Silva; Wesley Francisco

7.

Itaú Unibanco
(filial de Nassau)

341

1

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 417 25a - CEP: 80410-180 Curitiba/PR

556-8

Fernando Rodrigues de Mello

8.

Santander

353

2189

R. Mons. Celso, 154, 2a - CEP
80010-913 - Curitiba/PR

13000016-7

Edaisi Kelly Gonchorowski; Ademir Gomes de
Campos; Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela
de Almeida Las Casas; Sérgio Kuceki Filho; Flavio
Amaral Martins; Fernando Pires Kruger; Ricardo
Lopes da Silva; Wesley Francisco

9.

BTG Pactual

208

0001

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 10° Andar, CEP 04538-133, São

93445

Edaisi Kelly Gonchorowski; Ademir Gomes de
Campos; Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela
de Almeida Las Casas; Sérgio Kuceki Filho; Flavio

No

Nome do
Banco

Número
do Banco

Agência

Endereço do Banco

Número de
Conta

Paulo/SP

Nome da Pessoa Autorizada
Amaral Martins; Fernando Pires Kruger; Ricardo
Lopes da Silva; Wesley Francisco

10.

Citibank

745

010

Av. Paulista, 1.111 11° andar,
CEP 01311-920, São Paulo/SP

98957368

Edaisi Kelly Gonchorowski; Ademir Gomes de
Campos; Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela
de Almeida Las Casas; Sérgio Kuceki Filho; Flavio
Amaral Martins; Fernando Pires Kruger; Ricardo
Lopes da Silva; Wesley Francisco

11.

Safra

422

0009

Rua Marechal Deodororo, 240,
CEP 50010-010, Curitiba/PR

200993-0

Edaisi Kelly Gonchorowski; Ademir Gomes de
Campos; Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela
de Almeida Las Casas; Sérgio Kuceki Filho; Flavio
Amaral Martins; Fernando Pires Kruger; Ricardo
Lopes da Silva; Wesley Francisco

12.

Votorantim

655

0001

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 555 – 164042901-8
Edaisi Kelly Gonchorowski; Ademir Gomes de
22º andar, CEP 80430-180,
Campos; Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela
Curitiba-PR
de Almeida Las Casas; Sérgio Kuceki Filho; Flavio
Amaral Martins; Fernando Pires Kruger; Ricardo
Lopes da Silva; Wesley Francisco

II. Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
No

Nome do
Banco

Número do
Banco

Agência

Endereço do Banco

Número de
Conta

Nome da Pessoa Autorizada

1.

Bradesco

237

3287

R, Mal. Floriano Peixoto, 3.616 CEP 80220-001 - Curitiba/PR

75671-7

Romeo Bregant; Daniel Svirski; Edaisi Kelly
Gonchorowski; Ademir Gomes de Campos;
Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela de Almeida
Las; Sérgio Kuceki Filho; Flavio Amaral Martins;
Fernando Pires Kruger; Ricardo Lopes da Silva;
Wesley

No

Nome do
Banco

Número do
Banco

Agência

Endereço do Banco

Número de
Conta

Nome da Pessoa Autorizada
Francisco

2.

Bradesco
(Trianon filial)

237

0895-8

Av. Paulista 1429 - CEP 01311200 - São Paulo/SP

97773-0

Romeo Bregant; Daniel Svirski; Edaisi Kelly
Gonchorowski; Ademir Gomes de Campos;
Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela de Almeida
Las; Sérgio Kuceki Filho; Flavio Amaral Martins;
Fernando Pires Kruger; Ricardo Lopes da Silva;
Wesley Francisco

3.

Caixa Econômica
Federal (filial de
São José dos
Pinhais)

104

0406

R. XV de Novembro, 2147 - CEP
83005-000 - São José dos
Pinhais/PR

1345-7

Romeo Bregant; Daniel Svirski; Edaisi Kelly
Gonchorowski; Ademir Gomes de Campos;
Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela de Almeida
Las; Sérgio Kuceki Filho; Flavio Amaral Martins;
Fernando Pires Kruger; Ricardo Lopes da Silva;
Wesley Francisco

4.

HSBC (filial de
São José dos
Pinhais)

399

0026

R. XV de Novembro, 2126 - CEP
83005-000 - São José dos
Pinhais/PR

51297-02

Romeo Bregant; Daniel Svirski; Edaisi Kelly
Gonchorowski; Ademir Gomes de Campos;
Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela de Almeida
Las; Sérgio Kuceki Filho; Flavio Amaral Martins;
Fernando Pires Kruger; Ricardo Lopes da Silva;
Wesley Francisco

5.

Itaú BBA

341

0274

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 417,
25ª. - CEP 80410-180 Curitiba/PR

80482-2

Romeo Bregant; Daniel Svirski; Edaisi Kelly
Gonchorowski; Ademir Gomes de Campos;
Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela de Almeida
Las; Sérgio Kuceki Filho; Flavio Amaral Martins;
Fernando Pires Kruger; Ricardo Lopes da Silva;
Wesley Francisco

6.

Safra

422

0009

Rua Marechal Deodoro, 240 CEP 50010-010 - Curitiba/PR

122229-0

Romeo Bregant; Daniel Svirski; Edaisi Kelly
Gonchorowski; Ademir Gomes de Campos;
Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela de Almeida
Las; Sérgio Kuceki Filho; Flavio Amaral Martins;
Fernando Pires Kruger; Ricardo Lopes da Silva;

No

Nome do
Banco

Número do
Banco

Agência

Endereço do Banco

Número de
Conta

Nome da Pessoa Autorizada
Wesley Francisco

7.

Votorantim

655

0001

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 555 - 238519501-9
Romeo Bregant; Daniel Svirski; Edaisi Kelly
2° andar - CEP 80430-180 Gonchorowski; Ademir Gomes de Campos;
Curitiba/PR
Fernando Rodrigues de Mello; Gabriela de Almeida
Las; Sérgio Kuceki Filho; Flavio Amaral Martins;
Fernando Pires Kruger; Ricardo Lopes da Silva;
Wesley Francisco

III. Providência USA, Inc.
No

Nome do
Banco

Número do
Banco ou
Código SWIFT

Agência

Endereço do Banco

Número de Conta

Nome da Pessoa
Autorizada

1.

Itau Unibanco
(filial de
Nassau)

341

Nassau

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 417, 25a - CEP 80410180 -Curitiba/PR

934-2

Fernando
Rodrigues de Mello

2.

HSBC New York

MRMDUS33

NY

550 South Tryon Street, Suite 3520 Charlotte, NC
28202

757005295

Fernando
Rodrigues de Mello

3.

Wells Fargo

WFBIUS6S

NC

221 E. Eroad Street Statesville NC 28677

2000035093983

Gene Konczal

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 8.17 do Apenso de Divulgação
LITÍGIOS
I. Companhia Providência Indústria e Comércio
Reivindicações Ameaçadas:

(i) Em 20 de julho de 2013, em um acidente com uma máquina mantida na unidade industrial da Companhia, KAMI 9, no Brasil
(Companhia Providência Indústria e Comércio - BR 376, km 16,5 - São José dos Pinhais, PR - 83015-000), o Sr. Tarik Luiz da Rocha
(nascido em 9 de maio de 1992, solteiro, assistente de produção), funcionário da Companhia, faleceu. A investigação policial está
aguardando o parecer do perito do IML - Instituto Médico Legal e a Criminalística para concluir a investigação. Até a data deste
instrumento, a Companhia não tinha recebido nenhuma citação a respeito de qualquer ação judicial a esse respeito.

(ii) Em 27 de dezembro de 2013, a Companhia Providência Indústria e Comércio recebeu uma notificação por escrito do Ministério Público
do Estado do Paraná solicitando que a Companhia apresente, em 30 (trinta) dias um plano de logística reversa. De acordo com essa
notificação, se a Companhia não cumprir a solicitação, o responsável pela Companhia estará sujeito às penas da lei. A Companhia
Providência Indústria e Comércio responderá essa notificação oportunamente. Além disso, o Gerente Administrativo do Sindicato da
Indústria de Material Plástico no Estado do Paraná, que é o organizador do projeto de logística reversa das empresas de plástico do
Estado do Paraná, registrará um requerimento solicitando o cancelamento dos processos investigativos, para atestar que a Companhia já
tinha adotado as medidas exigidas por lei. Em 13 de janeiro de 2014, a Companhia Providência Indústria e Comércio exigiu sua inclusão
no “Projeto Central de Valorização de Materiais Recicláveis - Fase II” para cumprir o Edital de Chamamento no 01/2012 do Governo do
Estado do Paraná e o Termo de Convênio 01/12, de acordo com os protocolos CAOPMA número 4051 e SEMA 11.778.171-2.

- Processos Judiciais
PROCESSOS TRABALHISTAS
N

o

Processo

Data

Valor declarado para
determinação de custas
judiciais (R$)

Depósito judicial (R$)
(valor original)

1.

ADEMIR DE OLIVEIRA (ESPÓLIO DE RAFAEL ERLEI DE
OLIVEIRA) RT 5070/2011 3a Vara do Trabalho de SJP

24/11/2014

300.000,00

20.714,00

2.

ADONIR MENDES RT 5207/2012 3a Vara do Trabalho de
SJP

29/10/2012

27.000,00

-

3.

ALDO SAMUEL OSELANE RT 35775/2008 8a Vara do
Trabalho de CTBA

31/12/2010

18.000,00

-

4.

AMBROSIO MAKOHIN RT 5663/2011 23a Vara do
Trabalho de CURITIBA

31/05/2011

21.900,00

-

5.

ANDERSON EUGENIO LUCHECHEN RT 4390/2009 3a Vara
do Trabalho de SJP

31/12/2010

20.000,00

7.058,11

6.

ANDERSON PATRIK BARROSO RODRIGUES RT 960/12 1a
Vara do Trabalho de CURITIBA

10/02/2012

25.000,00

-

7.

ANTONIO ARAUJO DE AZEVEDO RT 05379/2012 1a Vara
do Trabalho de SJP

30/11/2012

25.000,00

-

8.

ANTONIO LOURENCO JUSTIMIANO RT 927/2009 3a Vara
do Trabalho de SJP

31/12/2010

19.000,00

-

9.

ARISTIDES FRANCO MARTINS RT 1068/2012 1a Vara do
Trabalho de SJP

13/04/2012

30.000,00

-

10.

CARLOS GONÇALVES PEREIRA RT2081/2012 2a Vara do
Trabalho de SJP

29/05/2012

25.000,00

-

11.

CESAR LUCIO GARCIA RT 05126/2012 3a Vara do
Trabalho de SJP

26/10/2012

50.000,00

-

PROCESSOS TRABALHISTAS
N

o

12.

Processo

Data

CLAUDEMIR KONIK 14502/2008 10a Vara do Trabalho de 31/12/2010
CTBA

Valor declarado para
determinação de custas
judiciais (R$)
18.000,00

Depósito judicial (R$)
(valor original)
-

13.

CLAUDIO FONTES 00259-2007-057-01-00 57a Vara do
Trabalho de RJ

31/12/2010

20.500,00

-

14.

DAVID ZIELCKO 1161/2006 VT SJP

31/12/2010

18.000,00

1.500,00

a

15.

DEJANIR DA ROCHA RT 4320/2007 - 1 Vara do Trabalho
de SJP

31/12/2010

20.000,00

-

16.

DINA ESMERITA GONÇALVES RT 247/12 3VT SJP

03/02/2012

25.000,00

-

a

17.

EDER PENTEADO DAS CHAGAS RT 02918/2012 1 Vara
do Trabalho de SJP

16/07/2012

25.000,00

-

18.

EDISON DUARTE MARCORIELLO RT 01429200303902003
39a Vara do Trabalho de SÃO PAULO

25/06/2003

500.000,00

-

19.

ELIS BÁRBARA DOS SANTOS RT 05872/2009 3a Vara do
Trabalho de SJP

31/12/2010

30.000,00

-

20.

ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS FAGUNDES RT
5689/2010 3a Vara do Trabalho de SJP

31/12/2010

25.000,00

6.598,21

21.

FELIPE NOVAK RT 1762/2013 4a Vara do Trabalho de SJP

26/06/2013

30.000,00

-

31/12/2010

20.000,00

-

a

22.

FRANCISCO ADIR BARBOSA DA CRUZ 02967/2008 2
Vara do Trabalho de SJP

23.

GABRIEL AMILTON DE OLIVEIRA RT 3585/2012 1a Vara
do Trabalho de SJP

06/09/2012

22.000,00

-

24.

GERALDO SANTOS SILVA RT 01956/2011 3a Vara do
Trabalho de SJP

25/20/2011

25.000,00

-

25.

GILSON FERNANDES DE ARAÚJO RT 5701/2011 3a Vara
do Trabalho de SJP

25/01/2012

25.000,00

6.598,21

PROCESSOS TRABALHISTAS
N

o

Processo

Data

Valor declarado para
determinação de custas
judiciais (R$)

Depósito judicial (R$)
(valor original)

26.

GUILHERME ANTONIO DE MORAES SCHIAVON RT
01802/2010 1a Vara do Trabalho de SJP

31/12/2010

30.000,00

14.116,21

27.

GUSTAVO RIBEIRO DO VALE RT 251/13 10a Vara do
Trabalho de CURITIBA

31/03/2013

30.000,00

-

28.

HAMILTON LIMA MAGESKI JUNIOR RT 6149/2012 3a
Vara do Trabalho de SJP

18/01/2013

25.000,00

-

29.

HILDA ALCANTARA RODRIGUES RT 32119/2008 6a Vara
do Trabalho de CTBA

31/12/2010

18.000,00

-

30.

IRINEU NATEL DOS SANTOS RT 3679/2012 1a Vara do
Trabalho de SJP

31/08/2012

22.000,00

-

31.

IVANDIL MESQUITA LIBANIO 9250/2005 8VT CTBA

31/12/2010

35.000,00

-

a

32.

JARBAS CARVALHO PORTELA RT 10051/2013 4 Vara do
Trabalho de SJP

31/02/2013

35.000,00

-

33.

JOÃO MARIA ALVES DE QUADROS JUNIOR RT 1356/2011
2a Vara do Trabalho de SJP

12/04/2011

25.000,00

6.290,00

34.

JOSÉ MENDES DOS SANTOS RT 6167/2012 1a Vara do
Trabalho de SJP

17/12/2012

28.000,00

-

35.

JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE LIMA RT 25/13 3a Vara do
Trabalho de SJP

31/03/2013

30.000,00

-

36.

LAUCIANO PIRES RT 14613/2011 17a Vara do Trabalho
de CURITIBA

06/08/2011

35.000,00

-

37.

LOURI CARDOSO DA SILVA RT 926/2009 3a Vara do
Trabalho de SJP

31/12/2010

19.000,00

400,50

38.

LUCAS DE FREITAS CUNHA RT 5301/2012 2a Vara do
Trabalho de SJP

21/11/2012

27.000,00

[-]

PROCESSOS TRABALHISTAS
N

o

Processo

Data

Valor declarado para
determinação de custas
judiciais (R$)

Depósito judicial (R$)
(valor original)

39.

MARCELO DE PAULA BATISTA RT 4577/2009 7a Vara do
Trabalho de CTBA

23/01/2012

25.000,00

-

40.

MARCIO ANTONIO DE CARVALHO RT 1093/2012 1a Vara
do Trabalho de SJP

15/05/2012

25.000,00

-

41.

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RT 20416/2011 17a
Vara do Trabalho de CTBA

03/08/2011

22.700,00

-

42.

MARLILEIA MASIERO RT 23733/2013 16a Vara do
Trabalho de CTBA

05/08/2013

30.000,00

-

43.

MICHEL HENRIQUE FAGUNDES RT 1939/2012 1a Vara do
Trabalho de SJP

15/05/2012

25.000,00

-

44.

MILTON APARECIDO DA SILVA RT 12739/2009 15a Vara
do Trabalho de CTBA

31/12/2010

20.000,00

-

45.

MILTON BATISTA DE OLIVEIRA 17947/2008 17a Vara do
Trabalho de CTBA

31/12/2010

20.000,00

108.935,63

46.

NATAIÍCIO LIBERALINO DA SILVA RT 507/2013 3a Vara
do Trabalho de SJP

22/08/2013

30.000,00

-

47.

NEUVANDRO MARQUES CARDOSO VILELA DOURADO RT
354/2013 2a Vara do Trabalho de SJP

01/08/2013

30.000,00

[-]

48.

NIVALDO APARECIDO LOURENÇO RT 361200908502001
SP

31/12/2010

19.614,32

-

49.

ODAIR FERREIRA DA CRUZ 922/2007 1a Vara do
Trabalho de SJP

31/12/2010

50.000,00

-

50.

PAULO ROBERTO SILVA DE SOUZA RT 3387/2012 1 a
Vara do Trabalho de SJP

16/08/2012

25.000,00

-

PROCESSOS TRABALHISTAS
N

o

Processo

Data

Valor declarado para
determinação de custas
judiciais (R$)

Depósito judicial (R$)
(valor original)

51.

RAFAEL DIOGO FERREIRA DOS SANTOS RT 1055/13 4a
Vara do Trabalho de SJP

02/05/2013

30.000,00

-

52.

ROBERTO CARLOS MORAES 33836/2007 18a Vara do
Trabalho de CURITIBA

31/12/2010

16.000,00

-

53.

RODRIGO CARVALHO RT 3048/13 19a Vara do Trabalho
de CURITIBA

31/03/2013

30.000,00

-

54.

ROGÉRIO DE SOUZA RT 2057/2011 1a Vara do Trabalho
de SJP

07/07/2011

25.000,00

6.290,00

55.

ROMÃO BUFEMANN RT 3640/2012 1a Vara do Trabalho
de SJP

24/09/2012

25.000,00

-

56.

ROSALI DOS REIS MARTINS TOME RT 27648/2009 6a
Vara do Trabalho de CURITIBA

31/12/2010

30.000,00

-

57.

ROZALDO MONTES RT 3578/2012 1a Vara do Trabalho
de SJP

06/09/2012

22.000,00

-

58.

SAUL DESIDERIO PIXER RT 25216/2009 10a Vara do
Trabalho de CTBA

31/12/2010

20.700,00

-

59.

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA RT 1537/2005 1a Vara do
Trabalho de SJP

31/12/2010

12.150,00

[-]

60.

SELMA VICENTE ARANHA RT 32116/2008 6a Vara do
Trabalho de CTBA

31/12/2010

18.000,00

-

61.

SAMUEL RODRIGUES EDUARDO RT 27847/2013 21a Vara
do Trabalho de CTBA

22/08/2013

30.000,00

-

62.

SERGIO LUIZ CETNARSKI RT 04841/2010 1a Vara do
Trabalho de SJP

31/12/2010

150.000,00

-

PROCESSOS TRABALHISTAS
N

o

Processo

Data

Valor declarado para
determinação de custas
judiciais (R$)

Depósito judicial (R$)
(valor original)

63.

TATIANA SOBRINHO DE ARAÚJO RT 05126/2012 14a
Vara do Trabalho de CTBA

18/04/2012

30.000,00

-

64.

WAGNER AUGUSTO ROSA RT 4070/2012 1a Vara do
Trabalho de SJP

16/10/2012

22.000,00

-

65.

VAGNER XAVER NASCIMENTO RT 33652/2012 2a Vara do
Trabalho de CURITIBA

19/11/2012

25.000,00

-

66.

VALDINEI MANJURA 24191/2008 8a Vara do Trabalho de
CTBA

31/12/2010

20.000,00

-

67.

VALDINI ANTONIO DO NASCIMENTO RT 498/13 4a Vara
do Trabalho de SJP

31/03/2013

30.000,00

-

PROCESSOS CIVIS
N

o

Processo

Data

Valor declarado para
determinação de custas
judiciais (R$)

Depósito judicial (R$)
(valor original)

1.

ADITEX REPRESENTAÇÕES 127.01.2008.003520-1/000 3a Vara
Cível de [ilegível] CARAPICUIBA

31/12/2010

2.054.797,61

-

2.

ASSIS FRALDAS IND. COM. LTDA. 878/2005 1a Vara Cível de
CANDIDO MOTA

31/01/2011

30.552,36

-

3.

BEMS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. 0006427-38/2013 8a Vara
Cível de CURITIBA

08/07/2013

463.000,00

-

4.

CENTAURO REPRESENTAÇÕES LEME LTDA.
318.01.2007.007511-0 2a Vara Cível de LEME

31/12/2010

2.942.525,00

-

5.

CESAR LUCIO GARCIA 0025076-27.2012.8.16.0182

21/08/2012

12.440,00

-

31/12/2010

20.000,00

-

6.

a

HAMILTON RODRIGUES LACERDA RT 33430/2008 10 Vara do
Trabalho de CTBA

PROCESSOS CIVIS
N

o

Processo

HELOISA MERCURIO ME 2075/03 5a Vara Cível de FRANCA

7.

a

Data

Valor declarado para
determinação de custas
judiciais (R$)

Depósito judicial (R$)
(valor original)

31/12/2010

163.276,00

-

31/12/2010

334.939,99

-

8.

HIFERSANE COM. IND. MAT. HIDRÁULICOS LTDA. 79/2008 1
Vara Cível de SJP

9.

ILSON JOSÉ CALDEIRA SILVA 1005/2004 2a Vara Cível de CTBA

31/12/2010

30.000,00

-

10.

IRINEU NUNES DA ROSA 1.06.829-0 1a Vara Cível de SÃO LUIZ
GONZAGA/RS

31/12/2010

1.549,00

-

11.

JOSÉ RODRIGUES CHAGAS NETO 12778408/0 TA SP

31/12/2010

115.200,00

-

a

12.

LEMOS & CIA LTDA,. 010/1.09.0042545-0 4 Vara Cível de
CAXIAS DO SUL/RS

31/12/2010

1.200,00

-

13.

LUIS ANTONIO PEREIRA 528/2008 4a Vara Cível Regional de
MIMOSA/SP

31/12/2010

10.000,00

-

14.

OZIEL TIMOTEO MARQUE5 05032029-7 15a Vara Cível de SP

31/12/2010

600.000,00

-

15.

S.A. DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME 000940579.2010.8.19.0204 4a Vara Cível de RIO DE JANEIRO

31/12/2010

50.000,00

-

16.

UBIRATAN GRAVINA KUNZLER & CIA 1060216200-2 18a Vara
Cível de P. ALEGRE

31/12/2010

180.000,00

-

PROCESSOS TRIBUTÁRIOS
N

o

Processo

1.

NENHUMA EXIGÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE A IMPORTAÇÃO DE MÁQUINA
K8

2.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAF 10980.726.073/2013-15

Valor declarado para
determinação de custas
judiciais (R$)

Depósito judicial (R$)
(valor original)

16.000,00

-

132.382.018,30

-

- Depósitos Judiciais
No

Processo

Data

Depósito Judicial (R$) (valor
original)

1.

ANDERSON EUGENIO LUCHECHEN RT 4390/2009 3a Vara do
Trabalho de SJP

11/09/2013

7.058,11

2.

DAVID ZIELCKO 1161/06 1a Vara do Trabalho de SJP

20/11/2006

l.500,00

05/02/2013

6.598,21

a

3.

ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS FAGUNDES RT 5689/2010 3
Vara do Trabalho de SJP

4.

GILSON FERNANDES DE ARAÚJO RT 5701/2011 3a Vara do
Trabalho de SJP

23/05/2013

6.598,21

5.

GUILHERME ANTONIO DE MORAES SCHIAVOM

10/10/2013

14.116,21

15/05/2012

6.290,00

a

6.

JOÃO MARIA ALVES DE QUADROS JUNIOR RT 1356/2011 2
Vara do Trabalho de SJP

7.

LOURI CARDOSO DA SILVA PROC 00009262009

15/08/2011

400,50

8.

RAFAEL ERLEI TABORDA DE OLIVEIRA 00050792011 SJP
(ADEMIR DE OLIVEIRA)

10/06/2013

20.714,00

9.

ROGÉRIO DE SOUZA RT 2057/2011 1a Vara do Trabalho de SJP

15/02/2012

6.290,00

- Processos Administrativos
No
1.

Número do Processo
10980.726073/2013-15

Objeto

Situação

Exigência de IRPJ e CSL em
Em 20/12/2013 o
relação aos exercícios fiscais processo foi enviado
de 2007 e 2008 (mais juros de para a Secretaria da
mora calculados sobre a
Receita Federal
variação da taxa SELIC a
multa oficial de 150% e uma
multa isolada de 50%) em

Valor declarado no
processo (R$)

Nível

Observação

132.382.018,33

Federal

De 2008 até a data deste
documento (período não
auditado), a Companhia
Providência Indústria e
Comércio continuou a
destinar em suas bases de
IRPJ e CSLL e a despesa

No

Número do Processo

Objeto

Situação

Valor declarado no
processo (R$)

Nível

relação ao reembolso indevido
do ágio originado na compra
da Companhia Providência
Indústria e Comércio pela
Alnilan S.A.; destinação
indevida de despesas
financeiras, devido ao fato de
que elas não se qualificam
como despesas operacionais,
resultantes do empréstimo
adquirido pela Alnilan S.A.
para pagar a compra da
Companhia Providência
Indústria e Comércio; falta de
disposição legal para a
exclusão da reversão da
provisão descrita das receitas
que podem integrar os
resultados tributáveis;
omissão de ganhos de capital
na alienação da empresa
Mumbai Indústria Plástica S/A,
constituída mediante a
contribuição para seu capital
da divisão de PVC e pacotes
da Companhia Providência
Indústria e Comércio.

2.

10907000597200636

3.

10907000596200691

Importação de ativos fixos

Observação
de juros do financiamento
incorrida em sua aquisição
pela Alnilan S.A.

Aguardando sentença
CARF/DF

3.234.784,62

Federal

Notificação de Infração de PIS Suspenso por Medida
COFINS sobre Importação
Judicial

1.093.069,35

Federal

-

No

Número do Processo

Objeto

Situação

Valor declarado no
processo (R$)

Nível

Observação

4.

10907001445201037

Notificação de Infração
Alfandegária

Aguardando sentença
DEL REC FED
JULGAMENTORIBEIRAO PRETO-SP

1.380.464,38

Federal

-

5.

10980903344200633

Reembolso de IPI

Aguardando sentença
DEL REC FED
JULGAMENTORIBEIRAO PRETO-SP

513.788,56

Federal

10980.916695/2008-76

6.

10980916695200876

Reembolso de IPI

Aguardando baixa
definitiva no
SEORT/EQLIQ

338.448,92

Federal

7.

10980720108200926

Reembolso de IPI

Aguardando sentença
DEL REC FED
JULGAMENTORIBEIRAO PRETO-SP

306.024,80

Federal

-

8.

10980003308200325

Reembolso de IPI

Aguardando sentença
CARF/DF

121.744,76

Federal

-

9.

10980720138200851

PERDCOMP – Pagamento a
maior

Aguardando posição
SEORT/EQLIQ

159.188,20

Federal

-

II. Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
- Processos Judiciais

PROCESSOS TRABALHISTAS

No

Processo

Data

Valor declarado para
determinar custas judiciais
(R$)

Depósito judicial (R$)
(valor original)

1. ANTONIO O CASTRO SOBRINHO RT 30-2009-129-03-006 2a Vara do Trabalho de POUSO ALEGRE

31/12/2010

120.000,00

224.298,95

2. DALNEY ROBERTO DA SILVA MACHADO RT 894/2013 2a
Vara do Trabalho de POUSO ALEGRE

24/05/2013

30.000,00

-

3. MARCOS WILLIAM FERREIRA RT 1646/2013 2a Vara do
Trabalho de POUSO ALEGRE

26/09/2013

98.162,92

-

4. ONDINEI DE SOUZA LEITE RT 146434/2012 2a Vara do
Trabalho de POUSO ALEGRE

02/09/2012

22.000,00

-

5. ROBSON MARTINS TEIXEIRA RT 1586/2012 2a Vara do
Trabalho de POUSO ALEGRE

01/10/2012

27.000,00

-

6. VENERANDO JOSÉ AMBROSIO RT 322/2010 3a Vara do
Trabalho de POUSO ALEGRE

31/12/2010

36.000,00

-

7.

27/10/2011

22.000,00

178,52

PAULO ROBERTO DOS SANTOS – Processo número
0001745-92.2011.5.03.0075 1a Vara do Trabalho de
POUSO ALEGRE

PROCESSOS CIVIS
N

o

Processo

Data

Valor declarado para
determinar custas judiciais
(R$)

Depósito judicial (R$)
(valor original)

1.

VITAE FILME REPRESENTAÇÕES

31/12/2010

30.000,00

-

2.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
0114230-44.2013.8.13.0525 4a Vara Cível de POUSO
ALEGRE

16/08/2013

20.000,00

100,00

29/07/2013

100.000,00

100,00

3. O.M.A. 0107590-59.2012.8.13.0525 2a VARA ESPECIAL DE
POUSO ALEGRE a respeito da queixa criminal protocolada
pelo Ministério Público alegando que (i) as instalações
localizadas na Av. dos Alecrins, 1130 não têm licença

estadual e (ii) a Isofilme é responsável por causar
degradação na área de preservação permanente.
PROCESSOS TRIBUTÁRIOS
o

N

Processo

Data

Valor declarado para
determinar custas judiciais
(R$)

Depósito judicial (R$)
(valor original)

1.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAF
10660.721.994/2013-12

17/10/2013

10.675.546,39

-

- Depósitos Judiciais
No

Processo

Data

Depósito judicial (R$) (valor
original)

1.

ANTONIO O CASTRO SOBRINHO RT 30-2009-129-03-00-6 2a
Vara do Trabalho de POUSO ALEGRE

25/04/2013

224.298,95

2.

BLOQUEIO JUDICIAL ITA03C/C 10010 BCO 104

22/01/2010

703,90

3.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS –
PROCESSO DE ENERGIA ELÉTRICA

06/09/2012

22.657,44

4.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS –
PROCESSO DE ENERGIA ELÉTRICA

02/10/2012

10.028,35

- Processos Administrativos
No

Número do Processo

1.

10660.721997/2013-12

Objeto

Situação

Exigência de IRPJ e Aguardando decisão
CSL em relação aos
da Delegacia da
anos de 2009 a
Receita Federal –
2011 (mais juros de RIBIRÃO PRETO –
mora e multa de
SP
75%) em relação ao

Valor declarado no processo
(R$)

Nível

Observação

10.675.546,39

Federal

Desde 2011 até a
data deste
instrumento
(período não
auditado), Isofilme
Indústria e

reembolso do ágio
reconhecido na
compra da Isofilme
Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda.
pela Providência
Participações Ltda.

2.

10611721727201151

Notificação de
Infração de

Drawback

2006/2007

Comércio de
Plásticos Ltda.
continuou a
destinar em suas
bases de IRPJ e
CSLL o ágio e os
juros do
financiamento
incorridos em sua
aquisição pela
Providência
Participações Ltda.
Aguardando decisão
da Delegacia da
Receita Federal –
RIBEIRÃO PRETOSP

2.380.881,88

Federal

-

3.

10880921961201297

PERDCOMP - PIS
Reembolso

Aguardando decisão
da Delegacia da
Receita Federal RIBEIRÃO PRETOSP

80.368,27

Federal

-

4.

10880730192201210

PERDCOMP Compensação

Aguardando análise
da Secretaria da
Receita Federal
Varginha/MG

80.368,27

Federal

-

5.

10880921962201231

PERDCOMP - PIS
Reembolso

Aguardando decisão
da Secretaria da
Receita Federal RIBEIRÃO PRETOSP

78.481,99

Federal

-

6.

10880730193201264

Aguardando análise
da Secretaria da
Receita Federal
Varginha/MG

78.481,99

Federal

-

7.

10880921963201286

PERDCOMP Aguardando decisão
COFINS Reembolso
da Secretaria da
Receita Federal RIBEIRÃO PRETOSP

361.492,82

Federal

-

8.

10880730187201215

PERDCOMP Compensação

Aguardando análise
da Secretaria da
Receita Federal
Varginha/MG

361.492,82

Federal

-

9.

10880730189201204

PERDCOMP Compensação

Aguardando análise
da Secretaria da
Receita Federal
Varginha/MG

361.492,82

Federal

-

10.

10880921964201221

PERDCOMP Aguardando decisão
COFINS Reembolso
da Secretaria da
Receita Federal RIBEIRÃO PRETOSP

370.181,12

Federal

-

11.

10880730186201262

PERDCOMP Compensação

Aguardando análise
DRF Varginha/MG

370.181,12

Federal

-

12.

10880928660201294

PERDCOMP - PIS
Reembolso

Aguardando decisão
da Secretaria da
Receita Federal RIBEIRÃO PRETOSP

29.826,61

Federal

-

13.

10660723033201253

PERDCOMP Compensação

Aguardando análise
da Secretaria da
Receita Federal

29.826,61

Federal

-

PERDCOMP Compensação

Varginha/MG
14.

10880928661201239

15.

10660723023201218

PERDCOMP Compensação

16.

10880928662201283

17.

10880730191201275

18.

10880928663201228

19.

10660723081201241

III. Providência USA, Inc.
Nenhum.

137.383,17

Federal

-

Aguardando análise
da Secretaria da
Receita Federal
Varginha/MG

137.383,17

Federal

-

PERDCOMP - PIS
Reembolso

Aguardando decisão
da Secretaria da
Receita Federal RIBEIRÃO PRETOSP

51.036,58

Federal

-

PERDCOMP Compensação

Aguardando análise
da Secretaria da
Receita Federal
Varginha/MG

51.036,58

Federal

-

PERDCOMP Aguardando decisão
COFINS Reembolso
da Secretaria da
Receita Federal RIBEIRÃO PRETOSP

235.077,58

Federal

-

235.077,58

Federal

-

PERDCOMP Aguardando decisão
COFINS Reembolso
da Secretaria da
Receita Federal -SP

PERDCOMP Compensação

Aguardando análise
da Secretaria da
Receita Federal de
Varginha/MG

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 8.18 do Apenso de Divulgação
Alvarás Substanciais
I. Companhia Providência Indústria e Comércio
No

Alvará

Órgão Emissor

Prazo/Data

1.

Certificado de Alvará de Funcionamento número 00003230-1

Polícia Federal – Divisão de
Produtos Químicos

7 de julho de 2013– Em 20 de
maio de 2013, a Sociedade
solicitou a renovação dessa
licença.

2.

Certificado de Inspeção número 6399/2012

Polícia Civil - Secretaria da
Segurança Pública

3 de agosto de 2013– Em 27 de
novembro de 2013, a Empresa
solicitou a renovação dessa
licença.

3.

Licença de Funcionamento número 7876

Instituto Ambiental do Paraná
(IAP)

6 de abril de 2017

4.

Portaria número 1016/2007 - DRH do Governo do Paraná

Superintendência de
Desenvolvimento de Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental
(SUDERHSA)

15 de outubro de 2017

5.

Portaria número 1033/2007 - DRH do Governo do Paraná

Superintendência de
Desenvolvimento de Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental
(SUDERHSA)

15 de outubro de 2017

6.

Portaria número 1034/2007 - DRH do Governo do Paraná

Superintendência de
Desenvolvimento de Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental
(SUDERHSA)

15 de outubro de 2017

7.

Portaria número 1035/2007 - DRH do Governo do Paraná

Superintendência de
Desenvolvimento de Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental
(SUDERHSA)

15 de outubro de 2017

8.

Portaria número 1036/2007 - DRH do Governo do Paraná

Superintendência de

15 de outubro de 2017

No

Alvará

Órgão Emissor
Desenvolvimento de Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental
(SUDERHSA)

Prazo/Data

9.

Alvará Municipal número A-061

Município de São José dos Pinhais

Emitido em 09 de fevereiro de
1977

10.

Relatório de exigência, emitido pelo Corpo de Bombeiros, número
119937/2012 para renovar o Certificado de Inspeção do Corpo de
Bombeiros

Polícia Militar do Paraná - Corpo de
Bombeiros

13 de dezembro de 2013

11.

Licença Sanitária (para a propriedade localizada em Ernesto Juliatto, 88)

Município de São José dos Pinhais
– Secretaria da Saúde Local

03 de maio de 2014

12.

Licença Sanitária (para a propriedade localizada na BR 376)

Município de São José dos Pinhais
– Secretaria da Saúde Local

18 de abril de 2014

13.

Licença número 31128/2012 a respeito do armazenamento ou uso de
produtos controlados

Polícia Civil – Fundo Especial de
Reequipamento da Polícia

31 de dezembro de 2013

14.

Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da
Fazenda sob o número 76.500.180/0001-32

Receita Federal Brasileira

-

15.

Inscrição Municipal número 2562

Município de São José dos Pinhais

-

16.

Número de Inscrição Estadual 10109031-02

Estado do Paraná

-

17.

Inscrição na C a ix a E co n ô mic a Fed era l número 05068100396441

Ca ix a E co n ômi ca F e de ra l

-

18

Inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social ( IN S S) número
76.500.180/0001-32

Instituto Nacional do Seguro Social
(I NS S)

-

19.

Inscrição na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE número
41.300.050.813

Junta Comercial do Estado do
Paraná

-

II. Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
No

Alvará

Órgão Emissor

Prazo

l.

Alvará de Licença e Funcionamento número 001567 para a unidade
localizada na Rod. Fernão Dias (BR 381) Ipiranga / Setor Industrial, Pouso

Município de Pouso Alegre

Emitido em 23 de julho de 2012.
O prazo é condicionado à

No

Alvará
Alegre/MG

Órgão Emissor

Prazo
conformidade da legislação
Municipal.

2.

Alvará de Licença e Funcionamento número 000937 para a unidade
localizada na Av. dos Alecrins, 1130, Distrito Policial, Pouso Alegre/MG

Município de Pouso Alegre

Emitido em 12 de julho de 2010.
O prazo é condicionado à
conformidade da legislação
Municipal.

3.

Certificado de Registro de Uso de Água número 002792/2012

Instituto Mineiro de Gestão de
Águas (IGAM)

27 de fevereiro de 2014

4.

Certificado de Registro de Uso de Água número 018237/2011

Instituto Mineiro de Gestão de
Águas (IGAM)

17 de fevereiro de 2014

5.

Certificado LO número 0065/2007 - Licença Ambiental

5 de março de 2013
Conselho de Política Ambiental
Estadual (COPAM) de Minas Gerais A renovação desse certificado foi
exigida em 30 de novembro de
2012 de acordo com o processo
administrativo número
18352/2005/003/2012. A
autoridade ambiental emitiu um
relatório técnico número
355814/2013, que, por meio
desse relatório, a autoridade
ambiental sugere a emissão da
renovação da licença de
funcionamento para um período
de 8 anos.

6.

Certificado LO número 121/2012 - Licença Ambiental

Conselho de Política Ambiental
Estadual (COPAM) de Minas Gerais

7.

Certificado da Portaria número 01127/2013 - Autorização de uso de água
pública estadual

Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD) de Minas
Gerais

03 de setembro de 2018
03 de setembro de 2018

No

Alvará

Órgão Emissor

Prazo

8.

Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros número 022059

Polícia Militar de Minas Gerais Corpo de Bombeiros

17 de junho de 2015

9.

Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros número 022060

Polícia Militar de Minas Gerais Corpo de Bombeiros

17 de junho de 2015

10.

Alvará Sanitário número 401/10/2012

Superintendência Local de Saúde Pouso Alegre/MG

17 de dezembro de 2013

11.

Licença Sanitária

Secretaria Municipal de Saúde

03 de maio de 2014

12.

Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da
Fazenda sob o número 01.948.535/0002-32

Receita Federal Brasileira

-

13.

Inscrição Municipal número 0072069

Município de Pouso Alegre

-

14.

Inscrição Estadual número 525377537.00-24

Estado de Minas Gerais

-

15.

Inscrição na Caixa Econômica Federal número 09901307572255

Caixa Econômica Federal

-

16.

Inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) número
01.948.535/0002-32

Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)

-

17.

Inscrição na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE número
31.208.238.382

Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais

-

18.

Filial 0003- Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do
Ministério da Fazenda sob o número 01.948.535/0003-13

Receita Federal Brasileira

-

19.

Filial 0003 - Número de Inscrição Estadual 525377537.01-05

Estado de Minas Gerais

-

20.

Filial 0003 – Inscrição na Caixa Econômica Federal número
01.948.535/0003-13

Caixa Econômica Federal

-

21.

Filial 0003 - Inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
número 01.948.535/0003-13

Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)

-

22.

Filial 0003 - Inscrição na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob
NIRE número 31.901.673.221

Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais

-

23.

Filial 0004 - Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do
Ministério da Fazenda sob o número 01.948.535/0004-02

Receita Federal Brasileira

-

No

Alvará

Órgão Emissor

Prazo

24.

Filial 0004 - Inscrição Municipal número 0080318

Município de Pouso Alegre

-

25.

Filial 0004 - Inscrição Estadual número 525377537.02-88

Estado de Minas Gerais

-

26.

Filial 0004 – Inscrição na Caixa Econômica Federal número
09901307572255

Caixa Econômica Federal

-

27.

Filial 0004 - Inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
número 01.948.535/0004-02

Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)

-

28.

Filial 0004 - Inscrição na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob
NIRE número 31.902.151.334

Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais

-

III. Providência USA, INC.
No

Alvará

Órgão Emissor

Prazo

1.

Estatuto Social

Estado da Carolina do Norte

=

2.

Inscrição no Órgão Tributário sob número 26-3133752

Governo Federal dos EUA

=

3.

Inscrição no Órgão Tributário a respeito de compras e vendas sob número
600697361

Estado da Carolina do Norte

=

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 8.20(D) do Apenso de Divulgação
Outros Benefícios a Funcionários
I. Companhia Providência Indústria e Comércio e Isofilme Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda.
Benefícios
Serviços de Transporte Fretado (Expresso Maringá SJP/Isastur PA)
Alimentação de Incentivo (GRSA SJP/Alinutri PA)
Vale Alimentação (Alelo)
Vale Refeição (Alelo)
Vale Transporte (Empresas locais)
Plano de Saúde (Paraná Clínicas SJP/Unimed PA)
Plano Odnotológico (Odontoprev)
Seguro de Vida (Itaú Vida e Previdência)
Previdência Privada (Itaú Vida e Previdência)
Cartão Farmácia (Unik)

II. Providência USA, Inc.
Benefícios
Médico
Odontológico
Oftalmológico
Contas de Gastos Flexíveis
Seguro de Vida e AD&D Temporário Básico
Seguro de Vida Temporário Opcional
Incapacidade de Curto Prazo e Incapacidade de Longo Prazo

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 8.20(F) do Apenso de Divulgação
Representantes Comerciais e Distribuidores
1. Companhia Providência Indústria e Comércio
1.1 Representantes Comerciais
[-]

Empresa

CNPJ

Data do Contrato

Região

1.

ARIEROM REP LTDA.

01.083.334/0001-39

12/03/2002

BA

2.

C A MENDONÇA REPRES LTDA.

05.197.343/0001-01

08/01/2008

RJ

3.

COML REP COLAPLAK LTDA.

73.903.788/0001-33

22/03/1989

PR

4.

CONFECTEC REP E COM LTDA.

83.441.162/0001-92

30/04/2008

SC

5.

EVC REP LTDA.

08.712.086/0001-97

08/01/2007

ES

6.

GILBERTO LIRA REP LTDA. ME

11.521.259/0001-02

09/02/1995

PE

7.

GUIANA REP LTDA.

02.102.287/0001-96

03/11/1997

RS

8.

JOSÉ CARLOS LIMA

32.802.506/0001-00

13/09/2001

SE

9.

L C REP COM LTDA. - ME

59.855.494/0001-39

31/08/1989

SP

10.

M & R REP COM LTDA.

34.977.819/0001-25

25/02/1993

PI

11.

MARCOS BORGES IND COM REP LTDA. ME

09.133.323/0001-28

21/01/1993

PB

12.

MILO REPR LTDA.

90.570.201/0001-17

20/04/1990

RS

13.

POLIAGRO - COM REP LTDA.

93.797.868/0001-45

20/02/1991

RS

14.

LEANDRO NASCIMENTO LTDA.

04.902.088/0001-98

21/01/2008

MG

15.

SIVA REP LTDA.

02.739.731/0001-89

01/10/1998

MG

16.

UMA REP LTDA.

04.501.138/0001-25

01/07/2001

GO

[-]

Empresa

CNPJ

Data do Contrato

Região

17.

ZAIDEAL REP LTDA.

04.580.809/0001-90

11/04/2001

PA

18.

LEATHER REP LTDA.

23.448.335/0001-72

08/02/1993

CE

19.

2L REPRESENTAÇÕES LTDA.

00.236.870/0001-64

14/09/2009

MG

1.2 Distribuidoras: Nenhum.
II. Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
Nenhum.
III. Providência USA, Inc.
Nenhum.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Apenso 8.21(B) do Apenso de Divulgação
Lançamentos Fiscais
No

Número do Processo

Ré

Objeto

Valor declarado no
processo (R$)

Nível

1.

10660.721997/2013-12

Isofilme Indústria e
Comércio de Plásticos
Ltda.

Exigência de IRPJ e CSL em relação aos anos
de 2009 a 2011 (mais juros de mora e multa
de 75%) em relação ao reembolso do ágio
reconhecido na compra da Isofilme Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda. pela Providência
Participações Ltda.

10.675.546,39

Federal

2.

10980.726073/2013-15

Companhia
Exigência de IRPJ e CSL em relação aos anos
Providência Indústria e de 2007 e 2008 (mais juros de mora calculado
Comércio
com base na variação da taxa SELIC e multa
oficial de 150% e uma multa isolada de 50%)
em relação ao reembolso indevido do ágio
reconhecido na compra da Companhia
Providência Indústria e Comércio pela Alnilan
S.A.; apropriação indébita de despesas
financeiras, devido ao fato de elas não se
qualificarem como despesas operacionais,
resultante de um empréstimo adquirido pela
Alnilan S.A. para pagar a compra da
Companhia Providência Indústria e Comércio;
nenhuma disposição legal para a exclusão da
reversão da provisão descrita das receitas que
podem integrar os resultados tributáveis;
omissão de ganhos de capital na alienação da
empresa Mumbai Indústria Plástica S/A,
constituída mediante uma contribuição para
seu capital pela PVC e divisão de pacotes da
Companhia Providência Indústria e Comércio.

132.382.018,33

Federal

No

Número do Processo

Ré

Objeto

Valor declarado no
processo (R$)

Nível

3. 10611721727201151

Isofilme Indústria e
Comércio de Plásticos
Ltda.

Notificação de Infração de Drawback
2006/2007

2.380.881,88

Federal

4. 10907000597200636

Companhia
Providência Indústria e
Comércio

Importação de Ativos Fixos

3.234.784,62

Federal

5.

Companhia
Notificação de Infração de PIS COFINS sobre
Providência Indústria e
Importação
Comércio

1.093.069,35

Federal

10907000596200691

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Apenso 8.21(c) do Apenso de Divulgação
Benefícios Fiscais
I. Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
1.1 Regime Especial/PTA número 45.000003807-25 (anteriormente PTA número
16.000139883.59)
Contribuinte: Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
Número de Inscrição Estadual: 525.377537.0024
CNPJ: 01.948.535/0002-32
Endereço: Av. dos Alecrins, 1130, Distrito Industrial - Pouso Alegre/MG
Regime Especial: Pagamento diferido de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) nas aquisições de insumos pela Isofilme Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda. da Braskem S.A., resultando em uma alíquota de imposto vigente de
4,0% (quatro por cento). Consequentemente, a partir de 1º de fevereiro de 2014, a
alíquota vigente paga pela Companhia aumentará de 0 para 4%.
1.2 Regime Especial/PTA número 16.000142368-22
Contribuinte: Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
(i) Estabelecimento Industrial 1:
Número de Inscrição Estadual: 525.377537.0024
CNPJ: 01.948.535/0002-32
Endereço: Av. dos Alecrins, 1130, Distrito Industrial - Pouso Alegre/MG
(ii) Estabelecimento Industrial 2:
Número de Inscrição Estadual: 525.377537.0288
CNPJ: 01.948.535/0004-02
Endereço: Rodovia Fernão Dias, km 851, s/n°, Distrito Industrial - Pouso Alegre/MG
(iii) Centro de Distribuição:
Número de Inscrição Estadual: 525.377537.0105
CNPJ: 01.948.535/0003-13

Endereço: Av. dos Alecrins, 1130B, Distrito Industrial - Pouso Alegre/MG
Regime Especial: Pagamento diferido de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) lançado sobre a aquisição de mercadorias específicas como resultado
de importação direta do exterior.
1.3 O Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico SEDE, a Secretaria de Estado da Fazenda - SEF, Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior - SECTES, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
S.A. - BDMG, o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI e a
Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. estão atualmente negociando uma
Terceira Alteração ao Protocolo de Intenções, que foi assinado originalmente em 27 de
julho de 2004. De acordo com o Protocolo de Intenções original, a Isofilme Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda. e o Estado de Minas Gerais acordaram sobre a operação
pela Isofilme, de uma unidade industrial no Estado de Minas Gerais. A minuta atual
dessa Terceira Alteração ao Protocolo de Intenções pretende modificar, em 2014, o
ônus tributário do ICMS sobre as vendas da Isofilme Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda., que diminuirá de 2% (dois por cento) para 1% (um por cento), quando o
comprador do polipropileno for uma empresa localizada no Estado de Minas Gerais
(centro de produção ou distribuição).
II. Companhia Providência Indústria e Comércio
2.1 Por meio do Ato Declaratório Executivo número 28, emitido pela Superintendência
da Receita Federal da 9a Região Fiscal, em 5 de julho de 2011, foi concedido à
Companhia Providência Indústria e Comércio o Regime Especial de Substituição
Tributária sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A esse respeito, a
Companhia Providência Indústria e Comércio é identificada como contribuinte
substituta e a Braskem S.A. (CNPJ/MF número 42.150.191/0012-23) é identificada
como contribuinte substituída.
2.2 Por meio do Ato Declaratório Executivo número 29, emitido pela Superintendência
da Receita Federal da 9a Região Fiscal, em 5 de julho de 2011, foi concedido à
Companhia Providência Indústria e Comércio o Regime Especial de Substituição
Tributária sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A esse respeito, a
Companhia Providência Indústria e Comércio é identificada como contribuinte

substituta e a Braskem S.A. (CNPJ/MF número 42.150.391/0028-90) é identificada
como contribuinte substituída.
2.3 Por meio do Ato Declaratório Executivo número 30, emitido pela Superintendência
da Receita Federal da 9a Região Fiscal, em 5 de julho de 2011, foi concedido à
Companhia Providência Indústria e Comércio o Regime Especial de Substituição
Tributária sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A esse respeito, a
Companhia Providência Indústria e Comércio é identificada como contribuinte
substituta e a Braskem S.A. (CNPJ/MF número 42.150.391/0037-81) é identificada
como contribuinte substituída.
2.4 Por meio do Ato declaratório Executivo número 31, emitido pela Superintendência
da Receita Federal da 9a Região Fiscal, em 5 de julho de 2011, foi concedido à
Companhia Providência Indústria e Comércio o Regime Especial de Substituição
Tributária sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A esse respeito, a
Companhia Providência Indústria e Comércio é identificada como contribuinte
substituta e a Braskem S.A. (CNPJ/MF número 42.150.391/0008-47) é identificada
como contribuinte substituída.
2.5 Por meio do Ato Declaratório Executivo número 32, emitido pela Superintendência
da Receita Federal da 9a Região Fiscal, em 5 de julho de 2011, foi concedido à
Companhia Providência Indústria e Comércio o Regime Especial de Substituição
Tributária sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A esse respeito, a
Companhia Providência Indústria e Comércio é identificada como contribuinte
substituta e a Braskem S.A. (CNPJ/MF número 42.150.391/0030-05) é identificada
como contribuinte substituída.
2.6 Por meio do Ato Declaratório Executivo número 33, emitido pela Superintendência
da Receita Federal da 9a Região Fiscal, em 5 de julho de 2011, foi concedido à
Companhia Providência Indústria e Comércio o Regime Especial de Substituição
Tributária sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A esse respeito, a
Companhia Providência Indústria e Comércio é identificada como contribuinte
substituta e a Braskem S.A. (CNPJ/MF número 42.150.391/0032-77) é identificada
como contribuinte substituída.
2.7 Por meio do Ato Declaratório Executivo número 34, emitido pela Superintendência
da Receita Federal da 9a Região Fiscal, em 5 de julho de 2011, foi concedido à

Companhia Providência Indústria e Comércio o Regime Especial de Substituição
Tributária sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A esse respeito, a
Companhia Providência Indústria e Comércio é identificada como contribuinte
substituta e a Braskem S.A. (CNPJ/MF número 42.150.391/0010-61) é identificada
como contribuinte substituída.
2.8 Por meio do Ato Declaratório Executivo número 35, emitido pela Superintendência
da Receita Federal da 9a Região Fiscal, em 5 de julho de 2011, foi concedido à
Companhia Providência Indústria e Comércio o Regime Especial de Substituição
Tributária sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A esse respeito, a
Companhia Providência Indústria e Comércio é identificada como contribuinte
substituta e a Braskem S.A. (CNPJ/MF número 42.150.391/0009-28) é identificada
como contribuinte substituída,
2.9 Por meio do Ato Declaratório Executivo número 36, emitido pela Superintendência
da Receita Federal da 9a Região Fiscal, em 5 de julho de 2011, foi concedido à
Companhia Providência Indústria e Comércio o Regime Especial de Substituição
Tributária sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A esse respeito, a
Companhia Providência Indústria e Comércio é identificada como contribuinte
substituta e a Braskem S.A. (CNPJ/MF número 42.150.391/0040-87) é identificada
como contribuinte substituída.
2.10 Por meio do Ato declaratório Executivo número 37, emitido pela Superintendência
da Receita Federal da 9a Região Fiscal, em 5 de julho de 2011, foi concedido à
Companhia Providência Indústria e Comércio o Regime Especial de Substituição
Tributária sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A esse respeito, a
Companhia Providência Indústria e Comércio é identificada como contribuinte
substituta e a Braskem S.A. (CNPJ/MF número 42.150.391/0025-48) é identificada
como contribuinte substituída.
2.11 Por meio do Ato Declaratório Executivo número 38, emitido pela Superintendência
da Receita Federal da 9a Região Fiscal, em 5 de julho de 2011, foi concedido à
Companhia Providência Indústria e Comércio o Regime Especial de Substituição
Tributária sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A esse respeito, a
Companhia Providência Indústria e Comércio é identificada como contribuinte

substituta e a Braskem S.A. (CNPJ/MF número 42.150.391/0021-14) é identificada
como contribuinte substituída.
2.12 Por meio do Ato Declaratório Executivo número 39, emitido pela Superintendência
da Receita Federal da 9a Região Fiscal, em 5 de julho de 2011, foi concedido à
Companhia Providência Indústria e Comércio o Regime Especial de Substituição
Tributária sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A esse respeito, a
Companhia Providência Indústria e Comércio é identificada como contribuinte
substituta e a Braskem S.A. (CNPJ/MF número 42.150.391/0014-95) é identificada
como contribuinte substituída.
2.13 A Companhia Providência Indústria e Comércio está registrada sob o Sistema

Drawback Integrado com o ato de concessão número 20120002353 sob o método de
suspensão. Seu registro ocorreu em 17 de janeiro de 2012 e a data de vencimento é
em 16 de janeiro de 2014. Esse ato de concessão já foi concluído.
2.14 A Companhia Providência Indústria e Comércio está registrada sob o Sistema

Drawback Integrado com o ato de concessão número 20130050369 sob o método de
suspensão. Seu registro ocorreu em 18 de outubro de 2013 e a data de vencimento é
em 20 de outubro de 2014.
III. Providência USA, Inc.
3.1 Em 20 de junho de 2011, a Providência USA, Inc. celebrou um determinado
Segundo Contrato de Desenvolvimento Econômico Conjunto (doravante denominado
“Contrato”) com a Cidade de Statesville (doravante denominada “Cidade”), de acordo
com o qual, observando-se os termos e condições estabelecidos nele, inclusive a
Providência USA, Inc. apresentar uma certificação à Cidade, até 31 de janeiro de 2013,
confirmando que seus custos e despesas a respeito de imóveis, melhorias em imóvel e
edifícios e máquinas, e outras despesas similares registradas de acordo com os
princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos como ativos de capital, a
respeito da expansão de sua unidade por meio da construção de um acréscimo de
90.000 metros quadrados e a expansão de sua operação por meio do acréscimo de
equipamentos em sua unidade em Iredell Count, Carolina do Norte (doravante
denominados, coletivamente, “Melhorias”), feitas pela Providência USA, Inc. entre 1º
de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2012, foram de no mínimo
US$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de Dólares Norte-Americanos), então,

a Providência USA, Inc. seria elegível para receber um incentivo de desenvolvimento
econômico da Cidade igual a 80% (oitenta por cento) dos impostos prediais ad

valorem pagos pela Providência USA, Inc. a respeito desse ano, com base no valor
avaliado anual das Melhorias indicado no relatório anual fornecido pelo assessor
tributário do Condado. Esse incentivo deverá ser pago de acordo com o Contrato até a
Providência USA, Inc. ter recebido o incentivo para cada ano civil com início em 1º de
janeiro de 2013 consecutivamente até o ano de 2018. A Companhia cumpriu todos os
termos e condições estabelecidos no Contrato e está recebendo o incentivo.
3.2 Em 10 de fevereiro de 2010, a Providência USA, Inc celebrou um determinado
Contrato de Desenvolvimento Econômico Conjunto (doravante denominado “Contrato”)
com a Cidade de Statesville de acordo com o qual, observando-se os termos e
condições estabelecidos nele, inclusive a Providência USA, Inc. apresentar uma
certificação à Cidade, até 31 de janeiro de 2011, confirmando que seus custos e
despesas a respeito de imóveis, melhorias em imóvel e edifícios e máquinas, e outras
despesas similares registradas de acordo com os princípios contábeis geralmente
aceitos nos Estados Unidos como ativos de capital, a respeito da construção e
equipamentos no imóvel em Iredell Count, Carolina do Norte de uma unidade de
fabricação de nãotecido moderna (doravante denominadas “Melhorias”), feitos pela
Providencia USA, Inc. entre 1º de agosto de 2008 e 31 de dezembro de 2010, foram
de no mínimo US$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de Dólares NorteAmericanos), então, a Providência USA, Inc. seria elegível para (a) serviço elétrico para
os seus anos iniciais da operação da fábrica com início no máximo em 1º de janeiro de
2011, com um desconto inicial de 20% (vinte por cento) sobre a taxa elétrica inicial,
que reduz em 5% (cinco por cento) de incrementos durante 5 (cinco) anos, e (b)
receber um incentivo de desenvolvimento econômico da Cidade igual a 80% (oitenta
por cento) dos impostos prediais ad valorem pagos pela Providência USA, Inc. a
respeito desse ano, com base no valor avaliado anual das Melhorias indicado no
relatório anual fornecido pelo assessor tributário do Condado. Esse incentivo deverá
ser pago de acordo com o Contrato até a Providência USA, Inc. ter recebido o incentivo
para cada ano civil com início em 1º de janeiro de 2011 consecutivamente até o ano
de 2016. A Companhia cumpriu todos os termos e condições estabelecidos no Contrato
e está recebendo o incentivo.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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