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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
Data-Base: 31.12.2009
(conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009 “Instrução CVM 480”)

Identificação

Investimentos Bemge S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 01.548.981/0001-79, com seus atos constitutivos devidamente
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35300315472, registrada como companhia aberta perante à Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 6041 (“Companhia ” ou “Emissor”).

Sede

A sede social do Emissor está localizada na Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, 100 - Torre Conceição – 7º andar, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP 04344-902

Diretoria de Relações com
Investidores

A área de Relações com Investidores do Emissor está localizada na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Conceição – 11º andar, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Diretor de Relações com
Investidores é o Sr. Sérgio Ribeiro da Costa Werlang. O telefone do
Departamento de Relações com Investidores é (0xx11) 5029-1381, o fax é
(0xx11) 5019-2302 e o e-mail é srcw-drinvest@itau-unibanco.com.br

Auditores Independentes da
Companhia

BDO Auditores Independentes para os exercícios encerrados em
31/12/2009, 31/12/2008 e 31/12/2007

Agente Escriturador

Itaú Corretora de Valores S.A.

Atendimento aos Acionistas

O atendimento aos acionistas do Emissor é realizado nas agências do Itaú
Unibanco S.A., cuja sede esta localizada na Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, 100 – Torre Eudoro Villela, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, CEP 04344-902

Jornais nos quais a Companhia Diário Oficial do Estado de São Paulo e DCI Comércio Industria & Serviços
divulga Informações
Data da última atualização deste 30/06/2010
Formulário de Referência

ITEM 1 - IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO

DECLAR AÇ ÃO
INVESTIMENTOS BEMGE S.A., CNPJ 01.548.981/0001-79, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha nº 100, Torre Conceição – 7º andar, em São Paulo (SP), neste ato representado por seus Diretores
abaixo assinados, DECLARA que: a) reviram o formulário de referência; b) todas as informações contidas no
formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 19; c) o conjunto de
informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
EMISSOR e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos.
São Paulo (SP), 30 de junho de 2010.
INVESTIMENTOS BEMGE S.A.
SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
Diretor Presidente
Diretor de Relações com Investidores

ITEM 2 - AUDITORES
INVESTIMENTOS BEMGE
2.1. Em relação aos auditores independentes, indicar:
2009
a. Nome empresarial
b. Nome das pessoas responsáveis
b. CPF
b. Telefone
b. E-mail
c. Data de contratação dos serviços
d. Descrição dos serviços contratados

e. Eventual substituição do auditor:
i. Justificativa da substituição
i.i. Eventuais razões apresentadas pelo
auditor em discordância da justificativa do
emissor para sua substituição, conforme
regulamentação da CVM específica a
respeito da matéria

2008

BDO Auditores Independentes

BDO Trevisan Auditores
Independentes
Orlando Octávio de Freitas Junior
Orlando Octávio de Freitas Junior
084.911.468-78
084.911.468-78
3138-5025
3138-5025
orlando@bdobrazil.com.br
orlando@bdobrazil.com.br
29.04.2009
22.02.08
1. Contrato de prestação de serviços 1. Contrato de prestação de serviços
de auditoria das demonstrações
de auditoria das demonstrações
financeiras;
financeiras;

2007
BDO Trevisan Auditores
Independentes
Orlando Octávio de Freitas Junior
084.911.468-78
3138-5025
orlando@bdobrazil.com.br
17.01.2007
1. Contrato de prestação de serviços
de auditoria das demonstrações
financeiras;

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica
Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

2.2. Informar montante total de remuneração dos auditores independentes no último exercício social,
discriminando os honorários relativos a serviços de auditoria e os relativos a quaisquer outros serviços
prestados
A remuneração dos auditores independentes relativa ao último exercício social, findo em 31.12.2009
corresponde a R$ 13.692,00 que englobam valores referentes aos serviços de auditoria das demonstrações
financeiras.
2.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não aplicável

ITEM 3 - INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS
3.1. Com base nas demonstrações financeiras ou, quando o emissor estiver obrigado a
divulgar informações financeiras consolidadas, com base nas demonstrações financeiras
consolidadas, elaborar tabela informando:
2009

2008

2007

Patrimônio líquido

124.694

120.902

120.519

Ativo total

128.306

155.813

159.679

Receita líquida

11.862

12.395

14.790

Resultado bruto

11.862

12.471

14.361

9.336

7.951

13.296

Resultado líquido
Número de ações, ex-tesouraria

2.364

2.364

2.364

Valor patrimonial da ação

52,75

51,14

50,98

3,95

3,36

5,62

-

-

-

Resultado líquido por ação
Outras informações contábeis
selecionadas pelo emissor

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

a) Informar o valor das medições não contábeis
Não se aplica a Companhia

b) Fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas
Não se aplica a Companhia

c) Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua
condição financeira e do resultado de suas operações
Não se aplica a Companhia
3.3. Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de
encerramento de exercício social que as altere substancialmente
Não houve nenhum evento subseqüente às demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em
31.12.2009.
3.4. Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais, indicando:

a) Regras sobre retenção de lucros
Não houve alterações nas regras da Emissora sobre retenção de lucros nos últimos três exercícios sociais. Nos
termos da Lei 6.404/76, conforme alterada, nossos acionistas poderão deliberar, em Assembleia Geral e por
proposta da Administração, a retenção de parte do lucro líquido para ser utilizado em investimentos da
Emissora. De fato, o Estatuto Social prevê especificamente a constituição de reserva estatutária para (i)
equalização de dividendos; e (ii) reforço do capital de giro.
A Reserva para Equalização de Dividendos será limitada a 60% do valor do capital social e terá por finalidade
garantir recursos para pagamento de dividendos, inclusive na forma de juros sobre o capital próprio, ou suas
antecipações, visando manter o fluxo de remuneração aos acionistas.
A Reserva para Reforço do Capital de Giro, por outro lado, será limitada a 60% do valor do capital social e terá
por finalidade garantir meios financeiros para a operação e expansão da Emissora.
Periodicamente, por proposta do Conselho de Administração, serão capitalizadas parcelas das reservas acima
para que o montante nelas alocado não exceda o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social. O
saldo das reservas, somado ao da Reserva Legal, não poderá ultrapassar o capital social.

b) Regras sobre distribuição de dividendos

Não houve alterações nas regras da Emissora sobre distribuição de dividendos nos últimos três exercícios
sociais. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não
inferior a 1% (um por cento) do lucro líquido apurado no mesmo exercício, ajustado pela diminuição ou
acréscimo dos valores especificados nas letras “a” e “b” do inciso I do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e
observados os incisos II e III do mesmo dispositivo legal.
A parte do dividendo obrigatório que tiver sido paga antecipadamente mediante dividendos intermediários à
conta da “Reserva para Equalização de Dividendos” será creditada à mesma reserva.
Por deliberação do Conselho de Administração poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o
valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § 7º da Lei nº
9249/95.
Com relação às regras sobre distribuição de dividendos atinentes aos preferencialistas, cabe ressaltar que as
ações preferenciais têm as seguintes vantagens: (i) prioridade na distribuição de dividendos; (ii) dividendos
10% (dez por cento) maiores do que os atribuídos às ações ordinárias; (iii) prioridade no reembolso do capital,
sem prêmio, no caso de liquidação da Emissora.
Diante dessas condições, as ações preferenciais adquirirão o exercício do direito de voto, nos termos do artigo
111, § 1º, da Lei nº 6.404/76, se a Emissora deixar de pagar o dividendo prioritário por três exercícios
consecutivos.

c) Periodicidade das distribuições de dividendos
Foi efetuado pagamento anual de dividendos provisionados no balanço encerrado do exercício anterior, com
base na posição acionária registrada na data de realização da Assembleia Geral Ordinária. Além disso,
distribuímos juros sobre capital próprio nos últimos 3 (três) exercícios (2007, 2008 e 2009).
Ademais, nossa administração pode deliberar a distribuição de lucros adicionais sempre que o entender
conveniente para o Emissor e/ou seus acionistas. Nos últimos 03 exercícios sociais, foram distribuídos lucros
adicionais na forma de juros sobre capital próprio. Tal sequencia de distribuições não significa que, no futuro,
haverá distribuições de lucros adicionais ao dividendo mínimo obrigatório.

d) Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial
aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais
Não houve quaisquer restrições à distribuição de dividendos.
3.5. Em forma de tabela, indicar, para cada um dos 3 últimos exercícios sociais:
R$ Milhões
2009

2008

2007

Lucro líquido ajustado para fins de dividendos

9

8

13

Dividendo distribuído

5

6

6

55,6%

75,0%

46,2%

Juros sobre capital próprio

2

2

2

Dividendo mínimo obrigatório

-

-

-

Dividendo prioritário

-

-

-

Dividendo fixo

-

-

-

Juros sobre capital próprio

3

4

4

Dividendo mínimo obrigatório

-

-

-

Dividendo prioritário

-

-

-

Dividendo fixo

-

-

-

31/12/09

31/12/08

28/03/08

7,2%

6,6%

10,7%

-

-

-

Percentual de dividendo por lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído por classe e espécie de ações:
Ações ordinárias

Ações preferenciais

Data de pagamento do dividendo
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido
Lucro líquido retido
Data da aprovação da retenção

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

Apenas no exercício social de 2008 parte dos dividendos foram declarados utilizando reserva
constituída em exercícios sociais anteriores.
3.7. Em forma de tabela, descrever o nível de endividamento do emissor, indicando:
2009
Montante total de dívida, de qualquer natureza
Índice de endividamento (passivo circulante mais o nãocirculante, dividido pelo patrimônio líquido)
Caso o emissor deseje, outro índice de endividamento*

3.612
0,03
-

* Nesse caso, indicar:
I - O método utilizado para calcular o índice
II - O motivo pelo qual entende que esse índice é apropriado
para a correta compreensão da situação financeira e do nível
de endividamento do emissor

3.8. Em forma de tabela, separando por dívidas com garantia real, dívidas com garantia flutuante e
dívidas quirografárias, indicar o montante de obrigações do emissor de acordo com o prazo de
vencimento:
Dívidas com

Dívidas com

Dívidas

garantia real

garantia flutuante

quirografárias

Inferior a 1 ano

-

-

Superior a 1 ano e inferior a 3 anos

-

-

-

Superior a 3 anos e inferior a 5 anos

-

-

-

Superior a 5 anos

-

-

-

3.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há.

-

ITEM 4. FATORES DE RISCO

Nota: os riscos descritos nas alíneas deste item 4.1 não são os únicos que enfrentamos. Nossos
investidores e potenciais investidores deverão ler com atenção o presente formulário de referência, na sua
totalidade. Nossos negócios, os resultados de nossas operações ou nossa situação financeira poderão ser
afetados de forma adversa se quaisquer desses riscos se materializarem e, em tal hipótese, os preços de
negociação de nossos valores mobiliários poderão cair, e nossos investidores poderão perder todo ou parte do
seu investimento.
Nossos investidores e potenciais investidores devem observar que os fatores de risco descritos nas
alíneas deste item 4.1 não são os únicos riscos enfrentados ou relacionados a um investimento em nossos
valores mobiliários. Estes são os riscos que consideramos que possam influenciar a decisão de investimento
em nossos valores mobiliários. Pode haver riscos adicionais que atualmente consideramos irrelevantes ou que
desconhecemos, e quaisquer destes riscos podem ter efeitos semelhantes aos descritos abaixo.
4.1. Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em especial,
aqueles relacionados:

a) ao emissor
Estamos expostos aos efeitos das turbulências e volatilidades nos mercados financeiros
globais e na economia do Brasil.

Investimos parte significativa de nosso caixa em títulos emitidos por instituições financeiras. Em 31 de
dezembro de 2009, 87,29% de nosso ativo estava destinado a investimentos em títulos de emissão de
instituições financeiras controladas, direta ou indiretamente, por nosso controlador direto ou indireto.
Os mercados financeiros globais deterioraram-se acentuadamente desde o final de 2007. Grandes
instituições financeiras, inclusive alguns dos maiores bancos comerciais, bancos de investimentos e
seguradoras globais, têm passado por dificuldades significativas, especialmente devido à falta de liquidez e
depreciação dos ativos financeiros. Estas dificuldades restringiram a capacidade de grandes instituições
financeiras globais continuarem realizando operações de empréstimo e causaram prejuízos. Além disso, as
inadimplências de certas instituições financeiras, e até mesmo dúvidas sobre a solvência das mesmas e do
setor de serviços financeiros, têm levado, de forma geral, a problemas de liquidez do mercado como um todo e
poderiam levar a prejuízos ou inadimplências por parte de outras instituições e à falência das mesmas.
Estamos expostos a turbulências e volatilidade dos mercados financeiros globais em virtude dos seus
efeitos sobre o ambiente econômico e financeiro do Brasil, tais como o desaquecimento da economia, o
aumento na taxa de desemprego, a redução no poder aquisitivo da população brasileira e a falta de
disponibilidade de crédito.
A crise financeira global teve consequências significativas para o Brasil, incluindo volatilidade no valor
das ações, em juros e no mercado de crédito, uma desaceleração econômica geral, e taxas de câmbio voláteis
que podem, direta ou indiretamente, afetar negativamente o preço de mercado de títulos brasileiros e terem um
efeito adverso relevante em nossos negócios, situação financeira e resultados. Além disso, falhas institucionais
e as turbulências do mercado financeiro no Brasil poderiam restringir o nosso acesso ao mercado de capitais.
A continuidade ou a piora da turbulência ou da volatilidade nos mercados financeiros globais poderiam
levar a outros efeitos negativos no ambiente econômico e financeiro brasileiro, o que poderia ter um efeito
material adverso sobre nós.

O desempenho de nossos investimentos nos mercados financeiro e de capitais podem nos
afetar negativamente

Dependemos da renda de nossas carteiras de investimentos para a obtenção de porção significativa de
nossas receitas e lucros. Nossos investimentos estão sujeitos aos riscos e flutuações de mercado financeiro,
bem como aos riscos inerentes a determinados valores mobiliários. Além disso, investimos parte de nossos
ativos em títulos de renda fixa emitidos principalmente pelo Governo Federal, cuja rentabilidade está sujeita a
flutuações nas taxas de juros de mercado. As taxas de juros são altamente sensíveis a muitos fatores,
incluindo políticas monetárias governamentais, a conjuntura política e econômica nacional e internacional, bem
como a outros fatores. A ocorrência de eventuais perdas poderá forçar-nos a liquidar títulos e valores
mobiliários em momento inoportuno, o que poderá fazer com que incorramos em perda de capital. Grandes
perdas decorrentes de investimento poderão diminuir significativamente nossa base de ativos, afetando
adversamente nossa situação financeira e nossos resultados. Não podemos garantir que não sofreremos

declínio substancial na remuneração de nossos investimentos, o que poderá ter efeito adverso sobre nossos
negócios, nossa situação financeira e nossos resultados.

b) a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
O acionista controlador tem o poder de direcionar nossos negócios.

Em 31 de dezembro de 2009 o Itaú Unibanco Holding S.A., nosso acionista controlador, detinha, de
maneira indireta, 85,28% das nossas ações ordinárias e 86,81% do nosso capital total. Veja o item 8.2(a).
Dessa forma, o Itaú Unibanco Holding S.A. tem o poder de controlar a nossa instituição, inclusive o de eleger
nossos conselheiros e diretores e determinar o resultado de qualquer ato que exija a aprovação dos acionistas,
entre eles as transações com partes relacionadas, as reorganizações societárias e a data e o pagamento de
dividendos.

c) A seus acionistas
A relativa volatilidade e ausência de liquidez dos mercados brasileiros de títulos e valores
mobiliários podem limitar, de forma significativa, a capacidade de nossos investidores de vender suas
ações de nossa emissão pelo preço e na época em que desejar.

O investimento em títulos negociados em mercados emergentes envolve com frequência um risco
maior que o investimento em títulos de emissores nos Estados Unidos da América ou em outros países, sendo
que esses investimentos são geralmente considerados de natureza mais especulativa. O mercado brasileiro de
títulos e valores mobiliários é significativamente menor, menos líquido, mais concentrado e pode ser mais
volátil do que os principais mercados nos Estados Unidos da América ou em outros países.
Além disso, as ações de nossa emissão têm pouca liquidez, são detidas, em sua quase totalidade, por
apenas duas empresas e não integram índices da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros, ou BM&FBOVESPA. Dessa forma, a capacidade de nossos investidores de vender suas ações de
nossa emissão pelo preço e na época em que desejarem pode ser substancialmente limitada. Existe também
uma maior concentração, no mercado brasileiro, de títulos e valores mobiliários em comparação aos principais
mercados de títulos e valores mobiliários, como os Estados Unidos da América ou outros países. As dez
maiores companhias em termos de capitalização do mercado representavam 54,7% da capitalização total de
mercado da BM&FBOVESPA, em 31 de dezembro de 2009. As dez principais ações em termos de volume de
negociação representavam 45,8%, 53,1% e 44,8% de todas as ações negociadas na BM&FBOVESPA em
2007, 2008 e 2009, respectivamente.
Podemos não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas titulares de
nossas ações.

De acordo com nosso Estatuto Social, devemos pagar aos nossos acionistas 1% de nosso lucro líquido
anual, calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob a forma de dividendo ou juros
sobre o capital próprio. Para mais informações, ver o Item 18.1(a). O lucro líquido pode ser capitalizado,
utilizado para compensar prejuízo ou então retido, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações,
podendo não ser disponibilizado para pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio. O pagamento
de dividendos aos nossos acionistas não é obrigatório em qualquer exercício em que nosso Conselho de
Administração determine que a distribuição de dividendos é incompatível com a nossa situação financeira
naquele momento.
É possível que precisemos aumentar o nosso capital social no futuro, o que poderá diluir a
participação acionária.

É possível que precisemos obter recursos adicionais no futuro para executar nossa estratégia de
crescimento. Nesse sentido, poderemos precisar aumentar nosso capital social por meio de uma ou mais
ofertas subsequentes de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações. A oferta de uma quantidade
significativa de nossas ações, que pode não prever o direito de preferência aos nossos então acionistas, nos
termos do artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações, poderá afetar adversamente o preço de mercado das
nossas ações e diluir a participação de nossos acionistas no capital social da companhia.

d) A suas controladas e coligadas
Não há.

e) A seus fornecedores
Em 31 de dezembro de 2009 não exercíamos atividade operacional e, atualmente, continuamos não as
exercendo. Desse modo, não estamos expostos a riscos, relacionados com fornecedores, que possam
influenciar a decisão de investimento em nossos valores mobiliários.

f) A seus clientes
Em 31 de dezembro de 2009 não exercíamos atividades operacionais, e, atualmente, continuamos não as
exercendo. Desse modo, não estamos expostos a riscos relacionados com clientes que possam influenciar a
decisão de investimento em nossos valores mobiliários.

g) Aos setores da economia nos quais o emissor atue
Em 31 de dezembro de 2009 não exercíamos atividades operacionais, e, atualmente, continuamos não
as exercendo. Desse modo, não estamos expostos a riscos relacionados a qualquer setor da economia.

h) À regulação dos setores em que o emissor atue
Alterações na regulamentação tributária podem afetar negativamente os nossos resultados.

Para sustentar suas políticas fiscais, o governo brasileiro regularmente promove reformas ao regime
tributário. Tais reformas incluem a implementação de novos tributos ou sua majoração, mudança na base de
cálculo ou nas alíquotas de tributação incluindo as taxas aplicáveis somente ao mercado financeiro e,
ocasionalmente, a criação de tributos temporários, destinado a propósitos governamentais específicos. Por
exemplo, em outubro de 2009, o governo brasileiro impôs uma taxa de 2,0% sobre a entrada de investimentos
estrangeiros no mercado de capitais brasileiro. Os efeitos dessas alterações e de quaisquer outras alterações
que resultem da implementação de reformas tributárias adicionais não foram e não podem ser quantificados.
Essas mudanças, no entanto, podem limitar a nossa rentabilidade.

i) Aos países estrangeiros onde o emissor atue.
Os fatores de risco relacionados a países estrangeiros, que possam influenciar a decisão de
investimento em nossos valores mobiliários, encontram-se descritos na alínea (a) deste item 4.1.
4.2. Em relação a cada um dos riscos acima mencionados, caso relevantes, comentar sobre eventuais
expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos
Além do descrito no item 4.1, não há expectativas relevantes de redução ou aumento na exposição do
emissor aos riscos mencionados em referido item.
4.3. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou suas
controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros: (i) que não
estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes para os negócios do emissor ou de suas controladas,
indicando:

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Emissora ou suas controladas sejam
partes, que não estejam sob sigilo e sejam relevantes para os seus negócios.

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

A Emissora ou suas controladas não são partes em processos judiciais, administrativos ou arbitrais,
que não estejam sob sigilo cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores, controladores
ou ex-controladores ou investidores da Emissora ou suas controladas.
4.5. Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas controladas sejam parte
e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o impacto em caso de perda e
informar os valores envolvidos

A Emissora ou suas controladas não são partes em processos considerados relevantes que estejam
sob sigilo.

4.6. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em
fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes,
em que o emissor ou suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis
e outros, e indicando:

A Emissora ou suas controladas não são partes em processos judiciais, administrativos ou arbitrais
repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que
em conjunto sejam relevantes.
4.7. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não há.
4.8. Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no qual os
valores mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do país de origem,
identificar:

a) Restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos
Não se aplica.

b) Restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários
Não se aplica.

c) Hipóteses de cancelamento de registro
Não se aplica.

d) Outras questões do interesse dos investidores
Não se aplica.

ITEM 5 - RISCOS DE MERCADO
5.1. Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o emissor está
exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros

Não aplicável.
5.2. Descrever a política de gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo emissor, seus objetivos,
estratégias e instrumentos, indicando:

Não aplicável.

a) Riscos para os quais se busca proteção
Não aplicável.
b) Estratégia de proteção patrimonial (hedge)
Não aplicável.
c) Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
Não aplicável.
d) Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
Não aplicável.
e) Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais
são esses objetivos
Não aplicável.
f) Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos
Não aplicável.
5.3. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais
riscos de mercado a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada

Não aplicável.
5.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há.

ITEM 6 - HISTÓRICO DO EMISSOR
6.1. Com relação à constituição do emissor, informar:

a) Data
Assembleia de Constituição de 05/03/1964

b) Forma
Sociedade Anônima

c) País de constituição
Brasil
6.2. Informar prazo de duração, se houver

Indeterminado
6.3. Breve histórico do emissor

A empresa foi fundada em 30.06.64 e em 19.01.65 foram arquivados na Junta Comercial do Estado de
Goiás, os documentos constitutivos da COMPANHIA PROGRESSO – GOIÁS – Crédito, Financiamento e
Investimento, com sede na cidade de Goiânia-GO, com Capital Social de CR$ 50.000,00.
Em abril de 1971, um grupo mineiro adquiriu o controle acionário da empresa, abrindo uma filial em
Belo Horizonte, havendo alteração da razão social para PROGOIÁS S/A – Crédito, Financiamento e
Investimento.
Em 07.10.74, a PROGOIÁS S/A teve seu controle acionário transferido para o Banco do Estado de
Minas Gerais S/A, e pela AGE de 23.10.74, deliberou-se a transferência da Sede Social de Goiânia para Belo
Horizonte-MG, e a mudança da razão social para FINANCEIRA BEMGE S/A – Crédito, Financiamento e
Investimento.
Em 14.09.98, a Financeira Bemge passou a ser controlada indireta do Banco Itaú S.A. que adquiriu o
controle acionário do Banco do Estado de Minas Gerais – BEMGE (seu acionista majoritário) em leilão de
privatização realizado nessa data.
Em AGO/E realizada em 24.04.2001, homologada em 18.07.2001 pelo Banco Central do Brasil
(BACEN), foi aprovada a alteração do objeto social, transformando a sociedade em empresa de investimentos
acionários e imobiliários, bem como sua denominação social de Financeira Bemge S.A. Crédito, Financiamento
e Investimento para INVESTIMENTOS BEMGE S.A.
A INVESTIMENTOS BEMGE S.A. tem por objeto apoiar as empresas de cujo capital participar, por
meio de: (i) estudos, análises e sugestões sobre a política operacional e os projetos de expansão das aludidas
empresas; (ii) mobilização de recursos para o atendimento das respectivas necessidades adicionais de capital
de risco; (iii) subscrição ou aquisição de valores mobiliários que emitirem, para fortalecimento da respectiva
posição no mercado de capitais; (iv) arrendamento de imóveis de que necessitarem; e (v) atividades correlatas
ou subsidiárias de interesse das mencionadas sociedades, excetuadas as privativas de instituições financeiras.
Em 29.04.09 foi aprovado o capital social é de R$ 62 milhões, representado por 2.363.936 ações
escriturais, sem valor nominal, sendo 792.124 ordinárias e 1.571.812 preferenciais, estas sem direito a voto,
mas com as seguintes vantagens: prioridade na distribuição de dividendos; dividendos 10% maiores do que os
atribuídos às ações ordinárias; e prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da
sociedade.
6.4. Data de registro na CVM ou indicação de que o registro está sendo requerido

20/07/1977
6.5. Descrever os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões,
incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário, aquisições e alienações de
ativos importantes, pelos quais tenham passado o emissor ou qualquer de suas controladas ou
coligadas, indicando:

Não há eventos societários relevantes.

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

Não houve.
6.7. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há.

ITEM 7 - ATIVIDADES DO EMISSOR
7.1. Descrever sumariamente as atividades desenvolvidas pelo emissor e suas controladas

A Investimentos Bemge S.A. tem por objeto apoiar as empresas de cujo capital participar, através de
estudos, análises e sugestões sobre a política operacional e os projetos de expansão das aludidas empresas,
mobilizando recursos para o atendimento das respectivas necessidades adicionais de capital de risco mediante
subscrição ou aquisição de valores mobiliários que emitirem, objetivando o fortalecimento da respectiva
posição no mercado de capitais, e atividades correlatas ou subsidiárias de interesse das mencionadas
sociedades, excetuadas as privativas de instituições financeiras.
7.2. Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas demonstrações
financeiras de encerramento de exercício social ou, quando houver, nas demonstrações financeiras
consolidadas, indicar as seguintes informações:

a) Produtos e serviços comercializados; b) Receita proveniente do segmento e sua participação na receita
líquida do emissor; c) Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor.
Não se aplica.
7.3. Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos operacionais divulgados no
item 7.2, descrever:

a) Características do processo de produção; b) Características do processo de distribuição; c) Características
dos mercados de atuação, em especial: I - Participação em cada um dos mercados e, II - Condições de
competição nos mercados; d) Eventual sazonalidade; e) Principais insumos e matérias primas, informando: I Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação
governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável, II - Eventual dependência de
poucos fornecedores e, III - Eventual volatilidade em seus preços.
Não se aplica.
7.4. Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida total do
emissor, informando:

a) Montante total de receitas provenientes do cliente; b) Segmentos operacionais afetados pelas receitas
provenientes do cliente.
As receitas líquidas são oriundas basicamente de operações realizadas com o controlador Itaú
Unibanco S.A. (ITAÚ UNIBANCO). Para maiores informações, ver o item “10.1. Os diretores devem comentar
sobre.”
7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do emissor, comentando
especificamente:

a) Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a
administração pública para obtenção de tais autorizações
Constituída em Assembleia Geral de 05.03.1964 sob a denominação de Companhia Progresso de Goiás Progoiás - Crédito, Financiamento e Investimento, teve suas ações admitidas à negociação na
BM&FBOVESPA em julho de 1977. Como parte do Conglomerado Itaú Unibanco, a Investimentos Bemge está,
indiretamente, sujeita à regulamentação do Banco Central, que trata o Itaú Unibanco Holding S.A. e suas
controladas e coligadas como uma única instituição financeira para fins normativos.

b) Política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o
caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental
A empresa se submete a Política de Sustentabilidade da empresa controladora Itaú Unibanco Holding S/A
(HF27). Para mais informações acesse o formulário da holding.

c) Dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o
desenvolvimento das atividades
O Emissor não é titular de marcas ou patentes no Brasil ou no exterior.

7.6. Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes, identificar :

a) Receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na receita líquida
total do emissor
Não se aplica.

b) Receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida total
do emissor
Não se aplica.

c) Receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor
Não se aplica.
7.7. Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que medida o emissor está
sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição afeta os negócios do emissor

Não se aplica.
7.8. Descrever relações de longo prazo relevantes do emissor que não figurem em outra parte deste
formulário

Todas as relações de longo prazo que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional
já foram comentadas nos demais itens deste formulário.
7.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Todas as informações que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional já foram
comentadas nos demais itens deste formulário.

ITEM 8 - GRUPO ECONÔMICO
8.1. Descrever o grupo econômico em que se insere o emissor, indicando:

a) Controladores diretos e indiretos

Controlador Direto
Banco Itauleasing S.A.

Controladores Indiretos
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
Alfredo Egydio Setubal
Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela
Beatriz de Mattos Setubal
Bruno Rizzo Setubal
Camila Rizzo Setubal
Carolina Marinho Lutz Setubal
Cia. E.Jonhston de Participações
Companhia ESA
Espólio de Olavo Egydio Setubal
Fernando Roberto Moreira Salles
Fernando Setubal Souza e Silva
Gabriel de Mattos Setubal
Guilherme Setubal Souza e Silva
Itaú Unibanco S.A.
Itaú Unibanco Holding S.A.
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.
IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.
João Moreira Salles
José Luiz Egydio Setubal
Julia Guidon Setubal
Luiza Rizzo Setubal
Maria Alice Setubal
Maria de Lourdes Egydio Villela
Mariana Lucas Setubal
Marina Nugent Setubal
Olavo Egydio Setubal Júnior
Paula Lucas Setubal
Paulo Egydio Setubal
Paulo Setubal Neto
Pedro Moreira Salles
Ricardo Egydio Setubal
Ricardo Villela Marino
Roberto Egydio Setubal
Rodolfo Villela Marino
Tide Setubal Souza e Silva Nogueira
Walther Moreira Salles Júnior

b) Controladas e coligadas
c) Participações do emissor em sociedades do grupo
d) Participações de sociedades do grupo no emissor
e) Sociedades sob controle comum
Não há
8.2. Caso o emissor deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere o emissor,
desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1

8.3. Descrever as operações de reestruturação, tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações
de ações, alienações e aquisições de controle societário, aquisições e alienações de ativos importantes,
ocorridas no grupo

Não há eventos societários relevantes.
8.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há.

ITEM 9 - ATIVOS RELEVANTES
9.1. Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento das atividades do
emissor, indicando em especial:

a) Ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou arrendamento, identificando a sua localização
•

Gleba de terreno Rural no Distrito de Carlos Torres no município de Salgado, estado de Sergipe, com
60,60 hectares, localizado: Partindo de Aracaju, a capital do estado, percorre-se 35 km em direção á
Itaporanga D’ajuda. Desta cidade segue-se até as proximidades de Salgado. A área de terras
encontra-se á esquerda da rodovia (a 1 km) que vai para Salgado, povoado Carlos Torres, a 5 km de
Salgado.

•

Terreno Rural no Distrito de Quebradas no município de Salgado, estado de Sergipe, com 4,80 há,
localizado ao Norte com a Estrada de Carlos Torres, ao sul e poente com a Estrada de Maninho de Tal.

b) Patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de tecnologia, informando:
I - Duração
II - Território atingido
III - Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais ativos
IV - Possíveis consequências da perda de tais direitos para o emissor

Vide item 7.5 “c” acima.

c) As sociedades em que o emissor tenha participação e a respeito delas informar:
I - Denominação social
II - Sede
III - Atividades desenvolvidas
IV - Participação do emissor
V - Se a sociedade é controlada ou coligada
VI - Se possui registro na CVM
VII - Valor contábil da participação
VIII - Valor de mercado da participação conforme a cotação das ações na data de encerramento do exercício
social, quando tais ações forem negociadas em mercados organizados de valores mobiliários
IX - Valorização ou desvalorização de tal participação, nos 3 últimos exercícios sociais, de acordo com o valor
contábil
X - Valorização ou desvalorização de tal participação, nos 3 últimos exercícios sociais, de acordo com o valor
de mercado, conforme as cotações das ações na data de encerramento de cada exercício social, quando tais
ações forem negociadas em mercados organizados
XI - Montante de dividendos recebidos nos 3 últimos exercícios sociais
XII - Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Abaixo apresentamos os subitens:

Os subitens do item 9.1.C não se aplicam. O emissor não tem e não teve participação em outras
sociedades.
9.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há.

ITEM 10 - COMENTÁRIOS DOS DIRETORES
10.1. Os diretores devem comentar sobre:

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais; b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou
quotas, indicando: I - Hipóteses de resgate e, II - Fórmula de cálculo do valor de resgate; c) Capacidade de
pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos; d) Fontes de financiamento para capital de
giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas; e) Fontes de financiamento para capital de giro e
para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez; f)
Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda: I - Contratos de empréstimo e
financiamento relevantes, II - Outras relações de longo prazo com instituições financeiras, III - Grau de
subordinação entre as dívidas e, IV - Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a
limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à
emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário; g) Limites de utilização dos
financiamentos já contratados; h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras.
A Investimentos Bemge S.A. tem por objeto apoiar as empresas de cujo capital participar, através de
estudos, análises e sugestões sobre a política operacional e os projetos de expansão das aludidas empresas,
mobilizando recursos para o atendimento das respectivas necessidades adicionais de capital de risco mediante
subscrição ou aquisição de valores mobiliários que emitirem, objetivando o fortalecimento da respectiva
posição no mercado de capitais, e atividades correlatas ou subsidiárias de interesse das mencionadas
sociedades, excetuadas as privativas de instituições financeiras.
2009 x 2008

Os ativos totais atingiram R$ 128.306 mil (R$ 155.813 mil em 31/12/2008) e estavam compostos
substancialmente por Aplicações no Mercado Aberto no valor de R$ 111.995 mil (R$ 106.932 mil em
31/12/2008).
Em 31 de dezembro de 2009 e 2008 não existiam posições em aberto no mercado de derivativos.
Os outros créditos totalizaram R$ 15.272 mil (R$ 47.915 mil em 31/12/2008) e estavam compostos
basicamente por Depósitos em Garantia de Obrigações Legais – Fiscais e Previdenciárias R$ 4.064 mil (R$
34.487 mil em 31/12/2008) e Impostos e Contribuições a Compensar R$ 10.330 mil (R$ 11.530 mil em
31/12/2008).
As obrigações fiscais e previdenciárias totalizaram R$ 3.402 mil (R$ 34.672 mil em 31/12/2008) e
estavam compostas basicamente por Obrigações Legais – Fiscais e Previdenciárias R$ 2.168 mil (R$ 33.100
mil em 31/12/2008). A Investimentos Bemge S.A. aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de
Tributos Federais, instituído pela Lei n° 11.941, d e 27/05/2009. A tese inserida no programa refere-se à CSL X
Não Empregadores e foi liquidada basicamente pela conversão do depósito judicial, não gerando efeito no
resultado.
Os acionistas têm direito a dividendo mínimo obrigatório de 1% do lucro líquido, ajustado conforme
disposto na Lei das Sociedades por Ações. As ações preferenciais têm direito à participação diferenciada na
distribuição de lucros e dividendos. Conforme Reunião do Conselho de Administração em 14/12/2009, foi
deliberado pagamento em 30/12/2009 de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R$ 2,1990 por ação
ordinária (R$ 1,86915 líquido de IRF) e R$ 2,4189 por ação preferencial (R$ 2,056065 líquido de IRF).
As operações realizadas entre partes relacionadas, basicamente com o controlador Itaú Unibanco S.A.
(ITAÚ UNIBANCO), são divulgadas em atendimento à Deliberação nº 560, de 11/12/2008, da CVM. Essas
operações são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas,
e em condições de comutatividade, entre as quais destacam-se Aplicações no Mercado Aberto – Posição
Bancada com vencimento acima de 365 dias R$ 111.995 mil (R$ 106.932 mil em 31/12/2008) e resultado
correspondente R$ 10.594 mil (R$ 10.967 mil de 01/01 a 31/12/2008).
Os honorários atribuídos aos Administradores da Investimentos Bemge S.A. são efetuados pelo
controlador ITAÚ UNIBANCO.

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.
Balanço Patrimonial
(Em Milhares de Reais)
ATIVO

31/12/2009

CIRCULANTE
Disponibilidades
Títulos e Valores Mobiliários
Outros Créditos
Outros Valores e Bens

31/12/2008

31/12/2009 x
31/12/2008

13.900
24
811
13.062
3

44.982
24
44.955
3

-69,1%
-70,9%
-

NÃO CIRCULANTE

114.406

110.831

3,2%

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Aplicações no Mercado Aberto
Títulos e Valores Mobiliários
Outros Créditos

114.205
111.995
2.210

110.630
106.932
738
2.960

3,2%
4,7%
-25,3%

201

201

128.306

155.813

-17,7%

3.395
162
3.185
48

32.760
186
32.521
53

-89,6%
-12,9%
-90,2%
-9,4%

NÃO CIRCULANTE

217

2.151

-89,9%

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OUTRAS OBRIGAÇÕES
Fiscais e Previdenciárias

217

2.151

-89,9%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Lucros

124.694
62.000
182
62.512

120.902
60.200
182
60.520

3,1%
3,0%
3,3%

TOTAL DO PASSIVO

128.306

155.813

-17,7%

INVESTIMENTOS - Outros Investimentos
TOTAL DO ATIVO

-

PASSIVO
CIRCULANTE - OUTRAS OBRIGAÇÕES
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas

2008 x 2007

Os ativos totais atingiram R$ 155.813 mil (R$ 159.679 mil em 31/12/2007) e estavam compostos
substancialmente por Depósitos Judiciais e Aplicações no Mercado Aberto.
As Aplicações no Mercado Aberto totalizavam R$ 106.932 mil (R$ 76.762 mil em 31/12/2007).
Em 31/12/2008 e 2007 não existiam posições em aberto no mercado de derivativos.
Os outros créditos totalizaram R$ 47.915 mil (R$ 81.659 mil em 31/12/2007) e estavam compostos
basicamente por Depósitos Judiciais – Obrigações Legais – Fiscais e Previdenciárias R$ 34.487 mil (R$ 64.202
mil em 31/12/2007) e Impostos e Contribuições a Compensar R$ 11.530 mil (R$ 14.929 mil em 31/12/2007).
As obrigações fiscais e previdenciárias totalizaram R$ 34.672 mil (R$ 32.598 mil em 31/12/2007) e
estavam compostas basicamente por Obrigações Legais – Fiscais e Previdenciárias R$ 33.100 mil (R$ 30.388
mil em 31/12/2007).
Os acionistas têm direito a dividendo mínimo obrigatório de 1% do lucro líquido, ajustado conforme
disposto na Lei das Sociedades por Ações. As ações preferenciais têm direito à participação diferenciada na
distribuição de lucros e dividendos.
As operações realizadas entre partes relacionadas, basicamente com o controlador Itaú Unibanco S.A.,
são divulgadas em atendimento à Deliberação nº 560, de 11/12/2008, da CVM. Essas operações são
efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em
condições de comutatividade, entre as quais destacam-se Aplicações no Mercado Aberto R$ 106.932 mil (R$
76.762 mil em 31/12/2007) e resultado correspondente R$ 10.967 mil (R$ 8.298 mil em 31/12/2007).

Os honorários atribuídos aos Administradores da Investimentos Bemge S.A. são efetuados pelo
controlador ITAÚ UNIBANCO.

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.
Balanço Patrimonial
(Em Milhares de Reais)
ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Outros Créditos
Outros Valores e Bens

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2008 x
31/12/2007

44.982
24
44.955
3

78.282
65
78.214
3

-42,5%
-63,1%
-42,5%
-

NÃO CIRCULANTE

110.831

81.397

36,2%

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Aplicações no Mercado Aberto
Títulos e Valores Mobiliários
Outros Créditos

110.630
106.932
738
2.960

80.863
76.762
656
3.445

36,8%
39,3%
12,5%
-14,1%

201

534

-62,4%

155.813

159.679

-2,4%

32.760
186
32.521
53

37.033
6.521
30.471
41

-11,5%
-97,1%
6,7%
29,3%

NÃO CIRCULANTE

2.151

2.127

1,1%

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OUTRAS OBRIGAÇÕES
Fiscais e Previdenciárias

2.151

2.127

1,1%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Lucros

120.902
60.200
182
60.520

120.519
57.200
182
63.137

0,3%
5,2%
-4,1%

TOTAL DO PASSIVO

155.813

159.679

-2,4%

INVESTIMENTOS - Outros Investimentos
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE - OUTRAS OBRIGAÇÕES
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas

10.2. Os diretores devem comentar:

a) Resultados das operações do emissor, em especial: I - Descrição de quaisquer componentes importantes da
receita e, II - Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais; b) Variações das receitas
atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos
produtos e serviços; c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor.
2009 x 2008

A Investimentos Bemge S.A. apresentou ao final do período resultado operacional de R$ 11.862 mil
(R$ 12.471 mil de 01/01 a 31/12/2008) e lucro líquido de R$ 9.336 mil (R$ 7.951 mil de 01/01 a 31/12/2008).
O lucro líquido por ação foi de R$ 3,95 (R$ 3,36 de 01/01 a 31/12/2008), enquanto o valor patrimonial
por ação atingiu R$ 52,75 (R$ 51,14 em 31/12/2008).
O capital social em 31/12/2009 estava representado por 2.363.936 ações escriturais sem valor nominal,
sendo 792.124 ações ordinárias e 1.571.812 preferenciais.

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.
Demonstração do Resultado
(Em Milhares de Reais)

RECEITAS OPERACIONAIS
Financeiras
Outras Receitas Operacionais
DESPESAS OPERACIONAIS
Outras Despesas Administrativas
Outras Despesas Operacionais

01/01 a
31/12/2009

01/01 a
31/12/2008

12.315
12.090
225

12.861
12.699
162

(453)
(418)
(35)

(390)
(352)
(38)

Variação
-4,2%
-4,8%
38,9%
16,2%
18,8%
-7,9%

RESULTADO OPERACIONAL

11.862

12.471

-4,9%

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO

11.862

12.471

-4,9%

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Nota 3f)
Devidos Sobre Operações do Período
Referentes a Diferenças Temporárias

(2.526)
(1.571)
(955)

(4.520)
(5.981)
1.461

LUCRO LÍQUIDO
Nº DE AÇÕES (Nota 4a)
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO - R$
VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO - R$

9.336
2.363.936
3,95
52,75

7.951
2.363.936
3,36
51,14

-44,1%
-73,7%
-165,4%
17,4%
17,4%
3,1%

2008 x 2007

A Investimentos Bemge S.A. apresentou ao final do exercício resultado operacional de R$ 12.471 mil
(R$ 14.861 mil de 01/01 a 31/12/2007) e lucro líquido de R$ 7.951 mil (R$ 13.296 mil de 01/01 a 31/12/2007).
O lucro líquido por ação do capital social foi de R$ 3,36 (R$ 5,62 de 01/01 a 31/12/2007), enquanto o
valor patrimonial por ação atingiu R$ 51,14 (R$ 50,98 em 31/12/2007).
O capital social em 31/12/2008 estava representado por 2.363.936 ações escriturais sem valor nominal,
sendo 792.124 ações ordinárias e 1.571.812 preferenciais.

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.
Demonstração do Resultado
(Em Milhares de Reais)

RECEITAS OPERACIONAIS
Financeiras
Outras Receitas Operacionais
DESPESAS OPERACIONAIS
Outras Despesas Administrativas
Outras Despesas Operacionais

01/01 a
31/12/2008

01/01 a
31/12/2007

12.861
12.699
162

14.932
12.071
2.861

(390)
(352)
(38)

(71)
(10)
(61)

Variação
-13,9%
5,2%
-94,3%
449,3%
3420,0%
-37,7%

RESULTADO OPERACIONAL

12.471

14.861

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO

12.471

14.861

-16,1%

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Nota 3f)
Devidos Sobre Operações do Período
Referentes a Diferenças Temporárias

(4.520)
(5.981)
1.461

(1.565)
(591)
(974)

188,8%
912,0%
-250,0%

LUCRO LÍQUIDO
Nº DE AÇÕES (Nota 4a)
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO - R$
VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO - R$

7.951
2.363.936
3,36
51,14

13.296
2.363.936
5,62
50,98

-16,1%

-40,2%
-40,2%
0,3%

10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se
espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a) Introdução ou alienação de segmento operacional

Não se aplica.

b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Não se aplica.

c) Eventos ou operações não usuais
Não se aplica.

10.4. Os diretores devem comentar:

a) Mudanças significativas nas práticas contábeis
Em 28/12/2007 foi sancionada a Lei nº 11.638 que altera e revoga dispositivos da Lei nº 6.404, de
15/12/1976, e da Lei nº 6.385, de 07/12/1976 sobre práticas contábeis, elaboração e divulgação das
demonstrações contábeis.
Apresentamos a seguir as principais alterações promovidas pela Lei já contempladas nas
demonstrações contábeis de 31/12/2008:

• Divulgação da Demonstração do Fluxo de Caixa em substituição à Demonstração das Origens e
Aplicações de Recursos e da Demonstração do Valor Adicionado como partes integrantes do
conjunto das demonstrações contábeis requeridas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.
• Ajuste a valor presente das operações ativas e passivas de longo prazo, sendo as demais
ajustadas quando houver efeito relevante.
b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não houve efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Não houve ressalva e ênfase nos pareceres do auditor para os anos de 2007, 2008 e 2009.

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

Geral

Nossas principais práticas contábeis estão descritas na Nota 3 de nossas demonstrações contábeis
para as datas-base de 31/12/2009, 31/12/2008 e 31/12/2007. A preparação das demonstrações contábeis
envolve certas estimativas e premissas derivadas de nossa experiência histórica e de vários outros fatores que
consideramos razoáveis e relevantes. Apesar de revisarmos continuamente essas estimativas e premissas no
curso normal de nossos negócios, a apresentação da nossa condição financeira e do resultado de nossas
operações freqüentemente exige que façamos julgamentos em assuntos que são inerentemente incertos. Os
pontos abaixo descrevem as áreas que exigem a maioria dos julgamentos ou que envolvem um alto grau de
complexidade na aplicação das políticas contábeis que afetam atualmente a nossa condição financeira e o
resultado de nossas operações.
Uso de Estimativas e Premissas

A preparação das demonstrações contábeis requer que façamos estimativas e utilizemos premissas
que afetam os valores contabilizados dos ativos e passivos e a divulgação de ativos e passivos contingentes na
data das demonstrações contábeis bem como os valores contabilizados de receitas e despesas durante esses
mesmos períodos. Estimativas e premissas utilizadas são utilizadas, por exemplo, para a determinação da vida

útil de certos ativos, para a determinação de que certo ativo ou um grupo de ativos apresenta perda no seu
valor recuperável, para a determinação do valor de mercado de certos instrumentos financeiros e para a
classificação e cálculo de passivos contingentes. As estimativas contábeis feitas nesses contextos requerem
que façamos estimativas sobre assuntos que são altamente incertos. Em cada caso, se tivermos processado
outras estimativas ou se mudanças nessas estimativas ocorrerem de um período para o outro, pode existir um
impacto material na nossa condição financeira e no resultado das nossas operações. Sendo assim, os
resultados reais podem diferir de nossas estimativas.
Valor de Mercado de Instrumentos Financeiros

Registramos alguns de nossos instrumentos financeiros pelo seu valor de mercado. Os instrumentos
financeiros registrados a valor de mercado em nosso balanço patrimonial são compostos basicamente pelos
títulos e valores mobiliários classificados como títulos disponíveis para venda.
Valor de mercado é definido como o valor no qual uma posição pode ser vendida ou liquidada em uma
transação em condições normais de mercado. Estimamos esses valores utilizando cotações de mercado,
quando disponíveis. Se essas não estiverem disponíveis, utilizamos uma variedade de fontes como cotações
de corretores, modelos de precificação, preços cotados de instrumentos financeiros similares ou fluxos de caixa
descontados. A determinação do valor de mercado quando não estiver disponível uma cotação de mercado
envolve julgamento. Da mesma maneira, julgamentos devem ser utilizados ao estimarmos preços quando não
existe nenhum parâmetro externo. Outros fatores que podem afetar as nossas estimativas são utilização de
estimativas incorretas em nossos modelos e correlações inesperadas. Apesar de acreditarmos que nossos
métodos de precificação são adequados e consistentes com os de outros participantes de mercado, o uso de
diferentes metodologias e estimativas para determinar o valor de mercado de certos instrumentos pode resultar
em valores de mercado diferentes na data do fechamento, o que pode afetar os valores de receitas ou perdas
registrados para um determinado instrumento financeiro ativo ou passivo.
Julgamentos também são requeridos para determinar se o declínio no valor de mercado abaixo do
custo amortizado dos títulos disponíveis para venda ou mantidos até o vencimento é permanente, o que
requereria a constituição de uma provisão com seus efeitos sendo reconhecidos no resultado do período.
Utilizamos alguns fatores para determinar se uma perda é permanente, tais como o período de perda
observado, o montante da perda e a expectativa de realização potencial do instrumento financeiro.
Passivos Contingentes

Somos parte em uma série de ações cíveis, trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inerentes ao curso
normal de nossas operações. Registramos provisões para essas contingências baseados principalmente nos
seguintes parâmetros: a) para os processos avaliados individualmente, na opinião de nossos assessores legais
internos e externos da probabilidade de que recursos financeiros serão exigidos para a liquidação das
obrigações quando os valores de liquidação puderem ser estimados com suficiente certeza e b) para os
processos avaliados de maneira massificada, na utilização de parâmetros estatísticos por grupo de ação, tipo
de órgão legal (Juizado Especial Cível ou Justiça Comum) e reclamante.
Classificamos os riscos de que tais contingências decorrentes das ações se materializarão em perdas
efetivas para nós como prováveis, possíveis ou remotos. Reconhecemos provisões para essas contingências
quando classificamos as perdas relativas a essas obrigações como prováveis. Apesar de não reconhecermos
provisões para as contingências cujo risco consideramos como possíveis ou remotos, divulgamos em nossas
demonstrações contábeis os valores das contingências cujo risco é considerado possível.
Mensuramos os valores das contingências pela utilização de modelos e critérios que acreditamos
estimarem da maneira mais aproximada possível esses valores, apesar do alto grau de incerteza na natureza
dos termos e montantes dessas contingências.
Apesar de acreditarmos que as contingências são refletidas adequadamente em nossas
demonstrações contábeis, o seu desfecho pode resultar em obrigações de pagamento em valores mais altos
do que a totalidade do que temos provisionado para todas as contingências, dadas as dificuldades inerentes
em estimarmos valores exatos para essas ações.
10.6. Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações
financeiras confiáveis, os diretores devem comentar:

a) Grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigilas

A Administração da Investimentos Bemge S.A. é responsável por estabelecer e manter Controles
Internos relacionados às Demonstrações Contábeis Consolidadas da companhia.
O controle interno relacionado às demonstrações contábeis é um processo desenvolvido para fornecer
conforto razoável em relação à confiabilidade das informações contábeis e à elaboração das demonstrações
contábeis divulgadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos. Os controles internos
relacionados às demonstrações contábeis incluem as políticas e procedimentos que: (i) se relacionam à
manutenção dos registros que, em detalhe razoável, reflete precisa e adequadamente as transações e baixas
dos ativos da companhia; (ii) fornecem conforto razoável de que as transações são registradas conforme
necessário para permitir a elaboração das demonstrações contábeis de acordo com os princípios contábeis
geralmente aceitos no Brasil, e que os recebimentos e pagamentos da companhia estão sendo feitos somente
de acordo com autorizações da administração e dos diretores da companhia; e (iii) fornecem conforto razoável
em relação à prevenção ou detecção oportuna de aquisição, uso ou destinação não autorizados dos ativos da
companhia que poderiam ter um efeito relevante nas demonstrações contábeis.
Devido às suas limitações inerentes, os controles internos relacionados às demonstrações contábeis
podem não evitar ou detectar erros. Portanto, mesmo os sistemas determinados a serem efetivos podem
apenas fornecer conforto razoável a respeito da elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Da
mesma forma, projeções de qualquer avaliação sobre sua efetividade para períodos futuros estão sujeitas ao
risco de que os controles possam se tornar inadequados devido a mudanças nas condições, ou ocorrer
deterioração no nível de conformidade com as práticas ou procedimentos.
A Administração avaliou a efetividade dos Controles Internos relacionados às Demonstrações
Contábeis Consolidadas da companhia para 31 de dezembro de 2009 de acordo com os critérios definidos pelo
COSO – Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission in Internal Control – Integrated
Framework. A avaliação da Administração incluiu documentação, avaliação e teste do desenho e da efetividade
dos controles internos relacionados às demonstrações contábeis. Com base nessa avaliação, a Administração
concluiu que, para 31 de dezembro de 2009, os Controles Internos relacionados às Demonstrações Contábeis
Consolidadas são efetivos.

b) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente
No relatório do auditor independente, não observamos nenhuma deficiência e recomendações sobre os
controles internos que apresente risco de falha ou efeito material sobre as demonstrações financeiras.
No entanto, cabe destacar a maneira como a Investimentos Bemge executa o monitoramento dos
apontamentos e planos de ação: todos os pontos de atenção e “achados” mais importantes das auditorias
(interna e externa) são monitorados mensalmente pelas Áreas Executivas, por meio de comitês
multidisciplinares e com a presença de representantes da Auditoria Interna e de Risco Operacional.
Adicionalmente, os resultados deste monitoramento são reportados de forma periódica ao Comitê Executivo da
Instituição, bem como ao Comitê de Auditoria.
10.7. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, os diretores
devem comentar:

a) Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
Não se aplica.

b) Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas
nos prospectos da respectiva distribuição
Não se aplica.

c) Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não se aplica.
10.8. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações
financeiras do emissor, indicando:

a) Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
I - Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

II - Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando
respectivos passivos
III - Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
IV - Contratos de construção não terminada
V - Contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Em relação ao subitem “a-II” não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade
mantenha riscos e responsabilidades. Quanto aos demais subitens não constam na instituição.

b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não se aplica.
10.9. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no
item 10.8, os diretores devem comentar:

a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
Não se aplica.

b) Natureza e o propósito da operação
Não se aplica.

c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência
da operação
Não se aplica.
10.10. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor,
explorando especificamente os seguintes tópicos:

a) Investimentos, incluindo:
I - Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos
II - Fontes de financiamento dos investimentos
III - Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Não se aplica.

b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam
influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não se aplica.

c) Novos produtos e serviços, indicando:
I - Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
II - Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços
III - Projetos em desenvolvimento já divulgados
IV - Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Não se aplica.
10.11. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho
operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção

Todos os fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional já foram
comentados nos demais itens desta seção.

ITEM 11 - PROJEÇÕES
11.1. As projeções devem identificar:

a) Objeto da projeção
Não há.

b) Período projetado e o prazo de validade da projeção
Não há.

c) Premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração do emissor e
quais escapam ao seu controle
Não há.

d) Valores dos indicadores que são objeto da previsão
Não há.
11.2. Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais, projeções sobre a
evolução de seus indicadores:

a) Informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas estão
sendo repetidas no formulário
Não há.

b) Quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo
desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções
Não há.

c) Quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem válidas na
data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas
Não há.

ITEM 12 - ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO
12.1. Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu estatuto social e
regimento interno, identificando:

a) Atribuições de cada órgão e comitê
A Emissora é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, havendo ainda a previsão
de instauração de um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente.
a.1 Conselho de Administração

O Conselho de Administração, com atuação colegiada, é órgão obrigatório da companhia aberta. De acordo
com o Estatuto Social da Emissora referido órgão terá atribuições orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, a ele
competindo:
I.

fixar a orientação geral dos negócios da Emissora;

II.
eleger e destituir os Diretores da Emissora e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito
dispõe este estatuto;
III.
fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Emissora, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
IV.

convocar a Assembleia Geral;

V.

manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

VI.

escolher e destituir os auditores independentes;

VII.
deliberar sobre distribuição de dividendos intermediários, inclusive à conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral;
VIII.

deliberar sobre a aquisição das próprias ações, em caráter não permanente;

IX.

deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio.

O Conselho de Administração é composto por acionistas da Emissora e pode ter de 3 (três) a 9 (nove)
membros. Na primeira reunião após a Assembleia Geral que o eleger, o Conselho escolherá, entre seus pares,
o seu Presidente e Vice-Presidente. Os Conselheiros exercerão os mandatos pelo prazo de 1 (um) ano,
podendo ser reeleitos, e permanecerão nos cargos até a posse dos substitutos.
O Conselho de Administração, convocado pelo Presidente, reunir-se-á sempre que necessário, deliberando
validamente com a presença, no mínimo, da maioria absoluta de seus membros em exercício.
a.2 Diretoria

As funções operacionais e executivas competem à Diretoria, observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de
Administração.
A Diretoria é o órgão responsável pela administração e a representação da Emissora, com poderes para (i)
representar a Emissora, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, assumindo obrigações ou
exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade para a Emissora,
inclusive prestando garantias a obrigações de terceiros; (ii) transigir e renunciar direitos, onerar e alienar bens
do ativo permanente, independentemente de autorização do Conselho de Administração; (iii) decidir sobre a
instalação, extinção e remanejamento de dependências; e (iv) constituir procuradores “ad negotia” ou “ad
judicia”. Esse órgão deverá ter de 2 (dois) a 16 (dezesseis) membros, compreendendo os cargos de Diretor
Presidente, Diretores Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores, na conformidade do que for
estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos.

A fim de promover a renovação dos membros da Diretoria, levando em consideração as melhores práticas de
Governança Corporativa, o antigo Estatuto Social da Emissora, vigente até 29 de abril de 2009, previa a
inelegibilidade para os cargos da Diretoria de pessoas que tenham completado 62 (sessenta e dois) anos de
idade. Após essa data, com a reforma do Estatuto, tal limite foi reduzido para 60 (sessenta) anos de idade.
Os Diretores exercerão os mandatos pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, e permanecerão nos
cargos até a posse dos substitutos.
Poderão representar a Emissora o Diretor Presidente, os Diretores Vice-Presidentes e os Diretores Executivos,
em conjunto de dois quaisquer ou em conjunto com um Diretor.
a.3. Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é órgão independente da administração, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos
e igual número de suplentes, eleitos em Assembleia Geral para supervisionar as atividades da administração e
dos auditores independentes.
De acordo com o Estatuto Social da Emissora, o Conselho Fiscal é de funcionamento não permanente e sua
instalação, conforme a Lei das Sociedades Anônimas, depende de deliberação da Assembleia Geral. O
Conselho Fiscal não foi instalado no período que compreende 2007, 2008 e 2009.
a.4 Comitês
a.4.1. Comitê de Negociação

Em 31.07.2002 foi aprovada pelo Conselho de Administração nossa Política de Negociação de Valores
Mobiliários. A fim de viabilizar e garantir a implementação das novas regras de negociação, foi criado, por meio
do próprio instrumento da política, o Comitê de Negociação.
Cabe a esse Comitê: (i) assessorar o Diretor de Relações com Investidores; (ii) avaliar permanentemente a sua
atualidade e propor as alterações pertinentes; (iii) deliberar sobre dúvidas de interpretação do seu texto; (iv)
determinar as ações necessárias para a sua divulgação e disseminação; (v) regular as adesões; (vi) apurar e
decidir casos de violação da política; (vii) analisar questionamentos oficiais dos órgãos reguladores e autoreguladores e elaborar as respectivas respostas; e (viii) propor solução para casos omissos e excepcionais.
Além do Diretor de Relações com Investidores, o Comitê de Negociação será composto por um membro do
Conselho de Administração, indicado pelo próprio Conselho, e pelo Diretor de Relações com Investidores do
Itaú Unibanco Holding S.A., e reunir-se-á sempre que convocado pelo Diretor de Relações com Investidores.
a.4.2. Comitê de Divulgação

Em 31.07.2002 foi aprovada pelo Conselho de Administração a Política de Divulgação de Ato ou Fato relevante
da Emissora. A fim de viabilizar e garantir a implementação das novas regras de divulgação, foi criado, por
meio do próprio instrumento da política, o Comitê de Divulgação.
Cabe a esse Comitê: (i) assessorar o Diretor de Relações com Investidores; (ii) avaliar permanentemente a sua
atualidade e propor as alterações pertinentes; (iii) deliberar sobre dúvidas de interpretação do seu texto; (iv)
determinar as ações necessárias para a sua divulgação e disseminação, inclusive junto ao corpo de
funcionários da Emissora; (v) analisar previamente o conteúdo dos comunicados à imprensa (press releases),
reuniões com investidores e analistas (road shows), teleconferências e apresentações públicas que contenham
informações relevantes sobre a Emissora; (vi) regular as adesões; (vii) apurar e decidir casos de violação da
política; (viii) analisar questionamentos oficiais dos órgãos reguladores e auto-reguladores e elaborar as
respectivas respostas; e (ix) propor solução para casos omissos e excepcionais.
Além do Diretor de Relações com Investidores, o Comitê de Divulgação será composto por um membro do
Conselho de Administração, indicado pelo próprio Conselho, e pelo Diretor de Relações com Investidores do
Itaú Unibanco Holding S.A., e reunir-se-á sempre que convocado pelo Diretor de Relações com Investidores.

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

O Conselho Fiscal, conforme mencionado no item a.4.2, não foi instalado no período que compreende 2007,
2008 e 2009.
Nossos comitês de negociação de valores mobiliários e de divulgação de ato ou fato relevante tiveram sua
atual estrutura aprovada em Reunião do Conselho de Administração datada de 31 de novembro de 2002.

c) Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê
A avaliação de desempenho dos órgãos estatutários, bem como dos comitês, é desempenhada pelos comitês
instaurados no Itaú Unibanco Holding S.A., posto que as estruturas administrativas da Emissora reportam-se à
sua controladora.

d) Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
Compete ao Diretor Presidente presidir as Assembleias Gerais, convocar e presidir as reuniões da Diretoria e
supervisionar a atuação desta. Aos Diretores Vice-Presidentes competem a administração e a representação
da Emissora. Por fim, aos Diretores Executivos e Diretores compete coadjuvar os Vice-Presidentes no
desempenho de suas funções.
Como mencionado no item a.2, poderão representar a Emissora o Diretor Presidente, os Diretores VicePresidentes e os Diretores Executivos, em conjunto de dois quaisquer ou em conjunto com um Diretor.

e) Mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos comitês e da
diretoria
Vide item 12.1 “c”.
12.2. Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando:

a) Prazos de convocação
De acordo com o artigo 124, inciso II da Lei das Sociedades por Ações, o prazo em primeira convocação é de
15 dias de antecedência da realização da assembleia e 8 dias para a segunda convocação.

b) Competências

A assembleia geral tem as competências que lhe são atribuídas pela Lei das Sociedades por Ações.
c) Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição
dos acionistas para análise
Os documentos a serem analisados nas assembleias gerais encontram-se à disposição dos acionistas na sede
social do Emissor, localizada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, São Paulo, SP.
Podem também ser encontrados no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da
BM&FBOVESPA (www.bovespa.com.br), bem como podem ser solicitados pelo e-mail drinvest@itauunibanco.com.br.

d) Identificação e administração de conflitos de interesses
De acordo com os parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas não
poderão votar em assembleias que deliberem sobre laudo de avaliação de bens que concorreram para
formação de capital, aprovação de suas contas como administradores ou qualquer outra deliberação que possa
beneficiá-los, sob pena de (i) a deliberação ser anulada; (ii) responder por danos causados; e (iii) serem
obrigados a transferir ao Emissor as vantagens auferidas.

e) Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
Não houve solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto nos últimos três
exercícios sociais.

f) Formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por acionistas,
indicando se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
Os acionistas podem ser representados na assembleia por procurador, nos termos do artigo 126 da Lei das
Sociedades por Ações.
De modo a facilitar os trabalhos, o Emissor sugere que os acionistas representados por procuradores enviem,
com antecedência mínima de 48 horas, cópia dos seguintes documentos:
a) Pessoas Jurídicas – cópia autenticada do estatuto social da pessoa jurídica representada, comprovante de
eleição dos administradores e a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório.
b) Pessoas Físicas – a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório.
Tais documentos também podem ser enviados por correio ou portador para: Centro Empresarial Itaú Unibanco
Superintendência de Assuntos Corporativos Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara,
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 04344-902 ou para o nº de fax (011) 5019-8103, ou
ainda para o e-mail drinvest@itau-unibanco.com.br.
No momento da assembleia, será necessário que o acionista ou seu representante apresente, conforme o caso,
documento de identidade.
O Emissor ainda não possui um sistema de aceitação de procuração por meio eletrônico.

g) Manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar
comentários dos acionistas sobre as pautas das assembléias
O Emissor não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar
comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.

h) Transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembléias
O Emissor não possui um sistema de transmissão ao vivo e/ou de áudio das assembleias gerais.

i) Mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas
Os acionistas podem entrar em contato com o Emissor para formular propostas à administração através do email drinvest@itau-unibanco.com.br.
12.3. Em forma de tabela, informar as datas e jornais de publicação:
Datas de Publicação
Exercício Exercício Exercício
Encerrado Encerrado Encerrado
Aviso aos acionistas comunicando a disponibilização das demonstrações financeiras
Convocação da assembleia geral ordinária que apreciou as demonstrações financeiras
Ata da assembleia geral ordinária que apreciou as demonstrações financeiras
Demonstrações financeiras

2007

2008

2009

-o09/04/08
10/04/08
11/04/08
29/05/08
19/03/08

-o14/04/09
15/04/09
17/04/09
04/06/09
20/03/09

-o14/04/2010
15/04/2010
16/04/2010
02/06/2010
16/03/2010

Jornal
-oDOESP / DCI Comércio Insdustria & Serviços
DOESP / DCI Comércio Insdustria & Serviços
DOESP / DCI Comércio Insdustria & Serviços
DOESP / DCI Comércio Insdustria & Serviços
DOESP / DCI Comércio Insdustria & Serviços

12.4. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração, indicando:

a) Frequência das reuniões
O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que necessário. Em 2009, o conselho de administração se
reuniu 7 vezes.

b) Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício
do direito de voto de membros do conselho

Não aplicável.

c) Regras de identificação e administração de conflitos de interesses
Não há regras específicas de identificação e administração de conflitos de interesses no âmbito da Emissora.
12.5. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a resolução dos
conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de arbitragem

Não aplicável.
12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela:

Administradores e Membros do Conselho Fiscal
Nome

Alfredo Egydio Setubal

Idade

51

Profissão

Administrador

CPF ou nº do passaporte

014.414.218-07

Cargo eletivo ocupado

Presidente do C.A.

Data de eleição

29/4/2010

Data da posse

29/4/2010

Prazo do mandato

Anual

Outros cargos ou funções exercidos no emissor

Não há

Eleito pelo controlador

Sim

Nome

Rodolfo Henrique Fischer

Idade

47

Profissão

Engenheiro

CPF ou nº do passaporte

073.561.718-05

Cargo eletivo ocupado

Vice-Presidente do C.A.

Data de eleição

29/4/2010

Data da posse

29/4/2010

Prazo do mandato

Anual

Outros cargos ou funções exercidos no emissor

Não há

Eleito pelo controlador

Sim

Nome

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang

Idade

50

Profissão

Engenheiro

CPF ou nº do passaporte

506.666.577-34

Cargo eletivo ocupado

Membro do C.A.

Data de eleição

29/4/2010

Data da posse

29/4/2010

Prazo do mandato

Anual

Outros cargos ou funções exercidos no emissor

Diretor Presidente
Diretor de Relações com Investidores

Eleito pelo controlador

Sim

Nome

Demosthenes Madureira de Pinho Neto

Idade

50

Profissão

Economista

CPF ou nº do passaporte

847.078.877-91

Cargo eletivo ocupado

Diretor Vice-Presidente

Data de eleição

29/4/2010

Data da posse

29/4/2010

Prazo do mandato

Anual

Outros cargos ou funções exercidos no emissor

Não há

Eleito pelo controlador

Não se aplica

Nome

Marco Antonio Antunes

Idade

50

Profissão

Engenheiro

CPF ou nº do passaporte

002.975.098-96

Cargo eletivo ocupado

Diretor

Data de eleição

29/4/2010

Data da posse

29/4/2010

Prazo do mandato

Anual

Outros cargos ou funções exercidos no emissor

Não há

Eleito pelo controlador

Não se aplica

Nome

Ottavio Aldo Ronco

Idade

58

Profissão

Contador

CPF ou nº do passaporte

899.601.498-20

Cargo eletivo ocupado

Diretor

Data de eleição

29/4/2010

Data da posse

29/4/2010

Prazo do mandato

Anual

Outros cargos ou funções exercidos no emissor

Não há

Eleito pelo controlador

Não se aplica

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais
comitês ou estruturas não sejam estatutários

Não Aplicável
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:

a) Currículo, contendo as seguintes informações:
I - Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
• Nome da empresa
• Cargo e funções inerentes ao cargo
• Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou
organizações que integram (I) o grupo econômico do emissor, ou (II) de sócios com participação, direta
ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor

Nome: ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Experiência Profissional
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.
Membro do Conselho de Administração desde setembro de 2008
Membro dos Comitês de Divulgação e Negociação e de Políticas de Investimento desde agosto de 2008
Atividade principal da empresa: Holding.
Itaú Unibanco Holding S.A.
Membro do Conselho de Administração desde abril de 2007
Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores desde março de 2003
Membro do Comitê de Nomeação e Governança Corporativa desde junho de 2009
Presidente do Comitê de Divulgação e Negociação desde abril de 2005
Membro do Comitê de Políticas Contábeis de maio de 2008 a abril de 2009
Atividade principal da empresa: Holding.
Itaú Unibanco S.A.
Diretor Vice-Presidente desde março de 1996
Diretor de Relações com Investidores de 1995 a 2003
Diretor Executivo de 1993 a 1996
Diretor Gerente de 1988 a 1993
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial.
Investimentos Bemge S.A.
Presidente do Conselho de Administração desde abril de 2008
Atividade principal da empresa: Holdings de instituições não-financeiras
Associação Nacional dos Bancos de Investimentos – ANBID
Vice-Presidente de 1994 a agosto de 2003
Presidente de agosto de 2003 a agosto de 2008
Associação da Distribuidora de Valores – ADEVAL
Membro do Conselho Consultivo desde 1993
Associação Brasileira das Cias. Abertas – ABRASCA
Membro do Conselho Diretor desde 1999
Instituto Brasileiro de Relações com Investidores - IBRI
Membro do Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética desde 2009 e Membro do Conselho de
Administração de 1999 a 2000 e de 2004 a 2009, Presidente do Conselho de Administração de 2001 a 2003.
Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM.
Diretor Financeiro desde 1992
Formação Acadêmica:
Graduado em 1980 e Pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas com curso
de especialização no INSEAD (França).

II - Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
 Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., Itaú Unibanco Holding S.A., Investimentos Bemge S.A. e Itaú
Unibanco S.A. nos cargos acima especificados.
b) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
I - Qualquer condenação criminal - NÃO
II - Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas - NÃO
III - Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer - NÃO
Nome: RODOLFO HENRIQUE FISCHER
Experiência Profissional
Itaú Unibanco Holding S.A.
Diretor Executivo de março de 2003 a abril de 2010; Membro do Comitê de Gestão de Riscos e de Capital de
maio de 2008 a abril de 2009.
Atividade principal da empresa: Holding

Itaú Unibanco S.A.
Diretor Vice-Presidente de 2004 a abril de 2010.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial
Banco Itaú BBA S.A.:
Membro do Conselho de Administração de fevereiro de 2003 a fevereiro de 2009 e Membro do Comitê
Executivo a partir de janeiro de 2009, Diretor Vice Presidente desde abril de 2009.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira de investimento
BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
Membro do Conselho de Administração desde abril de 2005.
Atividade principal da empresa: Arrendamento Mercantil

Membro do Conselho de Administração da CIP – Câmara Interbancária de Pagamentos de 2001 a novembro
de 2008.
Diretor da ANDIMA – Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro de 2003 a 2005
Membro do Conselho de Administração da BM&F – Bolsa de Mercadorias & Futuros de 2005 a outubro de
2007
Membro do Conselho de Administração da EMTA – Trade Association for the Emerging Markets desde janeiro
de 2006.
Membro do Foreign Exchange Committee – FXC desde 2008, Head of Latin American Region da ICMA International Capital Market Association desde 2008.
Membro do Latin American Board da Sloan School of Management (Massachusetts Institute of Technology –
MIT) desde 2008.
Formação Acadêmica: Engenheiro Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 1984, e
Master of Science in Management pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), em 1990.

II - Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
 Itaú Unibanco Holding S.A., Itaú Unibanco S.A., BFB Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil e Itauseg
Participações S.A. nos cargos acima especificados.
b) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
I - Qualquer condenação criminal - NÃO
II - Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas - NÃO
III - Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – NÃO
Nome: SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
Experiência Profissional
Itaú Unibanco Holding S.A.
Diretor Executivo desde maio de 2008, Membro dos Comitês de Gestão de Riscos e de Capital e de Políticas
Contábeis de maio de 2008 a abril de 2009.
Atividade principal da empresa: Holding
Itaú Unibanco S.A.
Diretor Vice-Presidente desde abril de 2008, Diretor Executivo de abril de 2003 a abril de 2008; Diretor Gerente
Sênior entre março de 2002 e março de 2003.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial
Banco Itaú BBA S.A.
Membro do Conselho de Administração desde abril de 2005.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira de investimento
BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
Vice-Presidente do Conselho de Administração desde abril de 2009.
Atividade principal da empresa: arrendamento mercantil

Investimentos Bemge S.A.
Membro do Conselho de Administração desde abril de 2008
Diretor Presidente desde agosto de 2008
Atividade principal da empresa: Holdings de instituições não-financeiras
UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S.A.
Diretor Vice-Presidente desde abril de 2009, Diretor Executivo de novembro de 2008 a abril de 2009.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial
Banco Central do Brasil
Diretor responsável pelos assuntos de política econômica do de março/99 a set/00.

Membro do Conselho Curador da Fundação Getulio Vargas.
Membro do Conselho Diretor da O.R.T. (Sociedade Israelita Brasileira de Organização, Reconstrução e
Trabalho).
Membro da Diretoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM.
Formação Acadêmica: Doutor em Economia (PhD) Universidade de Princeton – USA – 1986.

II - Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
 Itaú Unibanco Holding S.A., Itaú Unibanco S.A., BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil,
Investimento Bemge S.A. e UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S.A. nos cargos acima
especificados.
b) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
I - Qualquer condenação criminal - NÃO
II - Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas - NÃO
III - Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – NÃO
Nome: DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO
Experiência Profissional
Itaú Unibanco S.A.
Diretor Executivo desde novembro de 2008
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial

Banco Itaú BBA S.A.
Diretor Vice-Presidente de novembro de 2008 a abril de 2009.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira de investimento
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.
Diretor Executivo desde outubro de 2004.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira de investimento
Com mais de 15 anos de experiência no setor financeiro como Consultor e Executivo. Foi Coordenador-Geral
de Política Monetária e Financeira do Ministério da Fazenda e Diretor do Banco Central do Brasil no governo
FHC. Foi também Diretor Presidente da Dresdner Asset Management (1999-2002) e Vice-Presidente da ANBID
(2000-2003).
Formação Acadêmica: Bacharel e Mestre em Economia pela PUC-RJ e Ph.D em Economia pela Universidade
da Califórnia em Berkeley.

II - Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas


Investimentos Bemge S.A. e Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.

b) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
I - Qualquer condenação criminal - NÃO
II - Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas - NÃO
III - Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – NÃO
Nome: MARCO ANTONIO ANTUNES

Experiência Profissional
Itaú Unibanco Holding S.A.:
Diretor Gerente desde maio de 2005.
Atividade principal da empresa: Holding.
Itaú Unibanco S.A.:
Diretor Gerente Sênior desde abril de 2008, Diretor Gerente de março de 2000 a abril de 2008.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial.
BFB Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil:
Diretor desde abril de 2003.
Atividade principal da empresa: Arrendamento Mercantil
Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil:
Diretor Executivo desde novembro de 2009
Atividade principal da empresa: Arrendamento Mercantil
Banco Itaucard S.A.:
Diretor desde julho de 2000.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial
Investimentos Bemge S.A.:
Diretor desde setembro de 1998.
Atividade principal da empresa: Holdings de instituições não-financeiras
Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento:
Diretor desde janeiro de 2005.
Atividade principal da empresa: Sociedade de crédito, financiamento e investimento.
Formação Acadêmica: Engenheiro Metalúrgico, formado pela Universidade Mackenzie, em 1982 e
Especialização em Contabilidade e Finanças - FIPECAFI - Universidade de São Paulo (USP) - Nível Mestrado.

II - Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
 Itaú Unibanco Holding S.A., BFB Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, Dibens Leasing S.A.
Arrendamento Mercantil e Investimentos Bemge S.A. nos cargos acima especificados.
b) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
I - Qualquer condenação criminal - NÃO
II - Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas - NÃO
III - Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – NÃO
Nome: OTTAVIO ALDO RONCO
Experiência Profissional
Investimentos Bemge S.A.:
Diretor desde setembro de 1999.
Atividade principal da empresa: Holdings de instituições não-financeiras
Itaú Unibanco S.A.:
Superintendente de Controle Contábil desde junho de 1997.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial.
Formação Acadêmica: Ciências Contábeis pela Faculdade Paulo Eiró em 1972 e Administração de Empresas
pela Faculdade Senador Flaquer

II - Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
 Investimentos Bemge S.A. no cargo acima especificado.
b) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
I - Qualquer condenação criminal - NÃO
II - Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas - NÃO
III - Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – NÃO

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:

a) Administradores do emissor
Não há

b) (I) Administradores do emissor e (II) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
Não há

c) (I) Administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (II) controladores diretos ou
indiretos do emissor
•

O administrador Alfredo Egydio Setubal, em conjunto com seus irmãos Paulo Setubal Neto, Olavo
Egydio Setubal Junior, Maria Alice Setubal, José Luiz Egydio Setubal, Ricardo Egydio Setubal e
Roberto Egydio Setubal, integram o grupo de controle.

d) (I) Administradores do emissor e (II) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do
emissor
•

O administrador Alfredo Egydio Setubal é irmão de Roberto Egydio Setubal, que é administrador
das sociedades controladoras Itaú Unibanco S.A., Itaú Unibanco Holding S.A., IUPAR – Itaú
Unibanco Participações S.A., Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. e Companhia ESA.

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:

a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não há

b) Controlador direto ou indireto do emissor
•

Os administradores Marco Antonio Antunes e Rodolfo Henrique Fischer integram a administração
do controlador direto Banco Itauleasing S.A.

•

Os administradores Alfredo Egydio Setubal, Rodolfo Henrique Fischer, Sérgio Ribeiro da Costa
Werlang, Demosthenes Madureira de Pinho Neto e Marco Antonio Antunes integram a
administração do controlador indireto Itaú Unibanco S.A.

•

Os administradores Alfredo Egydio Setubal, Rodolfo Henrique Fischer, Sérgio Ribeiro da Costa
Werlang e Marco Antonio Antunes integram a administração do controlador indireto Itaú Unibanco
Holding S.A.

•

O administrador Alfredo Egydio Setubal integra a administração dos controladores indiretos IUPAR
- Itaú Unibanco Participações S.A. e Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.

c) Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras
ou controladas de alguma dessas pessoas
Não há
12.11. Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que prevejam o
pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes da reparação
de danos causados a terceiros ou ao emissor, de penalidades impostas por agentes estatais, ou de
acordos com o objetivo de encerrar processos administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de
suas funções

Os administradores da Emissora estão abrangidos pelo seguro de responsabilidade civil de
administradores (D&O) do Itaú Unibanco Holding S.A., o qual visa garantir aos administradores do Itaú
Unibanco Holding S.A. e de suas subsidiárias, nos termos da apólice, o pagamento ou reembolso de despesas
caso o patrimônio pessoal dos administradores seja atingido em decorrência de processos judiciais,
administrativos ou arbitrais, incluindo, mas não limitado, àqueles de natureza cível, trabalhista, tributária,
consumerista ou previdenciária, em função de sua responsabilidade pessoal, solidária ou subsidiária ou devido

à desconsideração da personalidade jurídica, relacionados às atividades da emissora ou de suas subsidiárias,
bem como em decorrência de qualquer reinvidicação escrita ou processo judicial cível, administrativo,
regulatório ou arbitral, imputando descumprimento de leis ou normativos federais, estaduais e/ou municipais,
ou normas estrangeiras, reguladoras de valores mobiliários. A atual apólice prevê limite máximo de indenização
de U$150.000.000,00, sujeito a sub-limites e franquias específicas para cada cobertura contratada.
12.12. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há

ITEM 13 - REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria
estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos:

Inicialmente, cumpre destacar que o Emissor não é uma empresa operacional.
Em 2009, o Emissor não reconheceu em seu resultado nenhuma remuneração paga a seus
administradores. É importante ressaltar, contudo, que os administradores do Emissor também integram os
órgãos da administração de seu controlador (Itaú Unibanco Holding S.A., ou “Itaú Unibanco”) ou de empresas
controladas por ele (em conjunto com Itaú Unibanco, Conglomerado Itaú Unibanco). Por essa razão, referidos
administradores são remunerados apenas pelas funções que exercem em tais empresas e não receberam, no
exercício de 2009, remuneração específica pelo fato de participarem de órgãos de administração do Emissor.
Assim, os administradores do Emissor são remunerados pelo Conglomerado Itaú Unibanco de acordo
com a política de remuneração aplicável aos administradores do Itaú Unibanco.

a) Objetivos da política ou prática de remuneração
Não aplicável.

b) Composição da remuneração, indicando:
I - Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Não aplicável.

II - Qual a proporção de cada elemento na remuneração total
Não aplicável.

III - Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Não aplicável.

IV - Razões que justificam a composição da remuneração
Não aplicável.

c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
Não aplicável.

d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
Não aplicável.

e) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo
prazo
Não aplicável.

f) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos
Conforme destacado acima, os membros que integram o Conselho de Administração e a Diretoria do
Emissor são remunerados apenas pelas funções que exercem nos órgãos da administração do Conglomerado
Itaú Unibanco.

g) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário,
tal como a alienação do controle societário do emissor
Não aplicável.

13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado do último exercício social e à prevista para o
exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal,
elaborar tabela com o seguinte conteúdo:

Conforme destacado acima, o Emissor não reconheceu no resultado do último exercício social despesa
relativa à remuneração de seus administradores.
Não obstante, em 2009, a assembleia geral ordinária do Emissor aprovou que o montante global máximo
da remuneração a ser paga aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria fosse de R$ 150 mil.
Para 2010, a assembleia geral ordinária aprovou a manutenção da verba global anual destinada à
remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria do Emissor em até R$ 150 mil, que
compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser
concedidos, verba essa que garante ao Emissor certa flexibilidade.
13.3. Em relação à remuneração variável do último exercício social e à prevista para o exercício social
corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela
com o seguinte conteúdo:

Não aplicável.
13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da
diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente,
descrever:

a) Termos e condições gerais
O Emissor não possui plano de remuneração baseado em ações.

b) Principais objetivos do plano
Não aplicável.

c) Forma como o plano contribui para esses objetivos
Não aplicável.

d) Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
Não aplicável.

e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo
Não aplicável.

f) Número máximo de ações abrangidas
Não aplicável.

g) Número máximo de opções a serem outorgadas
Não aplicável.

h) Condições de aquisição de ações
Não aplicável.

i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
Não aplicável.

j) Critérios para fixação do prazo de exercício
Não aplicável.

k) Forma de liquidação

Não aplicável.

l) Restrições à transferência das ações
Não aplicável.

m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano
Não aplicável.

n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações
Não aplicável.
13.5. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior,
e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus
controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do
conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data
de encerramento do último exercício social
Conselho de Administração
Empresas

Ações
Ordinárias

Emissor

Investimentos Bemge S.A.
Itaú Unibanco Holding S.A.

Controladoras
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.
Indiretas
Companhia ESA

Diretoria
Ações

Preferenciais
5

47.156.878
47.156.878

Total

Ordinárias

Preferenciais

3

8

3.448.893

3.448.893

-

8.183.256

55.340.134

15.393

-

15.393

47.156.878

-

-

-

-

3

Total

2

5

694.218

694.218

13.6. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado do último exercício social
e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária,
elaborar tabela com o seguinte conteúdo:

Não aplicável.

13.7. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao
final do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Não aplicável.
13.8. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária, no último exercício social, elaborar tabela com o
seguinte conteúdo:

Não aplicável.
13.9. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos
itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções,
indicando, no mínimo:

a) Modelo de precificação
Não aplicável

b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações,
preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre
de risco
Não aplicável

c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado

Não aplicável

d) Forma de determinação da volatilidade esperada
Não aplicável

e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Não aplicável

13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho
de administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma
de tabela:
Não aplicável.

13.11. Em forma de tabela, indicar, para o último exercício social, em relação ao conselho de
administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal:
Não aplicável.
13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem
mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo
ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para o emissor

Não há.
13.13. Em relação ao último exercício social, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão
reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da diretoria
estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos,
conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto

Não aplicável.
13.14. Em relação ao último exercício social, indicar os valores reconhecidos no resultado do emissor
como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho
fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo,
comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados

Não há.
13.15. Em relação ao último exercício social, indicar os valores reconhecidos no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor,
como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho
fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais
indivíduos

Conforme informado no item 13.1, os membros que integram o Conselho de Administração e a
Diretoria do Emissor são remunerados apenas pelas funções que exercem nos órgãos da administração do
Conglomerado Itaú Unibanco.
13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Considerando que o Emissor é empresa integrante do Conglomerado Itaú Unibanco, seus
administradores e colaboradores podem ser beneficiados com opções outorgadas no âmbito do “Plano para
Outorga de Opções de Ações Itaú Unibanco”. Para mais informações sobre referido plano, consulte o
Formulário de Referência do Itaú Unibanco.

ITEM 14 - RECURSOS HUMANOS
14.1. Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações:

a) Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)
A empresa Investimentos BEMGE não é operativa, ela não possui funcionários. Todos os seus custos são
rateados entre outras empresas da Holding.

b) Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)
Não há, pois a empresa não possui funcionários em seu quadro.

c) Índice de rotatividade
Índice não disponível, uma vez que esta empresa não possui funcionários em seu quadro.

d) Exposição do emissor a passivos e contingências trabalhistas
Não há, pois a empresa não possui funcionários em seu quadro.
14.2. Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 14.1
acima

Não há.
14.3. Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando:

O Emissor não possui empregados. Contudo, por fazer parte do Conglomerado Itaú Unibanco, ele
utiliza a estrutura de tal grupo, compartilhando os custos através de um convênio de rateio de custos. As
informações sobre a política de remuneração aplicável aos empregados do Conglomerado Itaú Unibanco estão
disponíveis no Formulário de Referência do Itaú Unibanco.

a) Política de salários e remuneração variável
Não aplicável.

b) Política de benefícios
Não aplicável.

c) Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores,
identificando:
I - Grupos de beneficiários
Não aplicável.

II - Condições para exercício
Não aplicável.

III - Preços de exercício
Não aplicável.

IV - Prazos de exercício
Não aplicável.

V - Quantidade de ações comprometidas pelo plano
Não aplicável.

14.4. Descrever as relações entre o emissor e sindicatos

A empresa Investimentos BEMGE não é operativa, ela não possui funcionários, portanto, não há
relações com sindicatos.

ITEM 15 - CONTROLE
15.1. Identificar o acionista ou grupo de acionistas controladores, indicando em relação a cada um
deles:

a) Nome
b) Nacionalidade
c) CPF/CNPJ
d) Quantidade de ações detidas, por classe e espécie
e) Percentual detido em relação à respectiva classe ou espécie
f) Percentual detido em relação ao total do capital social
g) Se participa de acordo de acionistas
Investimentos Bemge S.A.

EO

%

EP

%

Total

%

Participa de
Acordo de
Acionista

Banco Itauleasing S.A.
Nacionalidade: Brasileira
CNPJ 49.925.225/0001-48

Não
675.533

85,28

1.376.630

87,58

2.052.163

86,81

h) Se o acionista for pessoa jurídica, lista contendo as informações referidas nos subitens “a” a “d” acerca de
seus controladores diretos e indiretos, até os controladores que sejam pessoas naturais, ainda que tais
informações sejam tratadas como sigilosas por força de negócio jurídico ou pela legislação do país em que
forem constituídos ou domiciliados o sócio ou controlador
Banco Itauleasing S.A.

EO

%

EP

%

Total

%

20.466.882

77,38

15.582.774

77,29

36.049.656

77,34

4.274.211

16,16

3.275.553

16,25

7.549.764

16,20

CNPJ 17.192.451/0001-70

1.708.541

6,46

1.302.296

6,46

3.010.837

6,46

Itauvest Administração e Participações
Ltda.

Cotas

Itaú Unibanco S.A.
Nacionalidade: Brasileira
CNPJ 60.701.190/0001-04
Itauvest Administração e Participações Ltda.
Nacionalidade: Brasileira
CNPJ 01.315.305/0001-55
Banco Itaucard S.A.
Nacionalidade: Brasileira

%

Total

%

Banco Itaucard S.A.
Nacionalidade: Brasileira
CNPJ 17.192.451/0001-70

1.033.004.468

99,99

1.033.004.468

99,99

120

0,01

120

0,01

Itaú Unibanco S.A.
Nacionalidade: Brasileira
CNPJ 60.701.190/0001-04

Banco Itaucard S.A.

EO

%

EP

%

Total

%

Itaú Unibanco S.A.
Nacionalidade: Brasileira
CNPJ 60.701.190/0001-04

229.758.053.856

96,08

-

-

229.758.053.856

95,57

3.592.433.657

1,50

1.277.933.118

100,00

4.870.366.775

2,03

Itaú Unibanco Holding S.A.
Nacionalidade: Brasileira
CNPJ 60.872.504/0001-23

Itaú Unibanco S.A.

EO

%

EP

%

Total

%

Itaú Unibanco Holding S.A.
Nacionalidade: Brasileira
CNPJ 60.872.504/0001-23

2.081.169.523

100,00

2.014.258.290

100,00

4.095.427.813

100,00

Itaú Unibanco Holding S.A.

EO

%

EP

%

Total

%

IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A.
Nacionalidade: Brasileira
CNPJ 04.676.564/0001-08

1.167.536.097

51,00

0

-

1.167.536.097

25,54

828.666.680

36,20

77.082

0,01

828.743.762

18,13

Total

%

100,00

706.169.365

66,53

-

355.227.092

33,47

Total

%

Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.
Nacionalidade: Brasileira
CNPJ 61.532.644/0001-15

IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A.

EO

%

EP

%

Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.
Nacionalidade: Brasileira
CNPJ 61.532.644/0001-15

355.227.092 "A"

50,00

350.942.273

355.227.092 "B"

50,00

-

Companhia E. Johnston de Participações
Nacionalidade: Brasileira
CNPJ 04.679.283/0001-09

Companhia E. Johnston de Participações

EO

%

EP

%

Fernando Roberto Moreira Salles
Nacionalidade: Brasileira
CPF 002.938.068-53

400

25,00

800

25,00

1.200

25,00

400

25,00

800

25,00

1.200

25,00

400

25,00

800

25,00

1.200

25,00

400

25,00

800

25,00

1.200

25,00

João Moreira Salles
Nacionalidade: Brasileira
CPF 667.197.397-00
Pedro Moreira Salles
Nacionalidade: Brasileira
CPF 551.222.567-72
Walther Moreira Salles Júnior
Nacionalidade: Brasileira
CPF 406.935.467-00

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

EO

%

EP

%

Total

%

Companhia ESA
Nacionalidade: Brasileira
CNPJ 52.117.397/0001-08

1.018.149.615

60,97

479.861.225

17,93

1.498.010.840

34,47

Companhia ESA

EO

%

Total

%

129.109.317

13,31

129.109.317

13,31

197.722.938

20,39

197.722.938

20,39

197.722.938

20,39

197.722.938

20,39

35.093.889

3,62

35.093.889

3,62

35.093.890

3,62

35.093.890

3,62

57.724.548

5,95

57.724.548

5,95

54.877.623

5,66

54.877.623

5,66

1.119

-

1.119

-

1.119

-

1.119

-

1.119

-

1.119

-

26.063.415

2,69

26.063.415

2,69

1.119

-

1.119

-

1.119

-

1.119

-

1.119

-

1.119

-

47.627.126

4,90

47.627.126

4,90

1.119

-

1.119

-

1.119

-

1.119

-

Maria de Lourdes Egydio Villela
Nacionalidade: Brasileira
CPF 007.446.978-91
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
Nacionalidade: Brasileira
CPF 066.530.838-88
Ana Lúcia de Mattos Barreto Villela
Nacionalidade: Brasileira
CPF 066.530.828-06
Ricardo Villela Marino
Nacionalidade: Brasileira
CPF 252.398.288-90
Rodolfo Villela Marino
Nacionalidade: Brasileira
CPF 271.943.018-81
Espólio de Olavo Egydio Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 007.773.588-91
Paulo Setubal Neto
Nacionalidade: Brasileira
CPF 638.097.888-72
Carolina Marinho Lutz Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 077.540.228-18
Julia Guidon Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 336.694.358-08
Paulo Egydio Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 336.694.318-10
Maria Alice Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 570.405.408-00
Fernando Setubal Souza e Silva
Nacionalidade: Brasileira
CPF 311.798.878-59
Guilherme Setubal Souza e Silva
Nacionalidade: Brasileira
CPF 269.253.728-92
Tide Setubal Souza e Silva Nogueira
Nacionalidade: Brasileira
CPF 296.682.978-81
Olavo Egydio Setubal Júnior
Nacionalidade: Brasileira
CPF 006.447.048-29
Bruno Rizzo Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 299.133.368-56
Camila Rizzo Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 350.572.098-41

Luiza Rizzo Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 323.461.948-40

1.119

-

1.119

-

47.410.195

4,89

47.410.195

4,89

1.119

-

1.119

-

1.119

-

1.119

-

47.131.202

4,86

47.131.202

4,86

1.119

-

1.119

-

1.119

-

1.119

-

47.156.878

4,86

47.156.878

4,86

1.119

-

1.119

-

47.133.442

4,86

47.133.442

4,86

Roberto Egydio Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 007.738.228-52
Mariana Lucas Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 227.809.998-10
Paula Lucas Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 295.243.528-69
José Luiz Egydio Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 011.785.508-18
Beatriz de Mattos Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 316.394.318-70
Gabriel de Mattos Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 348.338.808-73
Alfredo Egydio Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 014.414.218-07
Marina Nugent Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 384.422.518-80
Ricardo Egydio Setubal
Nacionalidade: Brasileira
CPF 033.033.518-99
EO: escritural ordinária
EP: escritural preferencial

i) Data da última alteração
05/03/2010

15.2. Em forma de tabela, lista contendo as informações abaixo sobre os acionistas, ou grupos de acionistas
que agem em conjunto ou que representam o mesmo interesse, com participação igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de ações e que não estejam listados no item 15.1:
Quantidade
Nome

Fundação Itaubanco

Nacionalidade

Brasileira

CPF / CNPJ

61.155.248/0001-16

Quantidade de

% na totalidade do Participa de

Data da

de ações

% em ações

ações

% em ações

capital social da

acordo de

última

ordinárias

ordinárias

preferenciais

preferenciais

Companhia

acionistas

alteração

100.664

12,71%

168.526

10,72%

11,39%

NÃO

29/04/10

15.3. Em forma de tabela, descrever a distribuição do capital, conforme apurado na última assembleia
geral de acionistas:
Composição com base na Assembleia Geral Ordinária de:
Descrição da distribuição do capital social

29 de abril de 2009

29 de abril de 2010

Número de acionistas pessoas físicas

5

5

Número de acionistas pessoas jurídicas

1

1

Número de investidores institucionais

1

1

Número de ações ordinárias em circulação

15.919

15.919

Número de ações preferenciais em circulação

26.651

26.651

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

15.5. Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o
controlador seja parte, regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de ações de emissão
do emissor, indicar:

a) Partes
Não se aplica.
b) Data de celebração
Não se aplica.
c) Prazo de vigência
Não se aplica.
d) Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle
Não se aplica.
e) Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores
Não se aplica.
f) Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las
Não se aplica.

g) Descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de
administração
Não se aplica.
15.6. Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

Não aplicável
15.7. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há

ITEM 16 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
16.1. Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações com partes
relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto

As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Deliberação nº 560, de
11/12/2008, da CVM e Resolução nº 3.750, de 30/06/2009, do CMN. Essas operações são efetuadas a valores,
prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade.

16.2. Informar, em relação às transações com partes relacionadas que, segundo as normas contábeis,
devam ser divulgadas nas demonstrações financeiras individuais ou consolidadas do emissor e que
tenham sido celebradas nos 3 últimos exercícios sociais ou estejam em vigor no exercício social
corrente:

a) Nome das partes relacionadas
•

Itaú Unibanco S.A. - Controladora

b) Relação das partes com o emissor
Vide item a);

c) Data da transação
Vide item e).

d) Objeto do contrato
•

Recursos de Debêntures;

e) Montante envolvido no negócio
Data Base
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009

Itaú
Itaú
Itaú
Itaú
Itaú
Itaú

Contraparte
Unibanco S.A.
Unibanco S.A.
Unibanco S.A.
Unibanco S.A.
Unibanco S.A.
Unibanco S.A.

Data da Transação Vencimento
Objeto do Contrato
14/12/2007
30/03/2022 Recursos de Debêntures
15/07/2008
31/10/2022 Recursos de Debêntures
15/07/2008
31/05/2022 Recursos de Debêntures
15/07/2008
31/03/2022 Recursos de Debêntures
15/07/2008
29/07/2016 Recursos de Debêntures
06/01/2009
30/03/2022 Recursos de Debêntures

f) Saldo existente
Vide quadro no item e).

g) Montante correspondente ao interesse de tal parte relacionada no negócio, se for possível aferir
Não aplicável.

h) Garantias e seguros relacionados
Não aplicável.

i)Duração
Prazo descrito no item e)

j) Condições de rescisão ou extinção
Não aplicável.

k) Quando tal relação for um empréstimo ou outro tipo de dívida, informar ainda:
I - natureza e razões para a operação

Saldo
72
7
19
9
3
1

II - taxa de juros cobrada
Não aplicável.
16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2
acima ocorridas no último exercício social: (a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos
de interesses; e (b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
(a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

As operações entre partes relacionadas são realizadas e divulgadas em atendimento à Deliberação nº 560, de
11/12/2008, da CVM e Resolução nº 3.750, de 30/06/2009, do CMN.
Adicionalmente, a INVESTIMENTOS BEMGE conforme regulamento da BM&FBOVESPA, relativo às práticas
diferenciadas de Governança Corporativa e do Novo Mercado, deve divulgar informações sobre todos e
quaisquer contratos celebrados com suas controladas e coligadas, seus administradores, seu acionista
controlador e, ainda, entre sociedades controladas e coligadas dos administradores e do acionista controlador,
assim como com outras sociedades que com qualquer dessas pessoas integre um mesmo grupo de fato ou de
direito, sempre que for atingido, num único contrato ou em contratos sucessivos, com ou sem mesmo fim, em
qualquer período de um ano, valor igual ou superior a R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) ou valor igual ou
superior a 1% (hum por cento) sobre o patrimônio líquido da INVESTIMENTOS BEMGE, considerando-se
aquele que for maior.
(b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento
compensatório adequado

As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Deliberação nº 560, de
11/12/2008, da CVM e Resolução nº 3.750, de 30/06/2009, do CMN. Essas operações são efetuadas a valores,
prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade.

ITEM 17 - CAPITAL SOCIAL
17.1. Elaborar tabela contendo as seguintes informações sobre o capital social:
Prazo para integralização
Capital emitido
Ações ordinárias
Ações preferenciais

Títulos

Capital

Capital

do capital ainda não

Capital

conversíveis

Condições para

subscrito

integralizado

integralizado

autorizado

em ações

conversão

-

-

792.124

792.124

792.124

1.571.812

1.571.812

1.571.812

-

-

17.2. Em relação aos aumentos de capital do emissor, indicar:

a) Data da deliberação
b) Órgão que deliberou o aumento
c) Data da emissão
d) Valor total do aumento
e) Quantidade de valores mobiliários emitidos, separados por classe e espécie
f) Preço de emissão
g) Forma de integralização:
I – Dinheiro
II - Se bens, descrição dos bens
III - Se direitos, descrição dos direitos
h) Critério utilizado para determinação do valor de emissão (art. 170, § 1º, da Lei nº 6.404, de 1976)
i) Indicação se a subscrição foi particular ou pública
j) Percentual que o aumento representa em relação ao capital social imediatamente anterior ao aumento de
capital

Data da
Deliberação
Órgão que
deliberou o
aumento
Data da emissão

26/04/2007

25/04/2008

29/04/2009

29/04/2010

Assembleia Geral

Assembleia Geral

Assembleia Geral

Assembleia Geral

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Valor total do
aumento

1.200.000,00

Qtde. de valores
EO
mobiliários
emitidos
EP
Preço de emissão

3.000.000,00

1.800.000,00

5.000.000,00

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Forma de
integralização

Capitalização de
Reservas

Capitalização de
Reservas

Capitalização de
Reservas

Capitalização de
Reservas

Critério

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

2,14

5,24

2,99

8,06

Subscrição
particular ou
pública
% em relação ao
último capital

17.3. Em relação aos desdobramentos, grupamentos e bonificações, informar em forma de tabela:

Desdobramentos:
Data da deliberação

Quantidade de ações antes da aprovação
EO
EP

Quantidade de ações depois da aprovação
EO
EP

Quantidade de ações antes da aprovação
EO
EP

Quantidade de ações depois da aprovação
EO
EP

Não se aplica
Grupamentos:
Data da deliberação

Não se aplica
Bonificações:
Data da deliberação

-

-

Quantidade de ações antes da aprovação
EO
EP

Não se aplica

-

-

-

Quantidade de ações depois da aprovação
EO
EP

-

-

-

17.4. Em relação às reduções de capital do emissor, indicar:

a) Data da deliberação
Não se aplica

b) Data da redução
Não se aplica

c) Valor total da redução
Não se aplica

d) Quantidade de ações canceladas pela redução, separadas por classe e espécie
Não se aplica

e) Valor restituído por ação
Não se aplica

f) Forma de restituição:
I - Dinheiro
II - Se em bens, descrição dos bens
III - Se em direitos, descrição dos direitos
Não se aplica

g) Percentual que a redução representa em relação ao capital social imediatamente anterior à redução de
capital
Não se aplica

h) Razão para a redução
Não se aplica

17.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não se aplica

ITEM 18 - VALORES MOBILIÁRIOS
18.1. Descrever os direitos de cada classe e espécie de ação emitida:

O estatuto social do Emissor prevê duas espécies de ações: ordinárias e preferenciais, ambas escriturais, sem
valor nominal e de classe única.

a) Direito a dividendos
Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não inferior a
1% (um por cento) do lucro líquido apurado no mesmo exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos
valores especificados nas letras “a” e “b” do inciso I do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações e
observados os incisos II e III do mesmo dispositivo legal.
As ações preferenciais conferem aos seus titulares prioridade na distribuição de dividendos, os quais serão
10% (dez por cento) maiores do que os atribuídos às ações ordinárias.

b) Direito de voto
As ações preferenciais não têm direito de voto.
A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das assembleias gerais.

c) Conversibilidade em outra classe ou espécie de ação, indicando:
I - Condições
II - Efeitos sobre o capital social
As ações, ordinárias ou preferenciais, do Emissor são inconversíveis.

d) Direitos no reembolso de capital
No caso de liquidação, após o pagamento de todas as obrigações do Emissor, os acionistas receberão os
pagamentos relativos ao reembolso do capital, na proporção de suas participações no capital social, hipótese
em que os titulares de ações preferenciais terão prioridade no reembolso, sem prêmio.
Além disso, nos termos dos artigos 45 e 137 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas dissedentes de
deliberações tomadas em assembleia geral poderão se retirar do Emissor, mediante reembolso do valor de
suas ações, e nesses casos, o reembolso terá como base o valor patrimonial da ação.

e) Direito a participação em oferta pública por alienação de controle
Em eventual alienação de controle, as ações com direito a voto serão incluídas na oferta pública de aquisição
de ações, de modo que lhes será assegurado preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação
integrante do bloco de controle.

f) Restrições à circulação
Não há.

g) Condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários
Não há requisitos no estatuto social adicionais aos existentes em lei para que sejam alterados os direitos
assegurados pelos valores mobiliários emitidos pelo Emissor.

h) Outras características relevantes
Não há.

i) Emissores estrangeiros devem identificar as diferenças entre as características descritas nos itens “a” a “i” e
aquelas normalmente atribuídas a valores mobiliários semelhantes emitidos por emissores nacionais,
diferenciando quais são próprias do valor mobiliário descrito e quais são impostas por regras do país de origem
do emissor ou do país em que seus valores mobiliários estão custodiados
Não aplicável.

18.2. Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas
significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

Não há.
18.3. Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos
previstos no estatuto

Não há.
18.4. Em forma de tabela, informar volume de negociações bem como maiores e menores cotações
dos valores mobiliários negociados em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, em cada
um dos trimestres dos 3 últimos exercícios sociais

FIGE4
Trimestre encerrado em
Março 2007
Junho 2007
Setembro 2007
Dezembro 2007
Março 2008
Junho 2008
Setembro 2008
Dezembro 2008
Março 2009
Junho 2009
Setembro 2009
Dezembro 2009

Mínima
-

Máxima
-

Volume de Negociação (R$)
-

Mínima
-

Máxima
-

Volume de Negociação (R$)
-

FIGE3
Trimestre encerrado em
Março 2007
Junho 2007
Setembro 2007
Dezembro 2007
Março 2008
Junho 2008
Setembro 2008
Dezembro 2008
Março 2009
Junho 2009
Setembro 2009
Dezembro 2009

18.5. Descrever outros valores mobiliários emitidos que não sejam ações, indicando:

a) Identificação do valor mobiliário
Não se aplica.

b) Quantidade
Não se aplica.

c) Valor

Não se aplica.

d) Data de emissão
Não se aplica.

e) Restrições à circulação
Não se aplica.

f) Conversibilidade em ações ou conferência de direito de subscrever ou comprar ações do emissor,
informando:
I - Condições
II - Efeitos sobre o capital social
Não se aplica.

g) Possibilidade de resgate, indicando:
I - Hipóteses de resgate
II - Fórmula de cálculo do valor de resgate
Não se aplica.

h) Quando os valores mobiliários forem de dívida, indicar, quando aplicável:
I - Vencimento, inclusive as condições de vencimento antecipado
II - Juros
III - Garantia e, se real, descrição do bem objeto
IV - Na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado
V - Eventuais restrições impostas ao emissor em relação:
• à distribuição de dividendos
• à alienação de determinados ativos
• à contratação de novas dívidas
• à emissão de novos valores mobiliários
VI - O agente fiduciário, indicando os principais termos do contrato
Não se aplica.

i) Condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários
Não se aplica.

j) Outras características relevantes
Não se aplica.
18.6. Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são admitidos à
negociação
As ações da Investimentos Bemge foram admitidas à negociação na BM&FBOVESPA em 20 de julho de 1977.
18.7. Em relação a cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados
estrangeiros, indicar:

a) País
Não se aplica.

b) Mercado
Não se aplica.

c) Entidade administradora do mercado no qual os valores mobiliários são admitidos à negociação
Não se aplica.

d) Data de admissão à negociação
Não se aplica.

e) Se houver, indicar o segmento de negociação
Não se aplica.

f) Data de início de listagem no segmento de negociação
Não se aplica.

g) Percentual do volume de negociações no exterior em relação ao volume total de negociações de cada
classe e espécie no último exercício
Não se aplica.

h) Se houver, proporção de certificados de depósito no exterior em relação a cada classe e espécie de ações
Não se aplica.

i) Se houver, banco depositário
Não se aplica.

j) Se houver, instituição custodiante
Não se aplica.
18.8. Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
Não há.
18.9. Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de
terceiro
Não houve.
18.10. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.

ITEM 19 - PLANOS DE RECOMPRA E VALORES MOBILIÁRIOS EM TESOURARIA
19.1. Em relação aos planos de recompra de ações do emissor, fornecer as seguintes informações:

a) Datas das deliberações que aprovaram os planos de recompra
Não aplicável
b) Em relação a cada plano, indicar:
I - Quantidade de ações previstas, separadas por classe e espécie
Não aplicável
II - Percentual em relação ao total de ações em circulação, separadas por classe e espécie
Não aplicável
III - Período de recompra
Não aplicável
IV - Reservas e lucros disponíveis para a recompra
Não aplicável
V - Outras características importantes
Não aplicável
VI - Quantidade de ações adquiridas, separadas por classe e espécie
Não aplicável
VII - Preço médio ponderado de aquisição, separadas por classe e espécie
Não aplicável
VIII - Percentual de ações adquiridas em relação ao total aprovado
Não aplicável
19.2. Em relação à movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria, em forma de tabela,
segregando por tipo, classe e espécie, indicar a quantidade, valor total e preço médio ponderado de
aquisição do que segue:

Tipo (classe e espécie)

Quantidade

Saldo inicial (em

Preço médio ponderado de

R$)

aquisição (em R$)

Ações ordinárias

Saldo final
Aquisições

Cancelamentos

(em R$)

"NÃO HOUVE"

Ações preferenciais

19.3. Em relação aos valores mobiliários mantidos em tesouraria na data de encerramento do último
exercício social, indicar, em forma de tabela, segregando por tipo, classe e espécie:

Tipo (classe e espécie)
Ações ordinárias
Ações preferenciais

Quantidade

Preço médio ponderado de

Data de

% em relação aos valores mobiliários em

aquisição (em R$)

aquisição

circulação da mesma classe e espécie

"NÃO HOUVE"

19.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há

ITEM 20 - POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
20.1. Indicar se o emissor adotou política de negociação de valores mobiliários de sua emissão pelos
acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do
conselho fiscal e de qualquer órgão com funções técnicas ou consultivas, criado por disposição
estatutária, informando:
A Emissora está sujeita às regras estabelecidas na Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, quanto à negociação de valores mobiliários de sua emissão. Além disso, embora nunca tenha sido
obrigatório, desde 2002 decidiu-se adotar política nesse sentido, o que resultou em regras ainda mais
restritivas do que as exigidas pelo próprio regulador.

a) Data de aprovação
A atual política de negociação de valores mobiliários da Emissora foi aprovada em 2002, sendo que seus
termos são constantemente revistos para garantir que estejam alinhados às melhores práticas de governança
corporativa. A última alteração ocorreu em 27.06.2005.

b) Pessoas vinculadas
As pessoas vinculadas a essa política são: (i) os acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores,
membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas, criados por disposição estatutária ou quem quer que, em virtude de cargo, função ou posição na
Emissora, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento de informação relevante; (ii)
os administradores que se afastarem da administração da Emissora antes da divulgação pública de ato ou fato
relevante iniciado no seu período de gestão, durante o prazo de seis meses contados da data do afastamento
ou até a divulgação daquele ato ou fato relevante, o que ocorrer primeiro; (iii) aqueles que tenham relação
comercial, profissional ou de confiança com a Emissora, tais como auditores independentes, analistas de
valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete
verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de nossa emissão
ou a eles referenciados; (iv) o cônjuge ou companheiro, o descendente e qualquer outro dependente incluído
na declaração anual de imposto de renda das pessoas impedidas de negociar indicadas em (i) e (ii); (v) os
seus administradores de carteira e os fundos de investimento, sociedades ou outras instituições ou entidades
de que as pessoas impedidas de negociar sejam os únicos cotistas ou acionistas ou nas quais possam
influenciar as decisões de negociação; (vi) qualquer pessoa jurídica controlada direta ou indiretamente pelas
pessoas impedidas de negociar; e (vii) qualquer pessoa que tenha tido acesso a informação relativa a ato ou
fato relevante por intermédio de qualquer das pessoas impedidas de negociar.

c) Principais características
O escopo da política de negociação de valores mobiliários da Emissora consiste no estabelecimento de
diretrizes e procedimentos a serem observados pela Emissora e pessoas a ela vinculadas, para a negociação
de valores mobiliários de nossa emissão, ou a eles referenciados, e para a divulgação das informações
relevantes, assegurando transparência da negociação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em
detrimento de outros. Para tanto, a política adotada traz o rol de pessoas impedidas de negociar, bem como
define os direitos e deveres dessas pessoas. A política também é responsável por estabelecer a vedações à
negociação e as respectivas divulgações de informações consideradas relevantes acerca das negociações e
aquisições/ alienações desenvolvidas pelos administradores, controladores e acionistas.
A política de negociação é administrada pelo Diretor de Relações com Investidores com o auxílio do Comitê de
Negociação, cuja função primordial consiste em (i) assessorar o Diretor de Relações com Investidores; (ii)
avaliar permanentemente a sua atualidade e propor as alterações pertinentes; (iii) deliberar sobre dúvidas de
interpretação do seu texto; (iv) determinar as ações necessárias para a sua divulgação e disseminação; (v)
regular as adesões; (vi) apurar e decidir casos de violação da política; (vii) analisar questionamentos oficiais
dos órgãos reguladores e auto-reguladores e elaborar as respectivas respostas; e (viii) propor solução para
casos omissos e excepcionais.

d) Previsão de períodos de vedação de negociações e descrição dos procedimentos adotados para fiscalizar a
negociação em tais períodos
Em linhas gerais, as pessoas vinculadas, adicionalmente às restrições da Instrução CVM nº 358/02, não
poderão:

1) Negociar com valores mobiliários de própria emissão, ou a eles referenciados, desde a data da ciência até o
dia da divulgação do ato ou fato relevante ao mercado.
2) Negociar com valores mobiliários mencionados no item 1 acima durante períodos excepcionais de
negociação vedada (black-out period), os quais podem ser estipulados pelo Diretor de Relações com
Investidores, independentemente de justificação ou da existência de ato ou fato relevante ainda não divulgado.
3) Negociar com valores mobiliários de própria emissão, sempre que existir a intenção de promover
incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária da Emissora.
4) Negociar com valores mobiliários de própria emissão no período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação
das informações trimestrais e anuais até o dia da divulgação, ou da publicação do edital que as colocar à
disposição dos acionistas.
5) Negociar com valores mobiliários de própria emissão no período compreendido entre a decisão, tomada pelo
órgão social competente, de aumentar o capital social, distribuir dividendos, bonificação em ações ou seus
derivativos ou aprovar desdobramento, e a publicação dos respectivos editais ou anúncios.
Além das vedações supra referidas, os acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do
Conselho de Administração e de outros conselhos estatutários estarão ainda proibidos de:
1) Comprar valores mobiliários de própria emissão, ou a eles referenciados, no mesmo dia em que a Emissora,
suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum, vender ações em tesouraria, ou houver
sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim.
2) Vender os mesmos valores no mesmo dia em que a Emissora, suas controladas, coligadas ou outra
sociedade sob controle comum, comprar ações para tesouraria, ou houver sido outorgada opção ou mandato
para o mesmo fim.
3) Negociar com valores mobiliários de própria emissão, antes de decorridos 180 (cento e oitenta) dias
contados da aquisição ou alienação em Bolsa ou em mercado de balcão.
20.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes foram divulgadas no item 20.1.

ITEM 21 - POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
21.1. Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor para assegurar
que as informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de
maneira precisa e tempestiva
Em 31.07.2002 foi aprovada pelo Conselho de Administração a Política de Divulgação de Ato ou Fato
Relevante, cuja última alteração foi feita em 27.06.2005.
A Emissora conta com um Comitê de Divulgação, criado a partir da aprovação de nossa Política de Divulgação
de Ato ou Fato Relevante, o qual administra nossas políticas de divulgação. A administração e direção desse
comitê, bem como a gestão das políticas de divulgação de atos e informações relevantes cabem
primordialmente ao nosso Diretor de Relações com Investidores.
Referido comitê tem como uma de suas atribuições assegurar que as informações a serem divulgadas
publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva. Para isso, tem o
dever de regular a adesão das pessoas vinculadas à nossa política de divulgação, a qual conta com
mecanismos hábeis de cobrança de informações, bem como previsão de sanções graves na hipótese de
descumprimento (ver item 21.2. para mais informações sobre nossa política de divulgação).
De acordo com a política de divulgação da Emissora, o procedimento para divulgação de ato ou fato relevante
é composto por dois momentos: o procedimento de elaboração e o procedimento de divulgação. Dessa forma,
o documento de divulgação de ato ou fato relevante será, em um primeiro momento, elaborado pelo Comitê de
Divulgação, o qual poderá solicitar a participação das Diretorias envolvidas na operação ou negócio que deu
origem ao ato ou fato relevante.
Ato contínuo à elaboração do documento de divulgação de ato ou fato relevante, o órgão encarregado dos
assuntos corporativos divulgará, sob supervisão do Diretor de Relações com Investidores, o ato ou fato
relevante, prioritária e simultaneamente: a) à CVM, por meio do seu site, à BM&FBOVESPA e às demais
bolsas de valores e às entidades do mercado de balcão organizado; e b) ao mercado em geral, por intermédio
da publicação em jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela Emissora e no Diário Oficial do
Estado.
Após essa divulgação, o Diretor de Relações com Investidores, ou pessoa por ele indicada, poderá divulgar ao
mercado o ato ou fato relevante por correio eletrônico e disponibilizá-lo no website de Relações com
Investidores.
21.2. Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor, indicando os
procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas
As pessoas vinculadas deverão manter sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante até a sua
divulgação ao mercado, bem como zelar pela manutenção desse sigilo.
As pessoas vinculadas, para os fins de nossa política de divulgação, são: (i) os seus acionistas controladores,
diretos ou indiretos, diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer
órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária; (ii) as mesmas pessoas de sua
controladora, controladas, estas sob efetiva gestão da Emissora, e coligadas, que tenham conhecimento de
informação relativa a ato ou fato relevante; (iii) os funcionários da Emissora, ou de sua controladora,
controladas, estas sob efetiva gestão da Emissora, e coligadas que, em razão do cargo, função ou posição que
ocupam, tenham conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante; e (iv) qualquer outra pessoa que,
por qualquer circunstância, possa ter conhecimento de informação relevante, tais como consultores, auditores
independentes, analistas de empresas de rating e assessores.
Caso a pessoa vinculada venha a se desligar da Emissora ou deixe de participar do negócio ou do projeto a
que se referirem as informações relevantes, continuará sujeita ao dever de sigilo até que tais informações
sejam divulgadas aos órgãos competentes e ao mercado.
A pessoa vinculada que comunicar, inadvertidamente, ato ou fato relevante a qualquer pessoa não vinculada,
antes de sua divulgação ao mercado, informará, de imediato, ao Diretor de Relações com Investidores a
comunicação indevida, para que este tome as providências cabíveis.
A Emissora não se manifestará sobre rumores existentes no mercado a seu respeito, exceto se influenciarem
de modo ponderável a cotação de seus valores mobiliários.

21.3. Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
Sérgio Ribeiro da Costa Werlang (Diretor de Relações com Investidores) é o responsável maior pela
comunicação com o mercado de capitais, buscando sempre ampliar a transparência das informações
financeiras e estratégicas com qualidade, relevância, tempestividade, confiabilidade e comparabilidade,
administrando o relacionamento com a CVM, o Banco Central do Brasil e outras autoridades do governo
referente aos assuntos do mercado de capitais.
21.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes foram tratadas nos itens acima.

ITEM 22 - NEGÓCIOS EXTRAORDINÁRIOS
22.1. Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação
normal nos negócios do emissor
Não houve.
22.2. Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve.
22.3. Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Não há.
22.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.

