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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Petros Diamantides

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Frederico da Silveira Moraes

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores
1.3 – DECLARAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE/RELAÇÕES COM INVESTIDORES

As declarações foram assinadas individualmente nos itens 1.1 e 1.2.
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

385-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

CPF/CNPJ

49.928.567/0001-11

Período de prestação de serviço

10/03/2014

Descrição do serviço contratado

Auditoria e serviços relacionados com a emissão de parecer contemplando balanço patrimonial e as respectivas
demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado da companhia e
a sua adequação com as posições patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2014 a 2017, revisão das informações
trimestrais – ITR e revisão das demonstrações financeiras consolidadas, preparadas de acordo com as práticas adotadas no
Brasil.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

(a) - Serviços de Auditoria – R$ 974 mil ( Consolidado)

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

Não aplicável

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Endereço
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, Condomínio Morumbi Corporate, 4º ao 12º andares, Morumbi, São
Paulo, SP, Brasil, CEP 04711-130, Telefone (11) 51861183, Fax (11) 51861183, e-mail:
acassini@deloitte.com

Gilberto Grandolpho

16/08/2017 a 31/05/2018

007.585.878-99

Marcos Helvius Olliver Domingues Marcondes

18/04/2017 a 15/08/2017

223.015.658-66

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, 4º ao 12º andares, Brooklin, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04711-130

Vagner Ricardo Alves

24/04/2014 a 17/04/2017

084.811.888-08

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, 4º ao 12º andares, Brooklin, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04711-130

Vagner Ricardo Alves

01/06/2018

084.811.888-08
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2.3 - Outras informações relevantes
2.3 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Não há outras informações relevantes.

PÁGINA: 6 de 266

Formulário de Referência - 2018 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2017)

Exercício social (31/12/2016)

Exercício social (31/12/2015)

97.881.313,23

121.813.973,51

37.406.404,72

1.278.901.266,09

1.098.571.650,91

1.205.375.896,91

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

985.747.992,86

1.013.663.296,10

1.017.741.895,05

Resultado Bruto

162.991.104,29

152.275.738,96

135.471.069,30

Resultado Líquido

-19.852.424,43

30.548.346,04

-101.404.146,66

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

4.106.754

61.601.310

13.601.310

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

14,000000

1,350000

-0,115000

Resultado Básico por Ação

5,824800

0,502800

-8,072200

Resultado Diluído por Ação

5,82

0,50

-8,07

Patrimônio Líquido
Ativo Total
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3.2 - Medições não contábeis
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; b. fazer as oscilações entre os valores divulgados
e os valores das demonstrações financeiras auditadas; c. explicar o motivo
pelo qual entende que tal medição é a mais apropriada e correta
compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações.

Resultado Operacional
Depreciação e amortização
EBITDA
Despesas provisionadas com outorga de plano de compra de
opções (1)
Despesas extraordinárias(2)
Demissões(3)
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA (%)(4)
Margem EBITDA Ajustado (%)(5)

Exercício Encerrado
em 31 de dezembro de
(Em milhares de R$)
2015
2016
2017
35.411
57.094
73.187
32.401
29.315
28.308
67.812
86.409
101.495
41
4.287
3.940
76.080

4.235
90.644

527
2.490
104.512

6,7%
7,5%

8,5%
8,9%

10,3%
10,6%

(1)

Plano de outorga de compra de ações: refere-se a despesas provisionadas relativas ao plano de
opções reconhecido no resultado a partir de 2008, calculado de acordo com o CPC 10 e aprovado
pela Deliberação CVM 562/2008.

(2)

Despesas extraordinárias: despesas não recorrentes relacionadas aos custos do processo associado à
aquisição da Metalfrio e a um acordo de parcelamento de impostos de exercícios fiscais anteriores.

(3)

Demissões: ajustes referem-se aos encargos de reestruturação relacionados a projetos de eficiência,
onde determinadas posições foram consolidadas ou eliminadas, permitindo uma redução ainda maior
no quadro de funcionários.

(4)

EBITDA dividido pela receita líquida. EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela

Companhia, conciliada com suas demonstrações financeiras, observando as disposições
do Ofício Circular CVM n° 01/2007 e da Instrução CVM n° 527/2012, consistindo no lucro
líquido, ajustado pelos efeitos do resultado financeiro líquido, da depreciação e
amortização e do IRPJ e da CSLL.
(5)

EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida. EBITDA Ajustado é uma medição não contábil

elaborada pela Companhia, conciliada com suas demonstrações financeiras, observando
as disposições do Ofício Circular CVM n° 01/2007 e da Instrução CVM n° 527/2012,
consistindo no lucro líquido, ajustado pelos efeitos do resultado financeiro líquido, da
depreciação e amortização, do IRPJ e da CSLL e de eventos não-recorrentes. A
Companhia divulga EBITDA Ajustado porque ela o utiliza para medir o seu desempenho. O
EBITDA Ajustado não deve ser considerado isoladamente ou como um substituto de lucro
líquido ou lucro operacional, como um indicador de desempenho operacional ou fluxo de
caixa ou para medir a liquidez ou a capacidade de pagamento de dívida.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
3.3
EVENTOS
FINANCEIRAS

SUBSEQUENTES

ÀS

ÚLTIMAS

DEMONSTRAÇÕES

Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas
demonstrações financeiras de encerramento de exercício social que as
altere substancialmente.
Eventos subsequentes às Demonstrações Financeiras findas em 31 de
dezembro de 2017.
No dia 20 de outubro de 2017 foi aprovada a venda a valor de mercado de 100%
da participação no Capital Social da LLC Metalfrio Solutions e LLC Estate, ambas
sociedades localizadas em Kaliningrado, Russia, detida pela subsidiária Metalfrio
Solutions A.S. (Dinamarca) para a controlada Klimasan Klima Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi, com sede na Turquia, pelo preço de EUR 5.706 mil equivalentes a
R$ 22.649 mil. Em 06 de fevereiro de 2018 esta transação foi concluída após a
aprovação do governo russo.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

3.4 - POLÍTICA DE DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS
Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios
sociais, indicando:
(a) regras sobre retenção de lucros
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas da Companhia podem
deliberar, em Assembleia Geral e por proposta da Administração, a retenção de
parte do lucro líquido para fazer face a orçamento de capital.
(b)regras sobre distribuição de dividendos
Segue abaixo transcrição do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, que trata
do cálculo dos dividendos:
“Artigo 29 - Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício, a título de
dividendos, um percentual mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento)
sobre o lucro líquido do exercício, com os seguintes ajustes:
I. o decréscimo das importâncias destinadas, no exercício, à constituição da
reserva legal, reserva de incentivos fiscais e de reservas para contingências;
e
II. o acréscimo das importâncias resultantes da reversão, no exercício, de
reservas para contingências, anteriormente formadas.
Parágrafo 1º - Sempre que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a
parcela realizada do lucro líquido do exercício, a administração poderá propor, e a
Assembleia Geral aprovar, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a
realizar (artigo 197 da Lei nº 6.404/76).
Parágrafo 2º - A Assembleia poderá atribuir aos administradores da Companhia ou
de suas sociedades controladas uma participação nos lucros, observados os limites
legais pertinentes. É condição para pagamento de tal participação a atribuição aos
acionistas do dividendo mínimo obrigatório a que se refere este artigo.
Parágrafo 3º - A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em períodos
menores. Observadas as condições impostas por lei, o Conselho de Administração
poderá: (a) deliberar a distribuição de dividendos a débito da conta de lucro
apurado em balanço semestral ou em períodos menores ad referendum da
Assembleia Geral; e (b) declarar dividendos intermediários a débito da conta de
reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.
Parágrafo 4º - Os dividendos não reclamados em três anos prescrevem em favor da
Companhia.
Parágrafo 5º - O Conselho de Administração deliberará sobre proposta da Diretoria
de pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, ad referendum da
Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social em que tais juros foram pagos ou creditados, sendo que os valores
correspondentes aos juros sobre capital próprio deverão ser imputados ao
dividendo obrigatório.”
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3.4 - Política de destinação dos resultados
(c) periodicidade das distribuições de dividendos
Os dividendos obrigatórios previstos em lei e no Estatuto Social da Companhia têm
a periodicidade anual, observado que a Administração da Companhia pode declarar
dividendos intermediários ou intercalares ou juros sobre capital próprio apurado
sem balanço semestral ou em períodos menores, na forma da lei.
(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 existem eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por
legislação ou relação especial aplicável ao emissor, assim como não existem
restrições impostas por contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2017

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2016

Exercício social 31/12/2015

0,00

0,00

0,00

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

0,000000

0,000000

0,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

0,000000

0,000000

0,000000

Dividendo distribuído total

0,00

0,00

0,00

Lucro líquido retido

0,00

0,00

0,00

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Ordinária

Montante

Pagamento dividendo

0,00

Montante

Pagamento dividendo

0,00

Montante

Pagamento dividendo

0,00
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

3.6 - DECLARAÇÃO DE DIVIDENDOS À CONTA DE LUCROS RETIDOS OU
RESERVAS
Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos
a conta de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais
anteriores.
Não aplicável.
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2017

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
1.181.018.841,86
0,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento
Outros índices

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
12,07000000
2,55000000

Indice de endividamento liquido (divida Liquida:
endividamento total menos caixa e equivalentes de caixa
divido pelo Patrimonio liquido do trimestre anterior)
Motivo: Devido ao fato de a Companhia manter de forma
consistente ao longo dos anos uma politica de alta liquidez
a Administração da Companhia entende que o
endividamento liquido
reflete melhor o nivel de alavancagem, pois o caixa da
Companhia deve ser considerado e consequentemente
diminuir o endividamento bruto
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2017)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Títulos de dívida

Garantia Real

4.038.281,52

2.886.769,63

Títulos de dívida

Quirografárias

507.158.542,24

263.592.578,43

511.196.823,76

266.479.348,06

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

0,00

0,00

6.925.051,15

19.366.645,86

31.754.401,35

821.872.167,88

19.366.645,86

31.754.401,35

828.797.219,03

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes
3.9 - Outras informações relevantes
3.9.

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

A companhia acredita que não exista outras informações relevantes sobre este item “3”.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
4.1 Descrever os fatores de risco que possam influenciar na decisão de
investimento, em especial, aqueles relacionados:
a. ao emissor
A variação dos preços internacionais das commodities que a Companhia
utiliza em seu processo produtivo pode afetá-la adversamente.
Algumas das matérias-primas adquiridas para o processo produtivo da Companhia
(cobre, aço e alumínio) são commodities, muitas delas com seu preço atrelado ao
Dólar dos Estados Unidos da América, e, assim, estão sujeitas a flutuações de
preços nos mercados internacionais, ainda que de forma indireta. Dos atuais custos
totais da Companhia com insumos, aproximadamente 14,55% são representados
pela compra de commodities. A Companhia pode se utilizar de derivativos de
mercadorias (commodities) para minimizar a exposição à flutuação dos preços das
commodities, de acordo com sua Política de Gestão de Risco Financeiro, aprovada
pelo Conselho de Administração.
A Companhia não possui, atualmente, nenhum mecanismo automático de defesa
contra a exposição à oscilação dos preços de aludidos insumos. Caso os preços de
tais produtos venham a sofrer um aumento substancial no futuro, a Companhia
pode não ser capaz de repassar tais aumentos de custos para seus clientes a
preços competitivos e um aumento de preços como resultado de um repasse pode
reduzir o seu volume de vendas, o que pode afetá-la adversamente.
A Companhia está sujeita a riscos associados ao desenvolvimento de
produtos e tecnologias, que podem atrasar a introdução de novos produtos
no mercado ou introduzir novos produtos ineficientes, resultando em
despesas adicionais significativas.
A Companhia procura aperfeiçoar e melhorar a performance, utilidade, design e
demais atributos de seus produtos, bem como desenvolver novos produtos. Como
resultado, seu negócio está sujeito a riscos associados ao desenvolvimento de
novos produtos e tecnologias, incluindo imprevistos técnicos e outros problemas. A
ocorrência de qualquer desses fatores poderia causar atraso no desenvolvimento ou
abandono da nova tecnologia ou produto. A Companhia não pode garantir que
conseguirá desenvolver tecnologias superiores às atuais ou que conseguirá lançar
novos produtos com sucesso. Adicionalmente, ela não pode garantir que novas
tecnologias ou produtos, se desenvolvidos: (i) irão atingir os preços esperados ou
objetivos de performance, (ii) cumprirão o cronograma de lançamento estipulado, e
(iii) serão tão eficientes quanto produtos desenvolvidos com outras tecnologias,
inclusive pelos seus concorrentes. A incapacidade de completar o desenvolvimento
de um produto com sucesso, ou a decisão de não o completar, particularmente em
instâncias em que já incorremos em gastos significativos, poderá afetar
adversamente a Companhia.
As aquisições passadas e futuras estão acompanhadas de riscos variados e
a Companhia pode não alcançar suas metas financeiras e estratégicas.
A Metalfrio pode encontrar em aquisições, tanto nas já realizadas como nas futuras,
os seguintes riscos: (i) no processo de aquisição a Companhia pode vir a pagar
mais do que seu valor real; (ii) o relacionamento entre atuais e novos funcionários
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
pode ser conturbado; (iii) pode perder membros da alta administração das
sociedades adquiridas, (iv) o processo de diligência legal pode não identificar
problemas como demandas judiciais de diversas naturezas (trabalhistas,
contratuais, ambientais, governamentais, etc.) ou irregularidades nas companhias
ou ativos já ou a serem adquiridos; (v) pode enfrentar contingências no que diz
respeito à responsabilidade por violação de direitos de propriedade intelectual,
divulgações de demonstrações financeiras, práticas contábeis ou controles internos;
(vi) a aquisição pode trazer processos movidos contra a sociedade adquirida; (vii) o
processo de aquisição pode sofrer contratempos, e a atenção da administração
pode ser desviada para questões ligadas à transição ou à integração das sociedades
adquiridas; (viii) efeitos de curto-prazo adversos ou resultados operacionais
desfavoráveis; (ix) a Companhia pode contrair dívidas para realizar as aquisições, o
que poderá limitar sua capacidade financeira no futuro; (x) problemas de cunho
fiscal e ambiental; e (xi) as aquisições podem vir a gerar ágio contábil e estarão
sujeitos a testes para avaliar o seu valor de recuperação. Esta avaliação depende
das estimativas da administração quanto a rentabilidade futura desses negócios. A
Companhia deve revisar as estimativas e premissas utilizadas, todo ano na mesma
época de acordo com o CPC 01 - Redução ao valor recuperável de ativos, portanto
o valor dos ágios registrados podem sofrer reduções, o que afetaria os seus
resultados futuros. Esses fatores podem causar um efeito adverso sobre a
Companhia, especialmente no caso de aquisição de sociedades de maior porte ou
de número maior de aquisições. À medida que a Companhia incorporar outra
sociedade e emitir ações a serem entregues aos acionistas da sociedade
incorporada, os acionistas da Companhia poderão ter suas participações diluídas de
maneira material, e o lucro por ação poderá diminuir. Além disso, a Metalfrio não
pode garantir que será capaz de identificar oportunidades para futuras aquisições e
que terá sucesso na negociação de aquisições identificadas por nós.
Adicionalmente, o objeto social da Companhia permite que ela adquira
participações em outras sociedades que não necessariamente atuem no segmento
de refrigeração comercial. Assim, uma aquisição nesses moldes pode acarretar
riscos principalmente inerentes à atuação em um setor daquele em que a
Companhia não possui experiência e atua.
A Companhia pode enfrentar dificuldades para integrar as operações das
sociedades adquiridas às suas operações.
A Companhia busca, com as aquisições, integrar seus negócios com os negócios
das sociedades adquiridas e aproveitar as sinergias obtidas com esta integração.
Esse processo de integração pode resultar em dificuldades de natureza operacional,
comercial, financeira, contratual e tecnológica, o que pode fazer com que a
Companhia não consiga aproveitar as sinergias esperadas ou sofrer perdas e
incorrer em despesas não previstas. Além disso, tais aquisições podem desviar a
atenção da administração da Companhia dos negócios existentes, gastos com
salários mais altos para novos empregados e possíveis litígios com os vendedores.
Por essa razão, a Companhia pode não ser capaz de implementar com êxito a
integração de referidas sociedades ou de obter os retornos esperados sobre os
investimentos relativos a essas aquisições, o que poderá afetá-la adversamente.
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Os interesses dos empregados e administradores da Companhia podem
ficar excessivamente vinculados à cotação das ações de sua emissão, uma
vez que uma parcela relevante da sua remuneração baseia-se em opções
de compra de ações de sua emissão.
A Companhia pode aprovar planos de outorga de opção de compra de ações de sua
emissão, com os quais busca incentivar a melhoria de sua gestão e a permanência
de seus executivos e empregados, visando à obtenção de ganhos pelo
comprometimento com os resultados de longo prazo. O fato de seus
administradores e empregados poderem receber opções de compra de ações de
emissão da Companhia a um preço de exercício inferior ao preço de mercado pode
levar tais pessoas a ficarem com seus interesses excessivamente vinculados à
cotação das ações da Companhia, visando valorizar uma performance de curto
prazo em detrimento de uma gestão sustentável, o que pode causar um efeito
adverso sobre a Companhia.
b. a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
A Companhia tem um acionista controlador detendo 52,37% do seu capital
votante.
A Companhia tem um acionista titular da maioria do seu capital votante, na ordem
de 52,37% (base de 30 de abril de 2018). Em decorrência disto, o acionista
controlador mantem o poder de decisão sobre a maioria das questões submetidas à
votação dos acionistas da Companhia, inclusive, dentre outros, o controle da
administração e políticas internas, aprovação da maioria das deliberações
societárias, tais como incorporações, aquisições, alienações e vendas de ativos.
Adicionalmente, o interesse do acionista controlador pode ser conflitante com os
interesses dos acionistas minoritários.
c. a seus acionistas
No caso de a Companhia vir a precisar de capital adicional no futuro, por
meio da emissão de valores mobiliários, tal fato poderá resultar em uma
diluição da participação de seus acionistas atuais.
A Companhia pode vir a ter que captar recursos adicionais no futuro através de
emissões públicas ou privadas de ações ou valores mobiliários conversíveis em
ações. Qualquer captação de recursos por meio de distribuição pública de ações ou
valores mobiliários conversíveis em ações pode ser realizada com a exclusão do
direito de preferência dos acionistas da Companhia, o que pode resultar na diluição
da participação dos referidos acionistas no capital social da Companhia,
ocasionando a imediata diluição no valor patrimonial de seu investimento.
Os acionistas da Companhia podem não receber dividendos ou juros sobre
o capital próprio.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, seus acionistas devem receber, no
mínimo, 25% do lucro líquido anual da Companhia, calculado e ajustado nos termos
da Lei das Sociedades por Ações, sob a forma de dividendos ou juros sobre o
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capital próprio. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar
prejuízo ou retido nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações e pode não
ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital
próprio. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações permite que uma companhia
aberta, como a Metalfrio, suspenda a distribuição obrigatória de dividendos em
determinado exercício social, caso o Conselho de Administração informe à
Assembleia Geral que a distribuição seria incompatível com a situação financeira da
Companhia.
d. a suas controladas e coligadas
As sociedades controladas e coligadas estão sujeitos aos mesmos riscos da
Companhia, além dos riscos descritos abaixo:
A expansão e a atual operação das sociedades controladas com sede em
outros países envolvem desafios especiais que a Companhia pode não
conseguir superar. Tal falha em superar esses desafios pode afetar a
Companhia adversamente.
A Companhia possui sociedades controladas com sede em outros países. Como
decorrência, está sujeita a riscos relacionados aos países em que atua ou em que
vier a atuar, em especial aos países emergentes como Turquia, Rússia e os países
da América Latina. No ano de 2017, 54,6% da receita líquida consolidada da
Companhia foi proveniente de suas sociedades controladas com sede fora do Brasil
(57,0% em 2016), contra 45,4% proveniente de suas operações brasileiras (43,0%
em 2016). A Companhia espera que, no futuro, o percentual de sua receita
proveniente destes ou de outros países aumente substancialmente. Como
resultado, a Companhia pode ser adversamente afetada pela instabilidade política e
econômica daqueles países, bem como pela diferente legislação e medidas
macroeconômicas, incluindo (i) interferência estatal e regulamentações extensivas,
que podem interferir na administração e, até mesmo, resultar em expropriação ou
estatização dos ativos e negócios de sociedades controladas sediadas no exterior;
(ii) favorecimento a concorrentes locais em detrimento da sociedade controlada, em
vista de a mesma ser controlada por estrangeiro; (iii) supervisões, tarifas e outras
barreiras comerciais; (iv) redução de proteção à propriedade intelectual; (v)
dificuldades de implementação de controles e procedimentos para elaboração de
relatórios e demonstrativos financeiros; (vi) obtenção de crédito em mercados
locais em condições menos favoráveis para a Companhia que para concorrentes
locais; (vii) contratação de pessoal e dificuldade de sua adaptação às políticas
corporativas da Companhia; (viii) potenciais consequências tributárias adversas;
(ix) restrições a remessas de divisas ao exterior, incluindo remessa de dividendos;
(x) desvalorizações e outras mudanças cambiais; (xi) inflação ou deflação; (xii)
políticas de controle de câmbio; (xiii) instabilidade social; (xiv) instabilidade de
preços; (xv) desabastecimento de energia; (xvi) flutuações das taxas de juros;
(xvii) liquidez de capital doméstico; (xviii) política fiscal e previdenciária; (xix)
políticas alfandegárias; e (xx) crise financeira mundial e seus efeitos nos países
emergentes.
Adicionalmente, a Companhia precisará se adequar e cumprir as leis e
regulamentações dos governos estrangeiros e autoridades regulatórias de cada país
em que conduz seus negócios. Os governos de países emergentes em que a
Companhia atua (Brasil, México, Rússia e Turquia) historicamente intervêm em
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suas economias e ocasionalmente realizam modificações significativas em suas
políticas e normas. As medidas tomadas por estes governos para controlar a
inflação, além de outras políticas e normas, frequentemente resultam em aumento
das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de preços,
desvalorização cambial, controle de capital e limitação às importações, entre outras
medidas. A Companhia pode sofrer um efeito adverso por modificações nas políticas
ou normas dos governos dos países onde atua que envolvam ou afetem certos
fatores, tais como:
•
taxas de juros;
•
política monetária;
•
controles cambiais e restrições a remessas para o exterior;
•
flutuações cambiais;
•
inflação e deflação;
•
instabilidade social;
•
instabilidade dos preços;
•
liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;
•
impactos da legislação ambiental;
•
barreiras comerciais e restrições ao comércio exterior;
•
política fiscal e previdenciária; e
•
outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer
nos países emergentes ou que os afetem.
A incerteza quanto à implementação de mudanças promovidas por governos com
relação às políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no
futuro pode contribuir para a incerteza econômica nos países emergentes e o
aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários desses países e dos
valores mobiliários emitidos por companhias desses países, incluindo a nossa
Companhia. Ainda, o desempenho das economias emergentes no passado sofreu
impactos em virtude do cenário político daqueles países. As crises políticas, no
passado, afetaram a confiança de investidores e do público em geral, bem como
tem tido efeitos adversos no desenvolvimento da economia desses países.
O fato da controlada Klimasan, com sede na Turquia, ser uma companhia de capital
aberto e, portanto, sujeita à legislação e regulamentação aplicáveis às companhias
abertas daquele país, pode acarretar um efeito adverso caso o órgão regulador do
mercado de capitais ou algum acionista minoritário entenda que referida companhia
possa ter praticado algum ato em desacordo com as normas a ela aplicáveis.
A Companhia não pode garantir que terá sucesso em comercializar seus produtos
em mercados internacionais. Poderá também enfrentar dificuldades em administrar
suas operações internacionais em decorrência de, entre outras coisas, condições
competitivas adversas, administração de riscos estrangeiros, surgimento de um
mercado doméstico, diferenças culturais e linguísticas, e instabilidade política e
econômica. Qualquer um desses fatores poderá ter um efeito adverso para a
Companhia.
Outros riscos que não são atualmente de conhecimento da Companhia, ou que
atualmente são considerados irrelevantes, poderão ter um efeito adverso para a
Companhia e/ou no preço de negociação das ações de sua emissão.
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A menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema pode causar efeito
adverso ou efeito negativo sobre os negócios da Companhia significa que tal risco,
incerteza ou problema pode causar efeito adverso relevante nos negócios, situação
financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e negócios futuros da
Companhia, assim como no preço de suas ações.
A Companhia está sujeita a flutuações monetárias e outros riscos cambiais
resultantes de suas operações fora do Brasil.
A Companhia possui unidades industriais e distribui seus produtos em outros países
que geram receitas em moedas locais e em moedas estrangeiras. A sua operação
está sujeita, portanto, a impactos nas economias desses países, a instabilidade
política e restrições ao comércio exterior que podem resultar na flutuação das
moedas locais em relação ao Real. A flutuação dessas moedas em relação ao Real
poderá acarretar um efeito adverso para a Companhia.
A exposição da Companhia em moedas estrangeiras pode não estar coberta por
contratos derivativos que propiciem a compensação financeira de tais flutuações,
que poderiam protegê-la de eventuais impactos financeiros.
e. a seus fornecedores
A Companhia depende de um número limitado de fornecedores e a perda
de algum deles pode ocasionar um efeito adverso relevante nos seus
negócios.
Alguns dos componentes que a Companhia utiliza em seus produtos são adquiridos
de um ou poucos fornecedores. A Companhia depende também de determinados
fornecedores de matéria-prima e componentes necessários para industrialização de
seus produtos. A Companhia pode enfrentar escassez de fornecimento devido a
diversos fatores, incluindo aumento da demanda de certo componente e a
capacidade limitada de algum fornecedor. A perda de um dos seus principais
fornecedores poderia resultar, no curto prazo, em atrasos na produção e forçar a
Companhia a procurar novos fornecedores, o que acarretaria aumento do preço de
venda dos seus produtos e na redução do seu volume de vendas. Tais fatores
podem ocasionar um efeito adverso sobre a Companhia.
f.

a seus clientes

A Companhia pode ser adversamente afetada se for incapaz de oferecer
seus produtos, reter seus atuais clientes ou atrair novos clientes.
O sucesso do negócio da Companhia depende, em parte, de sua habilidade para
manter e expandir os produtos existentes e sua base de clientes. Além disso, a
estratégia de globalização da Companhia depende de sua capacidade em atender
grandes clientes globalmente. O sucesso da Companhia também depende de sua
capacidade de praticar preços competitivos e oferecer serviços a preços de
mercado. A Metalfrio não pode garantir que será capaz de continuar a expandir
suas linhas de produtos e serviços ou de manter seus atuais clientes, servir seus
clientes globalmente, ou de atrair novos clientes. Também não pode garantir que
não perderá clientes para concorrentes com preços menores, com produtos e
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serviços equivalentes ou percebidos como superiores. Se falhar na expansão da sua
linha de produtos e serviços ou perder um número substancial de seus atuais
clientes ou for incapaz de atrair novos clientes, a Companhia poderá ser afetada
adversamente.
Parte significativa da receita operacional bruta da Companhia é derivada
de um número limitado de clientes, sendo que a perda ou redução desse
número de clientes pode afetá-la adversamente.
Em 2017, os dez maiores clientes da Companhia responderam por 52,2% de seu
faturamento bruto, em 2016 por 56,1% e 56,8% em 2015. A perda de qualquer
grande cliente, a redução no volume de suas compras ou a deterioração em sua
capacidade financeira pode afetar adversamente a Companhia.
A Companhia está exposta a riscos por responsabilidade civil relacionados
a recalls de seus produtos ou prejuízos oriundos das garantias aos seus
produtos e pode não ser capaz de manter um seguro adequado para cobrir
referidas responsabilidades ou prejuízos.
O negócio da Companhia a expõe a potenciais riscos por responsabilidade civil e
prejuízos decorrentes dos seus produtos. Adicionalmente a despesas por danos,
acordos ou custos de defesa, existe a possibilidade de propaganda negativa, como
resultado das potenciais ações por responsabilidade civil. Além disso, a Companhia
pode necessitar fazer um recall de seus produtos que não estejam adequados com
as especificações previamente aprovadas, o que poderia resultar em uma
publicidade negativa, assim como custos relacionados ao recall e perda de receita.
Ademais, se os produtos da Companhia contiverem algum defeito de fabricação
dentro do prazo de garantia de aludidos produtos (que varia de produto a produto
entre 12 e 24 meses), a Companhia pode incorrer em prejuízos para repará-los,
conforme exige a garantia de fabricação.
A Companhia não pode garantir que sua cobertura de seguro será suficiente para
protegê-la de perdas decorrentes de responsabilidade civil, recalls e outras
reclamações. As provisões da Companhia para garantias decorrentes de defeitos de
fabricação dentro do prazo de garantia podem não ser suficientes para cobrir todas
as despesas decorrentes de reclamações. A Companhia não pode garantir que
perdas decorrentes de responsabilidade civil ou de produtos defeituosos ou
reclamações dentro da garantia acima de suas expectativas não terão um efeito
adverso sobre ela.
g. aos setores da economia nos quais o emissor atue
A consolidação no setor em que atuamos pode nos afetar adversamente.
O aumento da concorrência, através do estabelecimento de novas empresas ou a
consolidação de empresas já atuantes no nosso mercado de atuação e do aumento
do market share dos nossos concorrentes pode nos afetar adversamente.
Ademais,
tecnologia
superar a
habilidade

o mercado dos nossos produtos é caracterizado pela mudança de
e pelo desenvolvimento das indústrias. Nossa habilidade de aderir ou
consolidação do setor com sucesso dependerá, em parte, de nossa
de aumentar e desenvolver nossos produtos e serviços existentes, de
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continuar a trazer produtos inovadores, de adaptar nossos produtos às
necessidades e padrões dos clientes existentes e potenciais, de continuar a
melhorar a eficiência operacional, diminuir nossos custos e crescermos mais que
nossos concorrentes, através de aquisição de novas empresas e pelo crescimento
orgânico de nosso market share. Além disso, competidores podem desenvolver
tecnologias ou produtos que tornem os nossos produtos obsoletos ou menos
comerciáveis, ou, ainda, operar de forma mais eficiente do que nós. Em qualquer
desses casos, se não formos capazes de nos adaptar, poderemos ser afetados
adversamente.
h. à regulação dos setores em que o emissor atue
A Companhia pode ser afetada adversamente caso os atuais incentivos
fiscais concedidos deixem de existir ou sejam suspensos.
Em 2005, quando da implantação de uma unidade no estado brasileiro de Mato
Grosso do Sul, a Companhia teve seu projeto apoiado pelo Governo daquele
Estado, dada a dimensão do investimento realizado e, sobretudo, o seu alto
potencial de irradiação de renda e de emprego. Em função disto, a Companhia foi
contemplada com um conjunto de incentivos amparados nas legislações deste
Estado e do Município de Três Lagoas. Os principais são: o abatimento de 90% no
ICMS por um prazo de 20 anos, até dezembro de 2028, e a isenção de IPTU e ISS,
por um prazo de 10 anos, com vencimento em março de 2015.
Kaliningrado é uma zona econômica russa, que concede benefícios fiscais para
companhias que fazem investimentos nessa região. Os incentivos fiscais são na
forma de 100% de redução da alíquota do imposto de renda (20%) e ativos (2%)
para os primeiros 6 anos do projeto de investimento e 50% de redução por mais
seis anos. A redução de 100% foi válida até 2012 e a redução de 50% é válida
entre 2013 e 2018. Adicionalmente a região se beneficia do não pagamento de
tributos de importação/exportação por prazo indeterminado.
i.

aos países estrangeiros onde o emissor atue

A Companhia está sujeita a riscos substanciais relacionados às operações
fora do Brasil.
Grande parte das controladas da Companhia estão em países estrangeiros, portanto
a Companhia e suas controladas estão sujeitas aos mesmos riscos descritos no
item “d. a suas controladas e coligadas”.
j.

à questões socioambientais

A Companhia está sujeita a controle e ampla legislação ambiental, que
pode implicar aumento de seus custos.
Nossas instalações e produtos estão sujeitos às leis federais, estaduais e municipais
dos diversos países em que atuamos, assim como aos regulamentos e autorizações
exigidos no que diz respeito à proteção do meio-ambiente e saúde da população.
Nossas atividades nos expõem à constante fiscalização por órgãos governamentais
de proteção ao meio ambiente acerca do cumprimento da regulamentação
ambiental aplicável.
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Assim, qualquer alteração na regulamentação ambiental aplicável ou na
interpretação da Companhia em relação a essa regulamentação poderá acarretar
aumento dos custos envolvidos no atendimento à referida regulamentação,
afetando adversamente a Companhia.
Tendo em vista que as leis de proteção ambiental estão se tornando cada vez mais
rigorosas, os dispêndios e custos relacionados ao cumprimento das obrigações
ambientais poderão aumentar no futuro, o que poderá afetar adversamente a
Companhia. Da mesma forma, para o desempenho normal de suas atividades, a
Companhia precisa obter autorizações, licenças e alvarás junto a órgãos
ambientais. A não obtenção ou a falha em renovar qualquer destas autorizações,
licenças e alvarás poderá afetar adversamente a Metalfrio.
Além disso, a Companhia pode não ter êxito na execução de contratos nos quais as
contrapartes não arquem com a responsabilidade sobre infrações à legislação
ambiental e/ou danos causados ao meio ambiente, acordadas contratualmente,
hipótese em que a Companhia terá que arcar com as indenizações e outras
penalidades decorrentes dessas infrações.
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4.2. 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.
As operações da Companhia e das suas controladas estão sujeitas aos fatores de riscos
descritos a seguir:
a. Exposição a riscos cambiais
A Companhia está exposta a risco cambial decorrente de instrumentos financeiros
denominados em moedas diferentes das suas moedas funcionais, os quais são
contratados no curso normal dos negócios. A Companhia utiliza tanto oportunidades de
hedge natural quanto instrumentos financeiros derivativos, principalmente contratos a
termo, inclusive o "deliverable forward" e o "non-deliverable forward". A política de
gestão de riscos financeiros fornece a estrutura e a orientação para a gestão de
contratos derivativos, que é baseada mais em princípios do que em regras. A política de
gestão de riscos é executada através de uma equipe corporativa de Gestão de Riscos,
sendo responsável pelo monitoramento contínuo das exposições e riscos. A equipe de
gestão de riscos revisa mensalmente o valor justo de mercado das transações
contratadas e efetua uma análise de sensibilidade (taxa à vista e oscilações adversas de
10%, 25% e 50%) para definir o grau de exposição da Companhia. Com base na
avaliação, a equipe de Gestão de Riscos toma decisões julgadas necessárias e
apropriadas em relação aos instrumentos derivativos. Não houve mudanças no processo
de gestão de riscos em comparação ao período anterior.
Os principais ativos e passivos sujeitos aos riscos cambiais estão discriminados a seguir
e não há diferenças relevantes entre os valores justos e contábeis em “R$ milhões”:

Consolidado
31/12/2017
USD

EUR

GBP

Total
convertido
em BRL

Aplicações Financeiras
Bonds
Contas a receber de clientes
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Derivativos

9,6
21,7
3,9
(11,5)
(161,2)
(24,0)

9,8
15,3
10,8
(11,3)
(67,4)
20,0

0,0
-

70,5
132,6
55,9
(82,8)
(800,6)
-

Exposição

(161,5)

(22,7)

0,0

(624,3)
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Consolidado
31/12/2016
USD

Aplicações Financeiras
Bonds
Contas a receber de clientes
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Derivativos
Exposição

EUR

GBP

Total
convertido
em BRL

9,8
47,4
9,6
(8,3)
(139,5)
(2,1)

4,3
16,9
11,2
(7,5)
(75,6)
2,0

2,6
-

46,6
223,5
69,9
(53,0)
(714,4)
-

(83,0)

(48,8)

2,6

(427,5)

Consolidado
31/12/2015
USD

Aplicações Financeiras
Bonds
Contas a receber de clientes
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Derivativos
Exposição

Taxas utilizadas:
USD/BRL
EUR/BRL
GBP/BRL

EUR

GBP

Total
convertido
em BRL

23,0
24,4
13,7
(6,4)
(125,5)
(10,4)

8,1
10,8
6,7
(6,3)
(61,3)
5,0

1,1
-

124,0
147,2
81,9
(51,8)
(750,6)
(19,3)

(81,3)

(37,0)

1,1

(468,6)

31/12/2017
3,3080
3,9693
4,4714

31/12/2016
3,2591
3,4384
4,0364

31/12/2015
3,9048
4,2504
5,7881

b. Exposição a riscos de taxas de juros
A Companhia e suas controladas estão expostas a taxas de juros flutuantes
substancialmente atreladas às variações dos Depósitos Interfinanceiros - DI nas
aplicações financeiras contratadas em reais e dos juros sobre os empréstimos em
moeda estrangeira expostos às variações da taxa Libor e Euribor. A Companhia e
suas controladas possuem parte das suas aplicações financeiras investidas em Bonds
e em fundos de investimentos que são mensurados ao valor justo e, portanto, estão
sujeitos às oscilações de mercado. A Companhia monitora estas oscilações através de
ferramentas de controles internos e acompanhamento de mercado, sem
necessariamente ter nenhuma obrigação de contratar instrumento de proteção.
A seguir posição dos instrumentos financeiros sujeitos a riscos de taxas de juros,
bem como a comparação entre os valores justos e contábeis:
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em milhões de reais
Certificados de depósitos bancários
Fundos de investimentos
Debêntures
Bonds em moeda estrangeira

em milhões de reais
Empréstimos e financiamentos

31/12/2017
Valor
contábil
Valor justo
10,7
77,3
48,3
132,6
268,9

10,7
77,3
48,3
132,6
268,9

31/12/2017
Valor
Valor justo
Contábil
181,2

181,2

Consolidado
31/12/2016
Valor
contábil
Valor justo
46,1
3,9
223,5
273,5

46,1
3,9
223,5
273,5

Consolidado
31/12/2016
Valor
Valor justo
Contábil
292,9

292,9

31/12/2015
Valor
contábil
Valor justo
34,2
1,4
147,2
182,8

34,2
1,4
147,2
182,8

31/12/2015
Valor
Valor justo
Contábil
506,2

506,2

c. Concentração de risco de crédito
Decorre da possibilidade da Companhia e de suas controladas sofrerem perdas
decorrentes de inadimplência de seus clientes ou de instituições financeiras
depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Para mitigar esses riscos, a
Companhia e suas controladas definiram em sua Política de Gestão de Risco
Financeiro parâmetros para análise das situações financeira e patrimonial de
instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros, as
quais opera, utilizando classificação de riscos baseado em pelo menos uma das três
agências (Standard & Poors, Moodys ou Fitch), assim como a definição de limites de
crédito e acompanhamento permanente das posições em aberto. Instrumentos
financeiros que potencialmente sujeitam a Companhia à concentração de risco de
crédito consistem, principalmente, em saldo em bancos, aplicações financeiras,
títulos e valores mobiliários e contas a receber de clientes. Para reduzir o risco de
crédito, a Companhia efetua avaliação individual e periódica de seus atuais clientes e
para adesão de novos clientes, mas, como uma prática de mercado, não requer
recebimentos antecipados e nem garantias. A Administração da Companhia acredita
que constitui provisões suficientes para fazer frente ao não recebimento e entende
não haver diferenças entre o valor justo e contábil destas provisões.
Risco de liquidez
A previsão de fluxo de caixa é realizada nas entidades operacionais da Companhia
pelos profissionais de finanças, que monitoram continuamente a liquidez. Essa
previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida, cumprimento
das metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências
regulatórias externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda. Através de sua
Política de Gestão de Risco Financeiro, a Companhia define limite mínimo de caixa
consolidado e indicadores financeiros de gestão da dívida.
O quadro a seguir representa os passivos financeiros não derivativos da Companhia,
por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço
patrimonial findo em 31 de dezembro de 2017 até a data contratual do vencimento:
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Em milhões de reais

Menos de
1 ano

Consolidado
Entre 1 a 2
anos

Entre 2 a 7
anos

Fornecedores

266,2

-

-

Empréstimos e financiamentos

526,4
792,5

192,1
192,1

155,8
155,8

d. Risco de preço de commodities
A Companhia está exposta a volatilidade dos preços de mercado principalmente do
aço, cobre e do alumínio, que são utilizadas como matérias-primas na produção de
alguns componentes necessários nos refrigeradores. A Companhia pode fazer uso de
derivativos de mercadorias (commodities) para minimizar a exposição à flutuação
dos preços das commodities, de acordo com sua Política de Gestão de Risco
Financeiro.
e. Outros riscos
Sazonalidade
As regiões tropicais e equatoriais, em geral, apresentam clima quente durante o ano
todo, propiciando a venda de bebidas, sorvetes e congelados em todas as estações
do ano. Portanto, se torna difícil notar uma sazonalidade clara nessas regiões.
Já nas regiões subtropicais, por terem um contraste maior entre verão e inverno,
com consumo de bebidas geladas e sorvetes mais acentuado no verão, é possível
notar as vendas de freezers e refrigeradores um pouco mais fortes nos períodos de
pré-estação verão e verão.
Concentração de vendas
No exercício findo em 31 de dezembro de 2017 os dez maiores clientes globais da
Companhia responderam por 52,2% (56,1% em 31 de dezembro de 2016) do
faturamento bruto.
Concentração de Matérias-Primas
Existem oito classes de matéria-prima/componentes que contribuem para
aproximadamente 60% do custo médio dos refrigeradores. São eles: aço,
compressor, vidro, cobre ou alumínio, materiais químicos, isolantes térmicos,
componentes elétricos (micromotores, controladores eletrônicos e outros) e
aramados. Pela característica de commodity de várias matérias-primas e
componentes, a Companhia procura adquirir grandes volumes que favoreçam a
redução dos custos. Não obstante, mantemos uma ativa busca por alternativas de
fornecimento mais econômicas de forma a mantermos nossa baixa concentração de
fornecedores.
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4.3 - PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS OU ARBITRAIS NÃO
SIGILOSOS E RELEVANTES
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 o negócio do emissor ou de suas controladas.
A Companhia e suas controladas são partes em processos judiciais e procedimentos
administrativos (i) trabalhistas; (ii) tributários; (iii) cíveis; e (iv) ambiental.
(i)

Contingências Trabalhistas

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia figurava como ré em 539 reclamações
trabalhistas, das quais (i) 285 ainda não haviam sido julgadas em primeira
instância; (ii) 108 estavam em fase recursal; (iii) 10 estavam em fase de
cumprimento de acordo; (iv) 135 estavam em fase de execução; e (iv) 01 estava
em fase de execução provisória. Ainda, em 31 de dezembro de 2017, a Companhia
figurava como ré em 5 processos administrativos trabalhistas.
De acordo com estimativa dos consultores jurídicos externos da Companhia, as
aludidas reclamações trabalhistas envolviam um valor total estimado de
aproximadamente R$ 22.435 milhões. Ainda, a Companhia constituiu provisão no
valor de R$ 7.441 milhões, relacionadas às 227 reclamações trabalhistas com risco
de perda estimada como provável.
Os processos com probabilidade de perda possível e remota não
provisionadas nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2017.
(ii)

estão

Contingências Tributárias

Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia figurava no polo passivo de processos
administrativo federal, relacionado com a importação de equipamento de impressão
(Durst) da Áustria, quando foi lavrado Auto de Infração com valor de R$ 0,7
milhão. Foi apresentada defesa administrativa, a qual suspendeu a exigibilidade do
crédito tributário. O processo está classificado com perda possível na esfera
administrativa, no entanto, com chance de êxito possível em eventual discussão
posterior perante o Poder Judiciário. O processo está desde dezembro de 2016 no
Centro Nacional de Gestão de processos da Delegacia da Receita Federal em
Ribeirão Preto e ainda não há informação sobre o julgamento da defesa
administrativa.
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia figurava em outros 16 processos
administrativos de natureza tributária com risco de perda estimada como possível.
Os processos de natureza tributária em que a Companhia figura como parte ativa,
não implicam em contingência.
(iii)

Contingências Cíveis

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia figurava como Ré em 287 ações
judiciais e administrativas de natureza cível, cujo valor envolvido atualizado é de
aproximadamente R$ 15.900 milhões. Esses processos envolvem questões usuais e
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inerentes à atividade empresarial da Companhia e referem-se, sobretudo, às ações
indenizatórias, por meio das quais os consumidores objetivam o ressarcimento de
supostos prejuízos causados pelos produtos comercializados pela Metalfrio. De
acordo com os critérios utilizados pelos advogados externos da Companhia, há 231
ações com risco de perda estimada como provável. Ainda, a Companhia constituiu
provisão no valor de R$ 1.778 milhões, relativo à totalidade de ações cíveis com
risco de perda estimada como provável. As ações cíveis, caso venham a ser
decididas de maneira desfavorável, não causariam efeito adverso relevante sobre a
situação ou resultados operacionais da Companhia.
4.3.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos
descritos no item 4.3
Não aplicável.
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4.4 - PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS OU ARBITRAIS NÃO
SIGILOSOS CUJAS PARTES CONTRÁRIAS SEJAM ADMINISTRADORES, EXADMINISTRADORES,
CONTROLADORES,
EX-CONTROLADORES
OU
INVESTIDORES
A Companhia não tem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a
mesma ou suas sociedades controladas sejam parte ou cujas partes contrárias
sejam administradores ou ex-administradores, controladores, ou ex-controladores
ou investidores da Companhia ou de suas sociedades controladas.

4.4.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos
descritos no item 4.4
Não aplicável.
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4.5 - PROCESSOS SIGILOSOS RELEVANTES
Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas
controladas sejam parte e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e
4.4 acima, analisar o impacto em caso de perda e informar os valores
envolvidos.
A Companhia e suas sociedades controladas não são partes em processos sigilosos,
que possam trazer impactos relevantes futuros à Companhia.
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4.6 - PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS OU ARBITRAIS
REPETITIVOS OU CONEXOS, NÃO SIGILOSOS E RELEVANTES EM CONJUNTO
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) valores envolvidos; (b) prática
do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência.
A Companhia e suas controladas não têm conhecimentos de processos judiciais,
administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas
jurídicas semelhantes, que em conjunto sejam relevantes, em que sejam partes.
4.6.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos
descritos no item 4.6
Não aplicável.
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4.7 - OUTRAS CONTINGÊNCIAS RELEVANTES
A Companhia não tem conhecimento de outras contingências relevantes não
abrangidas pelos itens acima.
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4.8 - Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às
regras do país no qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro estão
custodiados, se diferente do país de origem, identificar: (a) restrições
impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos; (b) restrições à
circulação e transferência dos valores mobiliários; (c) hipóteses de
cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores
mobiliários nessa situação; (d) hipóteses em que os titulares de valores
mobiliários terão direito de preferência na subscrição de ações, valores
mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários conversíveis em
ações, bem como das respectivas condições para o exercício desse direito,
ou das hipóteses em que esse direito não é garantido, caso aplicável; (e)
outras questões do interesse dos investidores.
Este item 4.8 não é aplicável à Companhia.
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5.1 Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:
a. se o emissor possui uma política de gerenciamento de riscos,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data
de sua aprovação, e em caso negativo, as razões pelas quais o
emissor não adotou uma política;
A Companhia possui Política de Gestão de Risco Financeiro, que foi aprovada pelo
Conselho de Administração em agosto de 2010.
b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos,
quando houver, incluindo:
(i)
(ii)

os riscos para os quais se busca proteção
os instrumentos utilizados para proteção

A seguir relatamos como são gerenciados os riscos indicados no item 4.1.
Ao emissor: A variação dos preços internacionais das commodities que a
Companhia utiliza em seu processo produtivo pode afetá-la adversamente.
A Companhia pode se utilizar de derivativos de mercadorias (commodities) para
minimizar a exposição à flutuação dos preços das commodities, de acordo com sua
Política de Gestão de Risco Financeiro, aprovada pelo Conselho de Administração
em agosto de 2010.
Ao emissor: A Companhia está sujeita a riscos associados ao
desenvolvimento de produtos e tecnologias, que podem atrasar a
introdução de novos produtos no mercado e resultar em despesas
significativas.
A Companhia trabalha em conjunto com seus clientes para desenvolver produtos
que atendam as necessidades do mercado de refrigeração comercial e assim reduzir
eventuais riscos de aceitação de seus produtos.
Adicionalmente, a Companhia conta em suas unidades fabris com áreas de Pesquisa
e Desenvolvimento de novos produtos, buscando aumentar a eficiência dos atuais
produtos, bem como realizar lançamentos de mercado que estejam em linha com
as expectativas de nossos clientes.
Ao emissor: As aquisições passadas e futuras estão acompanhadas de
riscos variados e a Companhia pode não alcançar suas metas financeiras e
estratégicas.
Aquisições, fusões e/ou vendas de empresas são analisadas pela Diretoria
Executiva e submetidas para aprovação do Conselho de Administração, conforme
determina a Política Global de Alçadas e Limites. Antes da efetivação de uma
operação de aquisição, fusão ou venda, são analisados, entre outros aspectos, os
riscos envolvidos no atingimento das estimativas de rentabilidade futura através
das sinergias oriundas das operações das companhias envolvidas.
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Ao emissor: A Companhia pode enfrentar dificuldades para integrar as
operações das sociedades adquiridas às suas operações.
Durante o processo de avaliação das opções de aquisição, a empresa analisa as
transações criadoras de valor, principalmente no que tange a lucratividade futura,
mediante a rapidez e facilidade na integração entre as empresas envolvidas.
Adicionalmente, para reduzir eventuais riscos e acelerar a obtenção das sinergias
quando da aquisição de sociedades adquiridas, a Companhia possui um grupo de
Políticas Globais que dá diretrizes de como os principais processos devem ser
controlados e reportados.
Ao emissor: Os interesses dos empregados e administradores da
Companhia podem ficar excessivamente vinculados à cotação das ações de
sua emissão, uma vez que uma parcela relevante da sua remuneração
baseia-se em opções de compra de ações de sua emissão.
Anualmente é elaborado e aprovado pelo Conselho de Administração o Plano de
Negócios (Business Plan), plano este que contempla os objetivos financeiros, de
vendas e operacionais cujo Comitê Executivo possui suas metas atreladas e
desdobradas para suas equipes. As metas são averiguadas pelo Conselho de
Administração a cada trimestre através da apresentação dos resultados do período.
Através deste Plano de Negócios, o Conselho de Administração busca equilibrar os
interesses de curto, médio e longo prazo.
A seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle: A Companhia
tem um acionista controlador detendo 52,37% do seu capital votante.
Por ser participante do Novo Mercado da B3 S.A., a Companhia se compromete,
voluntariamente, com a adoção das práticas de governança corporativa e
divulgação de informações adicionais em relação ao que é exigido pela legislação.
O Conselho de Administração da Metalfrio é o órgão de deliberação colegiada,
responsável pela formulação e monitoramento da implantação das políticas gerais
de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre
outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos seus Diretores.
Conforme seu Estatuto Social, o Conselho de Administração deve ter no mínimo, 5
(cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros. Os conselheiros são eleitos em
Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) exercício anual, considerandose exercício anual o período compreendido entre duas Assembleias Gerais
Ordinárias, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento por seus
acionistas reunidos em Assembleia Geral.
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A., no mínimo 20,0% dos
membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes.
Os conselheiros deverão ainda subscrever, previamente à sua investidura no cargo,
Termo de Anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo
Mercado.
Complementarmente, os Diretores da Metalfrio são seus representantes legais,
responsáveis, principalmente, pela sua administração cotidiana e pela
implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de
Administração. Os Diretores são eleitos pelo seu Conselho de Administração com
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mandato de três anos, permitida a reeleição e podendo, a qualquer tempo, serem
por ele destituídos.
A seus acionistas: No caso de a Companhia vir a precisar de capital
adicional no futuro, por meio da emissão de valores mobiliários, tal fato
poderá resultar em uma diluição da participação de seus acionistas atuais.
A Companhia está inserida no Novo Mercado da B3 da S.A., sendo assim são
seguidas todas as regulamentações e procedimentos de aumento de capital (direito
de preferência).
A seus acionistas: Os acionistas da Companhia podem não receber
dividendos ou juros sobre o capital próprio.
A Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Companhia exigem a
realização de assembleia geral ordinária de acionistas até dia 30 de abril de cada
ano, na qual, entre outras matérias, os acionistas devem decidir a respeito da
distribuição dos dividendos anuais. Todos os acionistas, na data de declaração dos
dividendos, têm direito ao recebimento de dividendos.
Os acionistas da Companhia deliberarão sobre a proposta do seu Conselho de
Administração de destinação do lucro líquido do exercício social anterior. Para fins
da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é definido como o resultado do
exercício que remanescer depois de deduzidos os prejuízos acumulados de
exercícios sociais anteriores, os montantes relativos ao imposto de renda e a
contribuição social e quaisquer valores destinados ao pagamento de participações
estatutárias de empregados e Administradores no lucro da companhia.
O dividendo obrigatório da Companhia é de no mínimo 25% do lucro líquido
ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, apurado
nas demonstrações financeiras não consolidadas. A declaração anual de dividendos,
incluindo o pagamento de dividendos além do dividendo mínimo obrigatório, exige
aprovação em Assembleia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas
titulares das ações da Metalfrio e irá depender de diversos fatores. Dentre esses
fatores estão os resultados operacionais, condição financeira, necessidades de caixa
e perspectivas futuras da Companhia, dentre outros fatores que o conselho de
administração e acionistas da Companhia julguem relevantes.
A suas controladas e coligadas: A expansão e a atual operação das
sociedades controladas com sede em outros países envolvem desafios
especiais que a Companhia pode não conseguir superar. Tal falha em
superar esses desafios pode afetar a Companhia adversamente; A
Companhia está sujeita a flutuações monetárias e outros riscos cambiais
resultantes de suas operações fora do Brasil.
A Companhia possui Política de Gestão de Risco Financeiro, que foi aprovada pelo
Conselho de Administração em agosto de 2010. Os principais objetivos da Política
de Gestão de Risco Financeiro são estabelecer as diretrizes, limites, atribuições e
procedimentos a serem adotados nos processos de contratação, controle, avaliação
e monitoramento das operações financeiras envolvendo riscos financeiros.

PÁGINA: 39 de 266

Formulário de Referência - 2018 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

5.1 - Política de gerenciamento de riscos
A seus fornecedores: A Companhia depende de um número limitado de
fornecedores e a perda de algum deles pode ocasionar um efeito adverso
relevante nos seus negócios.
A Companhia realiza processo periódico de avaliação de risco de fornecedores da
sua cadeia de suprimentos para identificar e prevenir rupturas de matéria-prima e,
por consequência, o desabastecimento da manufatura. Através desta avaliação de
risco, são identificados os fornecedores com melhor potencial de atender as
necessidades da Companhia. A avaliação é sustentada basicamente através de
análise de preço, qualidade e capacidade de atendimento.
Adicionalmente, a Companhia desenvolve fornecedores alternativos para as suas
principais matérias-primas, reduzindo assim dependências de fornecedores
exclusivos.
A seus clientes: A Companhia pode ser adversamente afetada se for
incapaz de oferecer seus produtos e serviços, reter seus atuais clientes ou
atrair novos clientes; Parte significativa da receita operacional bruta da
Companhia é derivada de um número limitado de clientes, sendo que a
perda ou redução desse número de clientes pode afetá-la adversamente.
A Companhia trabalha em conjunto com seus clientes para desenvolver produtos e
serviços que atendam as necessidades do mercado de refrigeração comercial e
assim reduzir eventuais riscos de aceitação de seus produtos e serviços. A
Companhia realiza investimentos constantes em Pesquisa e Desenvolvimento de
novos produtos e é reconhecida pela inovação tecnológica e qualidade de seus
produtos e serviços. Além disso, a Companhia busca introduzir tecnologias
inovadoras em seus produtos, que propiciam maior competitividade no mercado.
Paralelamente, a Companhia vem investindo em novas linhas de negócio, tais como
a Life Cycle que acompanha o ciclo de vida do produto em nossos clientes
realizando serviços de manutenção quando necessário.
A Companhia acredita que a qualidade e a durabilidade de seus produtos, aliadas
ao seu design inovador, acabamento sofisticado e à introdução de modernos
conceitos de merchandising, tornam os seus produtos um importante instrumento
de marketing para seus clientes.
A seus clientes: A Companhia está exposta a riscos por responsabilidade
civil relacionados a recalls de seus produtos ou prejuízos oriundos das
garantias estendidas aos seus produtos e pode não ser capaz de manter
um seguro adequado para cobrir referidas responsabilidades ou prejuízos.
A Companhia tem seguro de responsabilidade civil com o objetivo de garantir o
pagamento de indenizações das quantias pelas quais vier a ser responsável
civilmente, em sentença judicial julgada, relativas a reparações por danos físicos à
pessoa e/ou materiais involuntariamente causados a terceiros e/ou despesas
emergenciais pela utilização em campo de seus produtos.
No que tange a questão da garantia, a Companhia realiza investimentos constantes
em Pesquisa e Desenvolvimento de novos produtos e é reconhecida pela inovação
tecnológica e qualidade de seus produtos e serviços. Além disso, a Companhia
busca introduzir tecnologias inovadoras em seus produtos, que propiciam maior
competitividade no mercado. Paralelamente, a Companhia conta através da linha
de negócio da Life Cycle, de uma estrutura própria de funcionários, sistemas de
última geração e peças originais com pronta entrega para suportar o pós venda e
eventuais garantia de produtos que venham a apresentar defeito em campo.
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Complementarmente, a Companhia investe em certificação ISO9001:2008 para os
processos de projeto, produção, comercialização e gestão de serviços de pós venda.
Desta forma, são controlados mensalmente os percentuais de refrigeradores que
apresentam problemas dentro da garantia introduzindo melhorias contínuas no
método produtivo ou na seleção da matéria-prima utilizada nos produtos.
Aos setores da economia nos quais o emissor atue: A consolidação no setor
em que atuamos pode nos afetar adversamente.
A Companhia trabalha em parceria com seus clientes, estreitando relacionamento,
principalmente no desenvolvimento de produtos que atendam as necessidades do
mercado de refrigeração comercial e assim reduzir eventuais riscos de consolidação
no mercado.
A Metalfrio acredita que a qualidade e a durabilidade de seus produtos, aliadas ao
seu design inovador, acabamento sofisticado e à introdução de modernos conceitos
de merchandising, tornam os seus produtos um importante instrumento de
marketing para seus clientes.
A regulação dos setores em que o emissor atue: A Companhia pode ser
afetada adversamente caso os atuais incentivos fiscais concedidos deixem
de existir ou sejam suspensos.
A Companhia monitora constantemente junto aos órgãos competentes, a
permanência dos benefícios concedidos, bem como realiza melhorias em seus
processos para garantir adequação às mudanças das leis.
Aos países estrangeiros onde o emissor atue: A Companhia está sujeita a
riscos substanciais relacionados às operações fora do Brasil.
A Companhia possui Política de Gestão de Risco Financeiro, que foi aprovada pelo
Conselho de Administração em agosto de 2010. Os principais objetivos da Política
de Gestão de Risco Financeiro são estabelecer as diretrizes, limites, atribuições e
procedimentos a serem adotados nos processos de contratação, controle, avaliação
e monitoramento das operações financeiras envolvendo riscos financeiros, incluindo
as suas operações fora do país.
À questões socioambientais: A Companhia está sujeita a controle e ampla
legislação ambiental, que pode implicar aumento de seus custos.
Em linha com nossa política de responsabilidade ambiental, realizamos análises
constantes do cumprimento de todas as normas ambientais às quais estamos
sujeitos e, quando julgamos necessário, contratamos consultores técnicos e
jurídicos para nos assessorar.
(iii)

a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Por ser participante do Novo Mercado da B3 S.A., a Companhia se compromete,
voluntariamente, com a adoção das práticas de governança corporativa. Neste
sentido, a Companhia conta com o Conselho de Administração que é o órgão de
deliberação colegiada, responsável pela formulação e monitoramento da
implantação das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo.
É responsável também, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da
gestão dos seus Diretores.
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Complementarmente, os Diretores da Metalfrio são seus representantes legais,
responsáveis, principalmente, pela sua administração cotidiana e pela
implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de
Administração.
Além disso, a Companhia possui área de Auditoria Interna, cuja principal função é
garantir a disseminação de ambiente de controles junto aos gestores, a realização
de auditorias nos processos de negócio bem como recomendar ações corretivas e
preventivas à exposição da organização face aos riscos empresariais que podem ser
de natureza sistêmica, operacional, financeira, tecnologia da informação, recursos
humanos, mercadológicas e de fatores externos que podem impactar os resultados
e estratégias globais da empresa.
E para assegurar o desenvolvimento de um ambiente corporativo ético,
transparente e que contemple o respeito aos seus valores e a aderência às regras e
procedimentos nas operações do dia a dia, a Companhia possui um Código de Ética
e Conduta aliado à implantação de um Canal de Denúncia sob a responsabilidade
da área de Auditoria Interna.
c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos
para verificação da efetividade da política adotada
A Administração da Companhia avalia periodicamente os riscos ao qual está sujeita
e decide pela implementação de mecanismos de redução das eventuais exposições.
A Companhia conta com Políticas Globais, entre elas, Código de Ética e Conduta
Empresarial, Estatuto Comitê de Ética, Política Financeira, Política de Recursos
Humanos, Política de Tecnologia da Informação, Delegação de Autoridade, Política
de Supply Chain, aprovadas pela Diretoria Executiva. Essas Políticas Globais
auxiliam na manutenção do ambiente de controle interno a níveis aceitáveis de
risco.
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5.2. Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:
a. se o emissor possui uma política de gerenciamento de riscos de
mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a
data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o
emissor não adotou uma política;
A Companhia possui Política de Gestão de Risco Financeiro, que foi aprovada pelo
Conselho de Administração em agosto de 2010.
b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de
mercado, quando houver, incluindo:
Os principais objetivos da Política de Gestão de Risco Financeiro são estabelecer as
diretrizes, limites, atribuições e procedimentos a serem adotados nos processos de
contratação, controle, avaliação e monitoramento das operações financeiras
envolvendo riscos financeiros.
(i)

os riscos de mercado para os quais se busca proteção

Riscos de exposição à flutuação da taxa de juros
A Companhia não tem metas definidas de proteção a riscos associados à exposição
à flutuação da taxa de juros. A Administração acompanha tais riscos e pode a seu
critério realizar operações de proteção.
A variação nas taxas de juros de mercado pode ter um impacto negativo no valor
de mercado dos ativos e passivos, no resultado e no fluxo de caixa associado aos
ativos e passivos atrelados às taxas fixas e às taxas variáveis. As principais taxas
às quais a Companhia está exposta são: TJLP, CDI, Libor e Euribor.
Riscos de exposição às variações nas taxas cambiais
A Companhia não tem metas definidas de proteção a riscos associados à exposição
à flutuação de taxas cambiais. A Administração acompanha tais riscos e pode a seu
critério realizar operações de proteção.
A Companhia possui ativos, passivos e resultados denominados em diferentes
moedas funcionais incluindo Reais, Dólares dos Estados Unidos da América, Coroa
Dinamarquesa, Pesos Mexicanos, Lira Turca, Rublos Russos, Rúpias Indianas,
Rúpias Indonesia, Boliviano e Euros, estando, portanto, exposta a riscos
relacionados à variação do câmbio destas moedas. A exposição pode ser dividida
em:
Variação entre moeda funcional da Companhia (e de cada uma das sociedades
controladas) e as moedas dos seus respectivos ativos e passivos


Valores a pagar ou receber de terceiros que podem gerar variações
no valor dos ativos e passivos, assim como receita ou despesa de
variação cambial no resultado e variações no fluxo de caixa.



Valores a pagar ou receber entre companhias relacionadas que
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podem gerar variações no valor dos ativos e passivos, assim como
receita ou despesa de variação cambial no resultado e variações no
fluxo de caixa.
Variação entre moeda funcional das sociedades controladas e o Real


Investimentos permanentes em subsidiárias que podem gerar
variações no valor do patrimônio liquido consolidado (conversão do
balanço).

Riscos de crédito
A Companhia não tem seguro que cubra inadimplências.
Decorre da possibilidade de a Companhia e as suas controladas sofrerem perdas
relativas à inadimplência de suas contrapartes, incluindo:






Instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos
financeiros;
Clientes;
Investimento em títulos de dívida emitidos por outras entidades
mediante compra de papéis de renda fixa;
Fundos de investimentos (administrados por terceiros);
Operações de hedging no mercado de balcão/over-the-counter.

Riscos de exposição às variações nos preços das commodities
A Companhia utiliza commodities no seu processo produtivo, principalmente cobre,
aço e alumínio. Variações adversas nos preços destas ou outras commodities
utilizadas pela Companhia podem afetar negativamente o seu resultado e o seu
fluxo de caixa.
(ii)

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia e suas controladas mantêm operações com instrumentos financeiros.
A administração desses instrumentos é monitorada por meio da Política de Gestão
de Risco Financeiro, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em
agosto de 2010, cujos principais objetivos são estabelecer as diretrizes, limites,
atribuições e procedimentos a serem adotados nos processos de contratação,
controle, avaliação e monitoramento das operações financeiras envolvendo riscos
financeiros. O controle consiste no acompanhamento permanente das condições
contratadas versus as condições vigentes no mercado. A contratação de
instrumentos financeiros com o objetivo de proteção, quando aplicável, é feita por
meio de uma análise periódica de avaliação de risco que a administração pretende
cobrir (câmbio, taxa de juros e etc.). A Companhia mantém controle de
acompanhamento das condições contratadas versus condições vigentes no
mercado.
Estas operações estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela
administração da Companhia.
A Companhia pode não realizar operações para proteção de riscos ou, mesmo que
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as faça, está sujeita ao risco de perder valores substanciais em decorrência das
exposições às quais está sujeita.
(iii)

os instrumentos
(hedge)

utilizados

para

proteção

patrimonial

A Companhia e suas controladas podem utilizar contratos futuros de câmbio (“Non
Deliverable Forward” e “Deliverable Forward”) como forma de amenizar os impactos
das variações das taxas de câmbio sobre ativos, passivos, resultado e fluxo de
caixa.
(iv)

os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses
riscos

Exposição à flutuação da taxa de juros
A Companhia não estará sujeita a limitações da exposição às diferentes taxas de
juros, assim como não estabelece níveis máximos nem mínimos para a relação
entre exposição a taxas fixas e variáveis.
A Companhia monitora a flutuação nas taxas de juros de mercado e avalia a
utilização de instrumentos de proteção contra a volatilidade dessas taxas (swaps),
podendo contratá-los ou não.
Exposição às variações nas taxas cambiais
A Companhia não tem parâmetros pré-estabelecidos de níveis máximos ou mínimos
de exposição às variações nas taxas cambiais.
A Companhia monitora periodicamente a sua exposição cambial e a flutuação das
taxas cambiais. A contratação ou não de instrumentos de proteção leva em
consideração o julgamento da administração em relação ao mercado e ao
custo/benefício da utilização de instrumentos de proteção no curto, médio e longo
prazo. Baseada neste critério, a administração da Companhia decide pela
contratação parcial, total ou pela não contratação de instrumentos de proteção.
A Companhia pode não realizar operações para proteção de riscos ou, mesmo que
as faça, está sujeita ao risco de perder valores substanciais em decorrência das
exposições cambiais às quais está sujeita.
Exposição a risco de crédito


Instituições financeiras depositárias
investimentos financeiros

de

recursos

ou

de

A Companhia mantém recursos em instituições financeiras e verifica o grau de risco
definido em relação às mesmas com base no ranking, em escala nacional,
formulado por pelo menos uma das três maiores agências de rating (Standard &
Poors, Moody’s ou Fitch).
O risco de crédito analisado pela Companhia não leva em conta os valores
garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou órgão equivalente, uma vez
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que até esse limite não há risco de crédito para a Companhia.


Títulos de renda fixa e variável

A Companhia mantém recursos em títulos de renda fixa emitidos por diversas
companhias brasileiras e estrangeiras e avalia o risco de tais títulos com base no
ranking aplicável na moeda de denominação do papel elaborado por pelo menos
uma das três maiores agências de rating (Standard & Poors, Moody´s ou Fitch),
quando possível. Para diversificação do risco, a Companhia procura não investir
mais que 5% do seu Patrimônio Líquido Consolidado, reportado no exercício fiscal
do ano imediatamente anterior, em títulos de uma mesma emissora.


Fundos de investimentos

A Companhia poderá manter recursos em fundos de investimentos desde que os
recursos mantidos em um único fundo de investimento não ultrapassem 5% do
Patrimônio Líquido Consolidado da Companhia reportado no exercício fiscal do ano
imediatamente anterior.


Operações
counter

de

hedging

no

mercado

de

balcão/over-the-

A Companhia efetua operações de hedging em mercado de balcão/over-thecounter, procurando fazê-las com instituições financeiras com ranking igual ou
superior a A-, definido em ranking em escala aplicável, de pelo menos uma das três
maiores agências de rating (Standard & Poors, Moody´s ou Fitch).


Clientes

Grande parte da nossa base de clientes é constituída por grandes multinacionais
que embora representem um risco de concentração, apresentam baixo risco de
crédito e baixa taxa de inadimplência.
Com relação aos demais clientes a Companhia e suas controladas estão sujeitas a
perdas decorrentes de inadimplência.
Para mitigar esses riscos, a Companhia e suas controladas adotam como prática a
análise das situações financeiras e patrimoniais de suas contrapartes e atribui
limites de crédito. As situações de inadimplência são analisadas individualmente.
Para os casos em que é constatada situação de falência ou recuperação judicial ou
extrajudicial do devedor, constituímos provisão no valor integral do débito,
incluindo as parcelas vincendas. Para os demais casos, os créditos são
provisionados decorridos 180 dias do vencimento e em caso de não pagamento são
realizados procedimentos de cobrança bancária, seguidas de protesto e cobrança
judicial.
Exposição às variações nos preços das commodities
A Companhia não utiliza de forma consistente instrumentos de mitigação de riscos
associados às variações nos preços das commodities.
A Companhia pode contratar instrumentos financeiros para obter proteção em
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relação às alterações nos preços de cobre, aço, alumínio e outra commodity com
cotação de preço no mercado futuro.
A Administração da Companhia pode, mas não tem a obrigação, contratar
instrumentos financeiros correspondentes a até 50% do volume de commodities
previstos para serem utilizados pela Companhia nos 12 meses subsequentes à sua
contratação.
A Companhia monitora periodicamente a variação nos preços das principais
commodities por ela utilizadas.
A Companhia pode não contratar instrumentos financeiros para obter proteção ou,
mesmo que os faça, está sujeita ao risco de perder valores substanciais em
decorrência das exposições aos preços de commodities às quais está sujeita.
(v)

se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos
diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses
objetivos

A Administração da Companhia e das suas controladas contratam instrumentos
financeiros
derivativos,
conforme
mencionado
acima,
e
os
monitora
periodicamente.
(vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de
riscos de mercado
Para aplicação de sua Política, a Companhia instituiu um “Grupo de Gestão de
Riscos”, com a responsabilidade de assegurar o cumprimento da política e de
encaminhar à apreciação do Conselho de Administração, qualquer exceção ou
desenquadramento à Política. O Grupo é formado por:



Presidente do Conselho de Administração; e
Presidente da Companhia.

O Diretor Financeiro atua como secretário do comitê.
c. a adequação da estrutura operacional e controles internos para
verificação da efetividade da política adotada
A Administração da Companhia avalia periodicamente os riscos aos quais a
Companhia está sujeita, decide pela contratação ou não de instrumentos
financeiros de proteção e monitora os instrumentos contratados de acordo com sua
Política de Gestão de Risco Financeiro.
O Grupo de Gestão de Risco deverá se reunir mensalmente para avaliação dos
limites estabelecidos. Os assuntos desta reunião serão resumidos em uma Ata que
deverá circular entre os membros do Conselho. Adicionalmente, será apresentado
trimestralmente ao Conselho um resumo consolidado das aplicações financeiras e
da respectiva rentabilidade.
A Diretoria Financeira terá a responsabilidade de atuar dentro dos limites desta
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política, acompanhar os níveis de exposição da Companhia e o cumprimento dos
limites estabelecidos. Adicionalmente, a Diretoria Financeira deverá informar o
“Grupo de Gestão de Risco” e o Conselho de Administração sobre
desenquadramento de qualquer dos limites de exposição pré-estabelecidos na
Política.
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5.3. Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a
elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:
a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais
controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas
para corrigi-las
Os controles internos adotados pela Companhia para a elaboração das
demonstrações financeiras asseguram de maneira adequada, no melhor
entendimento dos Diretores, em todos os aspectos relevantes, que a posição
patrimonial e financeira está adequadamente apresentada nas demonstrações
financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Deste modo, a Companhia acredita que o grau de eficiência dos controles internos
adotados para assegurar a elaboração das demonstrações financeiras é adequado.
Todavia, a Companhia está atenta às novas tecnologias e busca continuamente o
aprimoramento e a melhoria dos seus controles internos.
b. as estruturas organizacionais envolvidas
A estrutura organizacional conta com a área de Auditoria Interna que se reporta ao
Diretor Financeiro. Esta estrutura provê a cobertura de avaliação para os processos
relevantes da Companhia.
Já a Diretoria Financeira é responsável pelas demonstrações financeiras, contando
com o suporte das Gerências de Contabilidade e de Controladoria para elaboração
das mesmas, garantindo a adoção das boas práticas de controle interno e
observação das normas contábeis aplicáveis.
c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela
administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis
pelo referido acompanhamento
Os controles internos são supervisionados pelo Diretor Financeiro, através do
acompanhamento dos trabalhos da auditoria independente trimestral e anual.
d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no
relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo
auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM
que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente
A carta relacionada ao ano de 2017 foi endereçada à Companhia no decorrer de
2018 e indicava pontos de aprimoramentos e recomendações. O ponto significativo
refere-se à automatização do processo de consolidação das demonstrações
financeiras.
A Companhia está trabalhando no intuito de eliminar ou minimizar esses pontos.
Com base em discussões prévias sobre os pontos importantes no fechamento do
balanço de 2017, não foram detectadas deficiências significativas que pudessem
afetar materialmente as demonstrações financeiras.
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As demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2015, 2016 e 2017 foram auditadas, cujos pareceres foram emitidos
sem ressalvas.
e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas
corretivas adotadas.
A Companhia realizou avaliação das deficiências apontadas, considerando o impacto
nos negócios, bem como o custo envolvido e os benefícios oriundos dos novos
controles. Muito embora existam as deficiências reportadas pelos auditores
independentes, a Companhia acredita que estes não apresentam risco de impacto
significativo que possa gerar distorções materiais em suas demonstrações
financeiras.
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5.4 Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de
integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados
contra

a

administração

pública,

nacional

ou

estrangeira,

informar:
a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou
práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de
fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,
identificando, em caso positivo:
(i)

os principais mecanismos e procedimentos de integridade
adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados
pelo emissor, informando com que frequência os riscos são
reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são
adaptadas

(ii)

as

estruturas

organizacionais

envolvidas

no

monitoramento do funcionamento e da eficiência dos
mecanismos e procedimentos internos de integridade,
indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente
aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os
mecanismos

de

garantia

da

independência

de

seus

dirigentes, se existentes
(iii)

se o emissor possui código de ética ou de conduta
formalmente aprovado, indicando:



se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais,
conselheiros de administração e empregados e se abrange
também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de
serviço, agentes intermediários e associados



se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais,
conselheiros de administração e empregados são treinados
em relação ao código de ética ou de conduta e às demais
normas relacionadas ao tema



as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a
outras

normas

relativas

ao

assunto,

identificando

o

documento onde essas sanções estão previstas



órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o
emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial
de computadores onde o documento pode ser consultado
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Sim, a Companhia possui o Código de Ética e Conduta Empresarial
aprovado pelo Conselho de Administração, que trata entre outras matérias
sobre as regras de conduta em relação com Entidades Governamentais.
O propósito do Código de Ética e Conduta Empresarial da Companhia é
estabelecer os valores, princípios e diretrizes que guiam o comportamento
de todos os colaboradores da Companhia, qualquer que seja seu nível
hierárquico, incluindo clientes, fornecedores e prestadores de serviços.
Devendo ser usado como ferramenta de conduta profissional e pessoal para
que os colaboradores possam desempenhar suas obrigações de acordo com
os níveis mais elevados de integridade em todos os aspectos de suas
atividades, cumprindo inteiramente as Leis, Regras e Regulamentos em
vigor.
O Código de Ética e Conduta Empresarial da Companhia pode ser
consultado

nos

seguintes

endereços

eletrônicos:

www.cvm.gov.br

e

www.metalfrio.com.br/ri.
b) se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso
positivo:



se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de
terceiros



se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de
terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados



se

há

mecanismos

de

anonimato

e

de

proteção

a

denunciantes de boa-fé



órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

A Companhia não possui um canal de denúncia formal, mas os colaboradores
e terceiros utilizam o email de relações com investidores para relatar atitudes
ou eventos ilícitos.
As demandas recebidas são encaminhadas para a Diretoria e para o Conselho
de Administração.
c) se o emissor adota procedimentos em processos de fusão,
aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de
vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas
jurídicas envolvidas
Para mitigar tais riscos a Companhia contrata consultores externos que
realizam due diligence legal e de compliance.
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d) caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou
práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de
fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,
identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles
nesse sentido.
Não aplicável
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5.5. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações
significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na
política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais
expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos.
Não ocorreram modificações significativas em 2017 nos principais riscos aos quais a
Companhia está exposta.
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5.6 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevante

A companhia acredita que não exista outras informações relevantes sobre este item
“5”.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

03/12/2001

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por quotas de responsabilidade limitada, posteriormente
transformada em sociedade por ações.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

10/04/2007
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6.3. Breve histórico do emissor
A Metalfrio foi criada em 1960 para produzir componentes de sistemas de
refrigeração, mas logo mudou seu foco para atender à demanda específica de
sistemas de refrigeração para fabricantes de bebidas e sorvetes, que até então
fabricavam cada qual seus próprios sistemas de refrigeração.
Em 1989, a fabricante de eletrodomésticos Continental 2001, naquele momento
uma das líderes brasileiras na fabricação de fogões para uso doméstico, adquiriu
participação majoritária na Metalfrio. Cinco anos depois, o grupo alemão Bosch
Siemens Hausgerate, ou BSH, adquiriu a Continental 2001 e o restante da
participação no capital social da Metalfrio. A Metalfrio passou então a ser uma
divisão da BSH, que investiu fortemente para torná-la a primeira unidade industrial
ecologicamente projetada em seu setor na América Latina. Em 03 de dezembro de
2001, a BSH decidiu transformar a Metalfrio em uma sociedade independente e,
para tal, foi constituída uma subsidiária denominada Metalfrio Solutions Ltda. Nesta
ocasião, todos os ativos relativos às operações da Metalfrio foram transferidos para
a Metalfrio Solutions Ltda.
Em janeiro de 2004, a Metalfrio foi vendida pela BSH. Com o objetivo de tornar a
Companhia uma das líderes mundiais do setor de refrigeração comercial do tipo
plug-in até 2010, os novos sócios iniciaram um processo de crescimento acelerado,
focado na ampliação das margens de rentabilidade com incentivos apropriados para
os funcionários, na redução de custos, aumento da eficiência da cadeia de valor e
inovação de produtos, na internacionalização de sua atuação e na aplicação de
melhores práticas de governança corporativa. O crescimento nos resultados foi
obtido através do direcionamento dos negócios para produtos e clientes de maior
rentabilidade.
Ao mesmo tempo, a Metalfrio obteve certificações para os seus produtos nos
principais mercados consumidores em que atuava e/ou pretendia atuar e frente aos
seus principais clientes internacionais. Tendo em vista que o processo de obtenção
de certificações geralmente é bastante rigoroso e demorado, a Metalfrio entende
que a obtenção das certificações fortaleceu a barreira de entrada a novos
competidores nos mercados em que atua.
Em 2005, após confirmar a receptividade de seus produtos no mercado europeu, a
Metalfrio iniciou negociações para estabelecer na Turquia uma unidade industrial
para a fabricação de refrigeradores destinados ao mercado europeu, a qual foi
concretizada em 2006 com a criação de uma joint venture com o grupo turco
OzLider.
Em 2006, a Metalfrio adquiriu ativos localizados na Dinamarca e Rússia
anteriormente pertencentes à Caravell/Derby, parte de um dos grupos mais
tradicionais do setor de refrigeração comercial no mundo. Ainda em 2006, a
Metalfrio inaugurou uma nova plataforma industrial na cidade de Três Lagoas,
Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil, com o objetivo de adequar sua capacidade de
produção para a crescente demanda dos mercados brasileiro e latino-americano,
além de adquirir ativos, incluindo um centro de distribuição, nos Estados Unidos da
América, da Caravell USA, um dos principais distribuidores dos produtos
Caravell/Derby no mercado norte-americano.
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Em 19 de janeiro de 2007 a Metalfrio Solutions Ltda. foi transformada em
sociedade anônima em preparação para sua oferta pública inicial de ações. Em 10
de abril de 2007, a Companhia se tornou uma companhia aberta e nesse mesmo
mês foi concluída sua oferta pública inicial de ações. A oferta compreendeu uma
distribuição secundária de 7,9 milhões de ações e a distribuição primária de 12,8
milhões ações. No dia 19 de abril de 2007, foi exercida integralmente a opção de
distribuição do lote suplementar no total de 3,1 milhões de ações de emissão da
Companhia, perfazendo, a oferta, o montante total de R$ 453,0 milhões.
Em abril de 2007, a Companhia adquiriu 100% do capital social da Refrigeración
Nieto, uma tradicional empresa de refrigeração comercial mexicana, assim como
imóveis e o direito de uso das marcas Nieto e Silverfox por 36 meses.
Adicionalmente, em agosto de 2007, a Companhia ampliou sua presença no
mercado mexicano por meio da aquisição de 83,3% do capital social da
Enerfreezer, estreitando o relacionamento com clientes importantes, assim como a
experiência de prestação de serviços à sua planta mexicana.
Em março de 2008 a Companhia adquiriu 71% do capital social da Senocak,
holding do grupo Senocak/Klimasan, que atua no mercado de fabricação e
comercialização de equipamentos de refrigeração comercial na Turquia, Ucrânia e
Rússia. Em fevereiro de 2009, a Companhia concluiu uma oferta pública para
aquisição de ações em circulação da Klimasan, companhia aberta turca controlada
pela Senocak, obrigatória em decorrência da aquisição do controle indireto da
Klimasan. Através dessa oferta, a Companhia adquiriu uma participação adicional
de 12,5% do capital da Klimasan.
Em abril de 2008, a Companhia finalizou a fase II de expansão da unidade
industrial de Três Lagoas e, em 2009, iniciou a fase III de expansão desta unidade,
cujo início de operações foi no terceiro trimestre de 2010.
Em maio de 2011, a companhia adquiriu as ações remanescentes, representativas
de 29% do capital social da Senocak Holding A.S.
Em agosto de 2011 foi aprovado pelos acionistas da Enerfreezer, por unanimidade,
um resgate de 853.809 ações (correspondentes a 8,33% do capital social da
Enerfreezer) de titularidade do acionista Juan Carlos Gonzáles (que se retirou da
sociedade), mediante reembolso do valor de tais ações, equivalente a US$ 69 mil.
Com isso, a participação da Companhia no capital social da Enerfreezer passou de
83,333% para 90,933%.
Em 29 de julho de 2014, a Companhia constitui uma subsidiária (Begur) com sede
em São Paulo, com o objetivo de prestação de serviços logísticos para a Companhia
e para terceiros dentro do Brasil.
No terceiro trimestre de 2015 a Companhia adquiriu a participação remanescente
do sócio minoritário da Enerfreezer de 9,07%, gerando um ágio de R$1,1 milhões
nessa transação. A contraprestação dessa aquisição se deu através da transferência
de 23,16% da participação na Metalfrio – México. O processo de retirada do sócio
minoritário da Metalfrio – México se deu através de redução de capital da Metalfrio
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– México, gerando um ágio de R$27,4 milhões Após a redução de capital, a
Companhia passou a deter 100% de participação na controlada Metalfrio – México.
Pelo fato desta transação envolver acionistas, os efeitos mencionados
anteriormente foram reconhecidos em rubrica especifica no patrimônio líquido.
No quarto trimestre de 2015, a Companhia constituiu uma subsidiária na Bolívia
(Metalfrio – Bolívia), com sede em Santa Cruz de la Sierra, com o objetivo de
prestação de serviços de manutenção de freezers para atender demandas na
América Latina.
Em 2017 foi constituída uma subsidiária (Metalfrio – Nigéria) na Nigéria, localizada
em Lagos. Adicionalmente a Metalfrio – Nigéria adquiriu 90% de participação
societária na Sabcool, companhia também localizada na Nigéria. Ambas tem como
objetivo comercializar refrigeradores no mercado norte do continente africano.
Em 2018 foi constituída uma sucursal da Companhia na Argentina (Metalfrio –
Argentina), com o objetivo de intermediar vendas de refrigeradores para os países
da América Latina.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
6.5 - INFORMAÇÕES DE PEDIDO DE FALÊNCIA FUNDADO EM VALOR
RELEVANTE OU DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL
Até a data deste Formulário de Referência, não apresentamos nem sofremos
qualquer pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial.
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6.6 - Outras informações relevantes
6.6. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
A Companhia acredita que não há outras informações relevantes relativas a este
item 6.
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
7.1. Descrever sumariamente as atividades desenvolvidas pelo emissor e
suas controladas
A Companhia é uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos de
refrigeração comercial do tipo plug-in, especialmente aqueles classificados como Ice
Cold Merchandiser - ICM. A Companhia é líder desse setor (que inclui refrigeradores
e freezers) na América Latina e acredita ser um dos fabricantes do setor com
crescimento mais acelerado no mundo em termos de receita líquida.
Desde 1960, a Companhia comercializa refrigeradores e conservadores verticais e
horizontais e hoje, no mercado brasileiro, a Companhia acredita estar presente em
aproximadamente 90% dos estabelecimentos comerciais que possuem refrigeração
comercial do tipo plug-in.
A Companhia tem por objeto social (a) a exploração da indústria e comércio da
metalurgia em geral, compreendendo a fabricação de geladeiras, congeladores e
similares, montagem e/ou fabricação de máquinas de vendas automáticas e outros
equipamentos ou maquinários de uso residencial ou comercial, componentes e
peças; (b) a prestação de serviços de assistência técnica, para manutenção e
reparo dos produtos que a Companhia industrializa e comercializa; (c) a
comercialização em geral desses produtos, suas peças, partes ou componentes; (d)
a indústria, o comércio, a importação e a exportação de peças e acessórios para
refrigeração, refrigeradores, congeladores, máquinas de vendas automáticas e
outros equipamentos ou maquinários de uso residencial ou comercial, incluindo a
celebração de instrumentos para cumprimento de performance de exportação; (e)
as representações em geral; (f) a participação em outras sociedades,
empreendimentos, fundos, carteiras e outros veículos de investimento no Brasil
e/ou no exterior, como acionista, sócia ou quotista, majoritário ou minoritário, (g) a
aquisição, alienação e negociação de títulos e valores mobiliários de companhias
abertas e fechadas, na bolsa de valores ou fora dela, no Brasil e no exterior; e (h) a
locação de equipamentos ou maquinários e a prestação de serviços correlatos e
derivados. Portanto, o objeto social da Companhia permite tanto a atuação no setor
de refrigeração comercial
quanto a
participação em
sociedades
ou
empreendimentos, que podem atuar, inclusive, em segmentos diversos daqueles
em que a Companhia atua.
Atualmente, a Companhia conta com cinco plantas industriais, sendo duas
localizadas no Brasil (Mato Grosso do Sul e Pernambuco), uma na Turquia (Manisa),
uma na Rússia (Kaliningrado) e uma no México (Celaya), além de sete centros
comerciais localizados na Dinamarca, na Indonésia, na Índia, na Nigéria e nos
Estados Unidos da América (Texas), e três escritórios de serviços localizados no
Brasil, na Bolívia e na Argentina.
A tabela abaixo resume a atual configuração das unidades industriais da
Companhia:
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Cidade
Três Lagoas - MS
Vitória de Santo Antão - PE
Kaliningrado
Manisa

País
Brasil
Brasil
Rússia
Turquia

Refrigeradores produzidos
Horizontais, Verticais e especiais
Verticais
Horizontais e verticais
Horizontais, verticais e especiais

Celaya

México Horizontais, verticais e especiais

Mercado consumidor
Brasil e Américas
Brasil
Rússia e Leste Europeu
Turquia, Europa e Oriente Médio, Ásia
e África
México e Américas

Unidade Industrial de Três Lagoas – Brasil
A planta industrial de Três Lagoas possui capacidade instalada de 530 mil
unidades/ano, em dois turnos de produção, produzindo refrigeradores horizontais,
verticais e uma linha especial de freezers e refrigeradores.
Esta unidade atende toda a América do Sul, América Central e América do Norte.
Unidade Industrial de Manisa - Turquia (Metalfrio Turquia e subsidiárias)
A região na qual está situada esta unidade industrial se beneficia de isenção de
tarifa de importação/exportação para a União Europeia, além de estar próxima de
um enorme mercado consumidor.
A planta industrial Klimasan possui capacidade instalada de 400 mil unidades/ano,
em dois turnos, produzindo refrigeradores e freezers horizontais e verticais, bem
como uma linha especial de freezers e refrigeradores. Esta unidade atende o
mercado turco, europeu e Oriente Médio, Ásia e África.
Unidade Industrial de Kaliningrado - Rússia (Metalfrio - Rússia)
A unidade industrial de Kaliningrado produz freezers horizontais e verticais, possui
capacidade instalada de 140 mil unidades/ano, em dois turnos de produção.
Esta unidade atende principalmente a Rússia e Leste Europeu.
Unidade Industrial de Celaya - México (Metalfrio México e Metalfrio
Servicios)
A planta industrial de Celaya possui capacidade instalada de 200 mil unidades/ano,
em dois turnos de produção. Esta planta produz refrigeradores horizontais, verticais
e uma linha especial de freezers e refrigeradores.
Centro Comercial - Metalfrio - USA
Centro comercial localizado em Boerne, no Estado do Texas, Estados Unidos, cujas
atividades se concentram na revenda de freezers e refrigeradores no mercado
norte-americano.
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Centro Comercial - Metalfrio - Dinamarca
Este Centro Comercial atende o mercado local dinamarquês e países vizinhos.
Rome Investment
Empresa com sede em Bahamas constituída com o objetivo de gerenciar as
atividades financeiras da Companhia.
Centro Comercial - Metalfrio Indonésia
Centro comercial com sede em Tangerang, na Indonésia, que atende o mercado
local e o sudeste asiático.
Centro de Serviços do Brasil e da Bolívia – Segmento Life Cycle
Oferece manutenção e assistência técnica aos produtos comercializados tanto pela
Metalfrio quanto por terceiros, atendendo o mercado brasileiro e a América Latina.
Metalfrio Índia
A Metalfrio Índia com sede em Telangana, comercializa refrigeradores comerciais,
atendendo o mercado local e o sudeste asiático.
Begur
A Begur com sede em São Paulo, tem como objetivo de prestação de serviços
logísticos para a Companhia e para terceiros dentro do Brasil.
Metalfrio - Argentina
A Metalfrio – Argentina é uma sucursal da Companhia com objetivo de intermediar
vendas de refrigeradores para a América Latina.
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista
7.1-A. Indicar, caso o emissor seja sociedade de economia mista:
a. interesse público que justificou sua criação;
b. atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo
metas de universalização, indicando:






os programas governamentais executados no exercício social
anterior, os definidos para o exercício social em curso, e os previstos
para os próximos exercícios sociais, critérios adotados pelo emissor
para classificar essa atuação como sendo desenvolvida para atender
ao interesse público indicado na letra “a”;
quanto às políticas públicas acima referidas, investimentos
realizados, custos incorridos e a origem dos recursos envolvidos –
geração própria de caixa, repasse de verba pública e financiamento,
incluindo as fontes de captação e condições;
estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no
desempenho financeiro do emissor ou declarar que não foi realizada
análise do impacto financeiro das políticas públicas acima referidas

c. processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas

Não aplicável
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
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
O portfólio de produtos da Companhia é composto por diversos modelos de
refrigeradores e freezers verticais e horizontais do tipo plug-in, para refrigeração de
cervejas, refrigerantes, sorvetes e alimentos congelados e resfriados em geral,
além de modelos especiais. Por meio de distribuição direta ou através de
distribuidores e representantes comerciais, a Companhia fornece seus produtos
para clientes que estão entre os maiores fabricantes mundiais de bebidas e comidas
resfriadas ou congeladas.
A Companhia presta, ainda, uma série de serviços pós-vendas a seus clientes, de
assistência técnica, manutenção e comercialização de peças de reposição para os
produtos comercializados pela Metalfrio.
Além dos serviços de assistência técnica normalmente prestados, a Companhia
também oferece uma modalidade de prestação de serviços para auxiliar seus
clientes no recondicionamento de produtos usados, sendo que este trabalho é
alinhado com as necessidades de cada cliente, podendo ir desde a troca de
adesivos e peças plásticas estéticas, até a troca do sistema de refrigeração.
O segmento de produtos engloba a fabricação e venda de refrigeradores e freezers
domésticos e comerciais, e o segmento de serviços engloba a manutenção,
assistência técnica aos produtos comercializados tanto pela Metalfrio quanto por
terceiros, assim como a venda de peças para postos autorizados e para clientes de
produtos, além de serviços logísticos prestados pela subsidiária Begur.
b. Receita proveniente do segmento e sua participação na receita
líquida do emissor
A Companhia divulga sua receita líquida segregada pelos segmentos de produtos e
serviços conforme abaixo:
Receita Líquida(R$ milhões)
2017

%

2016

%

2015

%

Produtos

864,4

87,7

894,9

88,3

891,2

87,6

Serviços

121,3

12,3

118,8

11,7

126,5

12,4

TOTAL

985,7

100,0

1.013,7

100,0

1.017,7

100,0
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c. lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no
lucro líquido do emissor

Receita Líquida(R$ milhões)
2017

%

2016

%

2015

%

Produtos

(20,3)

102,2

19,0

62,3

(118,9)

117,3

Serviços

0,4

(2,2)

11,5

37,7

17,5

(17,3)

TOTAL

(19,9)

100,0

30,5

100,0

(101,4)

100,0
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
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
Processo Produtivo
O processo produtivo para refrigeradores horizontais do tipo plug-in (tanto verticais
quanto horizontais) e chest freezers compreendem os mesmos processos básicos, se
diferenciando geralmente na utilização de componentes. O processo produtivo é
dividido entre (i) metalurgia, (ii) processamento de plásticos e (iii) montagem, esta
última sendo subdividida entre (a) pré-montagem, (b) espumação e (c) montagem
final.
Metalurgia
Na fase de metalurgia são recebidas as bobinas de aço que formarão as paredes
dos refrigeradores. Em geral as bobinas são recebidas em largura padrão e já
pintadas nas cores especificadas para os produtos finais. As bobinas de aço passam
primeiro por cortes longitudinais e transversais para criar as placas de aço que
comporão efetivamente as paredes dos equipamentos. As placas passam então
pelas etapas de estamparia, perfuração e dobragem onde são usados equipamentos
automáticos para garantir a segurança e eficiência do processo. Em alguns casos
também usa-se beneficiamento externo terceirizado nas etapas de cortes
longitudinais e pintura.
Processamento de plásticos (Termoformagem)
Esta etapa acontece para alguns componentes plásticos produzidos internamente a
partir do processo de termoformagem. A matéria-prima (chapa plástica) recebida
de fornecedores externos é submetida a um processo de aquecimento até o ponto
de fluidez do material, quando então, pela atuação de um molde, impõem-se a
forma final à peça. No final deste processo a peça passa por processos de corte e
rebarbação.
Montagem
A fase de montagem é dividida em três etapas abaixo descritas.
Pré-montagem: Pode ser dividida em dois subgrupos: (i) na fase de pré-montagem,
as placas de aço já trabalhadas são usadas na montagem do gabinete e do tanque
interno em um processo mecanizado. No caso dos equipamentos horizontais, o
gabinete interno é enrolado por tubos de cobre ou alumínio (serpentina) para o
sistema de refrigeração, em processo automatizado para garantir a precisão do
posicionamento da serpentina. Com o gabinete e o tanque interno devidamente
finalizados, o segundo é, então, acoplado ao primeiro; e (ii) paralelamente são
feitas as montagem das prateleiras, rodízios e de determinados componentes
elétricos, que serão acoplados na montagem final. Parte dessa montagem é feita
internamente e parte é feita por terceiros, dependendo da relação de custo. Com
ganho de escala, torna-se mais atrativa a montagem feita internamente.
Espumação: A fase de espumação consiste na mistura dos componentes do
poliuretano, no pré-mix com agente expansor e na mistura final para então injetá-
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los no vão entre o gabinete e o tanque interno formando a camada de isolamento.
A fase de espumação é tipicamente a mais crítica no processo produtivo por
requerer alto investimento na estrutura de espumação, o que implica a adaptação
do layout produtivo para melhor aproveitar a capacidade nesta etapa. A espumação
é crítica também por impactar diretamente a qualidade do isolamento térmico dos
equipamentos e, por consequência, a eficiência no funcionamento do equipamento
e no consumo de energia. O trabalho de espumação é monitorado com atenção,
certificando-se da concordância com os padrões internacionais e o material isolante
é analisado constantemente nos laboratórios químicos presentes em todas as
unidades industriais da Companhia. E, adicionalmente, são feitos testes extensos
para se verificar, dentre outros, o comportamento isolante dos diversos
equipamentos nos laboratórios de teste internos. Este processo é também utilizado
na produção de portas espumadas com e sem visor.
Montagem Final: A montagem final consiste basicamente na montagem e instalação
da porta e da unidade frigorífica no gabinete, processo de vácuo e carga de gás,
testes finais, limpeza e embalagem. As portas se dividem em dois grupos: portas
espumadas (já mencionadas durante a descrição do processo de espumação) e as
portas de vidro. No caso das portas de vidro, o vidro, a moldura plástica e os
espaçadores/reforços metálicos são comprados de fornecedores externos e
montados internamente. Os vidros passam por um processo de lavagem e
montagem do chamado pacote, que pode ser composto de 2 ou 3 lâminas. As
molduras são recebidas em barras sendo cortadas e furadas internamente.
Finalmente o pacote de vidro recebe uma carga de gás argônio no espaço entre as
lâminas para melhorar as características de isolamento térmico e são acopladas às
molduras plásticas ou de alumínio em mesas de montagem específicas.
A unidade frigorífica é montada paralelamente à montagem dos gabinetes com a
união de seus diversos componentes, sendo que os mais importantes são o
compressor, o condensador, os micro-motores e os controladores eletrônicos. Na
linha de montagem, a unidade de refrigeração é conectada ao seu correspondente
gabinete, com auxílio de leitores de código de barras que fazem a identificação dos
pares corretos de gabinete e unidade de refrigeração.
Então, faz-se necessário eliminar todo o ar e umidade de dentro dos tubos do
sistema de refrigeração para, em seguida, carregar o sistema com os gases
refrigerantes. Na etapa do vácuo, o equipamento é conectado através de luvas de
acoplamento à máquina de vácuo sendo feita a carga dos gases em seguida. Todo o
processo é controlado por softwares que asseguram tempo e intensidade corretos
para o vácuo e a precisa carga dos gases refrigerantes, garantindo a conformidade
com os padrões internacionais. Simultaneamente ao processo de vácuo e carga de
gás é feita a montagem e encaixe das portas ou tampas deslizantes dos
refrigeradores.
Na etapa de testes são realizados testes de vazamento de gás, choques elétricos e
de eficiência de refrigeração em 100% dos equipamentos produzidos. Caso ocorra
alguma falha, o produto é conduzido novamente pela linha de montagem. Além
disso, uma amostra de 3% da produção é recolhida para testes mais extensos
passando por avaliações visuais de qualidade e testes de resistência e eficiência de
funcionamento em condições extremas de umidade e temperaturas, as quais são
conduzidas no laboratório existente na unidade industrial de São Paulo, Brasil.
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Depois de testados, os produtos estão disponíveis para os trabalhos finais de
identificação visual, limpeza e embalagem.
Serviços de suporte, pós-vendas, recondicionamento e serviços logísticos
A partir da nossa visão de que nossos clientes de médio e grande porte precisam de
uma gestão específica para administrar todos os seus equipamentos de produção
de frio (refrigeradores, freezers, postmix e chopeiras), incluindo pessoal técnico,
peças de reposição e depósitos, desde 2006 nosso segmento de serviços Life Cycle
dedica-se à prestação de serviços de instalação e manutenção no Brasil para
produtos produzidos pela Companhia ou por terceiros.
A Life Cycle conta com uma estrutura que engloba um call center próprio para
atender chamadas de nossos clientes de forma gratuita, e uma rede de serviço
técnico autorizado com cerca de 400 postos autorizados espalhados pelo Brasil,
todos interligados via internet e coordenados por uma infra-estrutura de sistemas
central, de forma a podermos estabelecer uma meta para atendermos clientes em
qualquer local do Brasil em até 3 horas após a solicitação, dependendo da
necessidade do cliente. Esses serviços de manutenção e assistência técnica rápida e
completa compõem o conceito life cycle oferecido aos clientes.
Essa estrutura ampla e eficiente nos permite alcançar o alto nível de serviço
requerido pelos nossos clientes e, ao mesmo tempo, mantermos baixos custos de
manutenção. Além disso, o monitoramento dos tipos de ocorrências e sua
frequência servem como importante feedback no saneamento de problemas e no
desenvolvimento de novos produtos.
Acreditamos que atualmente nos destacamos no mercado brasileiro de
refrigeradores comerciais do tipo Plug-In não só pela inovação tecnológica,
qualidade e robustez dos nossos produtos, mas também pelo alto nível de serviço
de suporte e pós-venda que garantimos aos nossos clientes em todo o território
nacional.
Expandimos este nível de serviço de suporte e pós-venda do conceito Life Cycle
para todas as nossas operações fora do Brasil. Atualmente, já contamos com este
sistema gerenciando postos autorizados espalhados pela América do Sul e em 2008
iniciamos o desenvolvimento de serviço de suporte e pós-venda no México seguindo
o modelo de negócio da Life Cycle já estabelecido no Brasil. Em 2015 constituímos
uma subsidiária na Bolívia para atender as demandas na América Latina.
Além dos serviços de assistência técnica que normalmente prestamos, a Life Cycle
também oferece uma modalidade de prestação de serviços para auxiliar nossos
clientes no recondicionamento de produtos usados, sendo que este trabalho é
alinhado com as necessidades de cada cliente, podendo ir desde a troca de
adesivos e peças plásticas estéticas, até a troca do sistema de refrigeração.
Adicionalmente, toda esta infra-estrutura esta disponível para os nossos clientes
durante o periodo de garantia dos produtos comercializados.
Nossa subsidiária Begur presta serviços logísticos para a Companhia e para
terceiros dentro do Brasil.
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b. Características do processo de distribuição
Por meio de distribuição direta ou através de distribuidores e representantes
comerciais localizados em 79 países nos cinco continentes, fornecemos nossos
produtos para clientes que estão entre os maiores fabricantes mundiais de bebidas
e alimentos resfriados ou congelados. Operamos cinco unidades industriais, sendo
duas localizadas no Brasil, uma na Turquia, uma na Rússia e uma no México, além
uma extensiva rede de escritórios de venda, com presenças no Brasil, Argentina,
Bolívia, México, Estados Unidos, Nigéria, Indonésia, Polônia, Turquia, Rússia,
Ucrânia e Dinamarca.
c. Características dos mercados de atuação
A demanda mundial por nossos produtos (refrigeradores comerciais do tipo Plug-In)
é diretamente influenciada pelas condições econômicas da indústria de alimentos e
bebidas resfriadas e congeladas. Dentre os principais fatores que influenciam esta
demanda ressaltamos:
(i) consumo mundial de alimentos e bebidas resfriados e congelados;
(ii) inauguração de novos restaurantes e bares, lojas de conveniência e espaços
de vendas de varejo;
(iii) modernização e substituição de refrigeradores comerciais do tipo Plug-In
instalados;
(iv) utilização dos refrigeradores comerciais como ferramentas de marketing; e
(v) consolidação da indústria global de alimentos e bebidas resfriados e
congelados.
Nosso segmento apresenta algumas barreiras de entrada a novos concorrentes
relacionadas principalmente a: (i) tecnologias específicas, como uso de aparelhos
automatizados para controle da temperatura de refrigeração com base no volume
armazenado, (ii) tecnologias protegidas por patentes, como o sistema de
monitoramento à distância e a tecnologia TFC, que gera consumo eficiente de
energia; (iii) relacionamento e entendimento da estratégia de marketing de nossos
clientes; (iv) flexibilidade de operação para montagem de produtos com design
personalizado por cliente; e (v) presença global.
Em adição ao desenvolvimento de equipamentos diferenciados, alguns fabricantes
de refrigeradores comerciais do tipo Plug-In vêm direcionando esforços para
desenvolver vantagens competitivas por meio de relacionamento com o cliente em
termos de serviços pré-venda, serviços de suporte e pós-venda, que incluem
vendas financiadas, garantia estendida, consultoria técnica, treinamento
operacional, entre outros.
Especialmente na área de serviços de manutenção, os competidores de
refrigeradores comerciais mais inovadores estão posicionando seus produtos como
soluções de refrigeração, ao invés de um mero equipamento de refrigeração. Para
os clientes, isto significa que ao invés de uma máquina, eles adquirem
funcionalidade no ponto de venda, que pode ser medida por meio dos seguintes
fatores: (i) performance de refrigeração; (ii) frequência de defeitos e velocidade no
atendimento e resolução do defeito, (iii) custo de operação por ponto instalado, (iv)
índice de satisfação dos usuários finais com o equipamento, (v) idade útil dos
refrigeradores comerciais do tipo Plug-In, dentre outros. Este tipo de venda
possibilita aos fornecedores agregar valor aos seus produtos e aumentar a
fidelidade dos seus clientes.
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d. Eventual sazonalidade
Vendemos diretamente, ou por meio de intermediários, para várias empresas de
alimentação e bebidas que usam nossos freezers e refrigeradores como
ferramentas de conservação e marketing de seus produtos nos pontos de venda.
Por isso, nossas vendas são diretamente influenciadas pela estratégia de marketing
no ponto de venda de nossos clientes, de seus planos de expansão e aumento de
exposição em pontos de venda, e da necessidade de renovação e modernização da
frota instalada. Tais estratégias de diferenciação nos pontos de venda, e mesmo a
necessidade de renovação ou modernização da base instalada de equipamentos
podem ou não coincidir com determinadas estações do ano. As regiões tropicais e
equatoriais, em geral, apresentam clima quente durante o ano todo, propiciando a
venda de bebidas, sorvetes, e congelados em todas as estações do ano. Portanto se
torna difícil notar uma sazonalidade clara nessas regiões. Já nas regiões
subtropicais, por terem um contraste maior entre verão e inverno, com consumo de
bebidas geladas e sorvetes, mais acentuado no verão, é possível notar as vendas
de freezers e refrigeradores um pouco mais fortes nos períodos de pré-estação
verão e verão.
e. Principais insumos e matérias primas
Existem oito classes de matéria-prima/componentes que contribuem para
aproximadamente 60% do custo dos refrigeradores médio. São eles: aço,
compressor, vidro, cobre ou alumínio, materiais químicos, isolantes térmicos,
componentes elétricos (micromotores, controladores eletrônicos e outros) e
aramados. Pela característica de commodity de várias das matérias primas e
componentes, a Companhia procura adquirir grandes volumes que favoreçam a
redução dos custos. A globalização da Companhia, acompanhada do ganho de
escala, nos permitirá centralizar o fornecimento de matérias-primas com volumes
ainda maiores. Não obstante, mantemos uma ativa busca por alternativas de
fornecimento mais baratas de forma a mantermos nossa baixa concentração de
fornecedores.
Nossos fornecedores são sujeitos a controles de auditoria, bem como avaliação de
performance mensal. Os produtos e suas partes possuem certificados de qualidade
local e internacional, como por exemplo, ISO 9001, NSF – National Sanitary
Foundation e ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Dentre nossos principais fornecedores no Brasil destacamos a Embraco - Empresa
Brasileira de Compressores S.A. (compressores), Tecumseh do Brasil Ltda.
(compressores), Companhia Siderúrgica Nacional (aço), Innara Ind. Nac. Aramados
Ltda. (aramados), Schott Glaverbel do Brasil Ltda e Saint Gobain Brasil (vidro),
Elco do Brasil Ltda. (componentes elétricos), e DOW Chemical do Brasil (produtos
químicos).
No México, nossos principais fornecedores são: Embraco - Empresa Brasileira de
Compressores S.A. (compressores), Companhia Siderúrgica Nacional (aço) e Dow
Chemical.
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Na Europa (na Turquia e Rússia) destacamos como nossos principais fornecedores:
a Embraco - Empresa Brasileira de Compressores (compressores), Telma Tel Sanayi
(aramados), Cansan Aluminyum Profil (perfil de aluminio), KerimCelik (aço), Cam
Merkezi (vidro) e Dow Chemical.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
7.4 - CLIENTES RESPONSÁVEIS POR MAIS DE 10% DA RECEITA LÍQUIDA
TOTAL
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

No exercício findo em 31 de dezembro de 2017 nossos dez maiores clientes
responderam por 52,2% de nosso faturamento bruto (56,1% em 31 de dezembro
de 2016 e 56,8% em 31 de dezembro de 2015).

b.
segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do
cliente
Os segmentos de produtos e serviços são afetados pelo faturamento bruto
provenientes destes dez maiores clientes.
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7.5 - EFEITOS RELEVANTES DA REGULAÇÃO ESTATAL NAS ATIVIDADES
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
A Diretoria da Companhia acredita cumprir, em todos os aspectos relevantes, com
as leis e normas ambientais nas jurisdições onde exerce suas atividades e detém as
necessárias autorizações para a operação dos seus negócios.
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
Dedicamos especial atenção à questão do meio ambiente, saúde e segurança, com
uma visão de desenvolvimento sustentável das nossas atividades, produtos e
serviços, estabelecendo a preservação ambiental como uma das nossas prioridades.
Nossa conduta em relação ao meio ambiente envolve aplicar todas as medidas
necessárias para prevenir danos ao meio ambiente, incluindo uma avaliação prévia
dos efeitos potenciais nesse âmbito ainda no estágio inicial de planejamento de
produtos e processos. Consideramos uma tarefa contínua de gerenciamento,
cultivar e promover um senso de responsabilidade pela preservação ambiental,
tanto entre funcionários quanto entre os parceiros contratados.
Em 1998 fizemos um investimento de aproximadamente US$3,0 milhões para
eliminar totalmente de nossos produtos e instalações os CFCs (gases que destroem
a camada de ozônio), tornando-se assim a primeira fábrica de refrigeradores
totalmente ecológica da América Latina.
A partir de 1999 a aquisição de chapas pré-pintadas eliminou o setor de pintura,
reduzindo a emissão de poluentes e o consumo de água e energia elétrica. No
mesmo ano, iniciamos nas nossas dependências a coleta seletiva, que permite
destinar grande parte dos resíduos industriais para a reciclagem. Em 2017, foram
coletados mais de 1.800 toneladas de material reciclável.
Em 2001 fomos os primeiros a introduzir no mercado
“Economizer” que permite economia de energia ao usuário.

os

refrigeradores

Com o objetivo de proporcionar economia de energia e o menor uso e descarte de
lâmpadas fluorescentes no meio ambiente, desde 2008 passamos a utilizar
iluminação com tecnologia LED em alguns de nossos produtos e a partir de 2011
100% de nossos produtos são produzidos com esta nova tecnologia. O consumo de
energia de lâmpadas de LED é três vezes menor que o das lâmpadas fluorescentes,
além de terem vida útil de até sete vezes maior que a da lâmpada fluorescente.
Após um extenso programa de desenvolvimento e aprovação de produtos, em 2009
inicia-se a produção de freezers e refrigeradores com gases HCs (Hidrocarbonetos)
que além de não agredir a camada de ozônio também têm efeito nulo na questão
do “efeito estufa“. Globalmente já foram aproximadamente 1,5 milhões de
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unidades produzidas com esta nova tecnologia.
Em junho de 2010, durante a FISPAL Food Services, a Companhia lançou nova
linha de produtos, a Metalfrio Next, com produtos que reduzem em 99% a emissão
direta de gases de efeito estufa e o consumo de energia em até 60%. O
lançamento dessa nova linha de produtos, exemplifica o comprometimento da
Companhia com a sustentabilidade.
Em linha com nossa política ambiental, realizamos análises constantes do
cumprimento de todas as normas ambientais às quais nós e nossas controladas
estamos sujeitos, e quando julgamos necessário, contratamos consultores técnicos
e jurídicos para nos assessorar. A Controladora e nossas controladas estão
regulares com relação ao licenciamento ambiental de todos os nossos
empreendimentos e unidades industriais. Acreditamos, assim, estar em
cumprimento de todas as normas ambientais estabelecidas pelos governos locais
onde possuímos unidades industriais.
Em consonância com o acima exposto em julho de 2015 fomos agraciados na nossa
unidade de Três Lagoas em M.S. com o “Selo Verde – Ecoeficiência”; título este
conferido pelo governo do referido estado em conjunto com o Senai para empresas
com destaque na prática de políticas de conservação ambiental e sustentabilidade.
Auditorias frequentes de responsabilidade social por parte dos nossos principais
clientes (Ex.: Coca-Cola, Nestlé, etc) reforçam ainda mais a robustez do nosso
sistema, mantendo-nos também atualizados em relação às melhores práticas do
mercado.
c.
Dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias,
contratos de royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
De acordo com a legislação brasileira, a propriedade de uma marca é adquirida
somente pelo registro validamente expedido pelo INPI, órgão responsável pelo
registro de marcas e patentes no Brasil, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em todo o território nacional por um prazo determinado de 10 anos,
passível de renovações. Durante o processo de registro, o depositante tem apenas
uma expectativa de direito para utilização das marcas depositadas aplicadas para a
identificação de seus produtos ou serviços.
A Companhia vende seus produtos no mercado brasileiro e latino americano
utilizando principalmente a marca Metalfrio, enquanto que na Europa as principais
marcas utilizadas são Caravell, Derby, Klimasan e Metalfrio. Nos Estados Unidos
são utilizadas as marcas Metalfrio e Caravell, tendo sido utilizadas também, em
caráter temporário, as marcas Nieto e Silverfox no México.
As marcas e patentes utilizadas pela Companhia foram devidamente registradas
nas instituições governamentais competentes, ou tiveram seu registro requerido no
Brasil, Dinamarca, Turquia, Estados Unidos e México. A Companhia é titular de
diversos registros e pedidos de registro de marcas perante o INPI, dentre os quais
se destacam as marcas: “Metalfrio”, “Metalfrio Solutions”, e “Economizer Metalfrio”.
Adicionalmente, a Companhia é titular do registro e do depósito para registro de
diversas patentes junto ao INPI e órgãos equivalentes nos países em que opera.
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Dentre os componentes que a Companhia desenvolveu e patenteou no Brasil há,
por exemplo, as unidades de refrigeração e designs de gabinetes dos seus
refrigeradores, além do sistema de controle de acionamento de micromotor para
equipamentos de refrigeração.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do 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
País

Receita Líquida
2017 (R$ milhares)

% Participação

Receita Líquida
2016 (R$ milhares)

% Participação

434.964

44,1%

425.462

42,0%

Brasil

b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país
estrangeiro e sua participação na receita líquida total do emissor

PAIS

31/12/2017

%

31/12/2016

%

434.964
192.481

44,1%
19,5%

425.462
161.089

42,0%
15,9%

93.466
44.169
26.971
23.067
22.460
16.335
10.251
10.183
6.233
3.039
102.129
985.748

9,5%
4,5%
2,7%
2,3%
2,3%
1,7%
1,0%
1,0%
0,6%
0,3%
11,6%
100,0%

133.459
38.644
24.077
52.411
2.977
16.922
8.400
8.662
14.946
11.307
115.307
1.013.663

13,2%
3,8%
2,4%
5,2%
0,3%
1,7%
0,8%
0,9%
1,5%
1,1%
11,4%
100,0%

Brasil (*)
Turquia
México
Rússia
Polônia
Iraque
Ucrânia
Itália
Peru
Bolívia
França
Bélgica
Outros (**)
Total

(*) País sede da Companhia
(**) Foram somados países que representam menos de 1%

c. receita total proveniente de países estrangeiros
participação na receita líquida total do emissor

País
Estrangeiros

e

sua

Receita Líquida 2017
(R$ milhares)

% Participação

Receita Líquida 2016
(R$ milhares)

% Participação

550.784

55,9%

588.201

58,0%
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7.7 - EFEITOS DA REGULAÇÃO ESTRANGEIRA NAS ATIVIDADES
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.
A Companhia no exterior está sujeita a certificações de segurança, performance e
sanitárias dos produtos emitidas e reconhecidas por instituições independentes e
por cada país, atendendo normas específicas de cada país ou normas internacionais
tais como ISO, IEC, UL, NOM, NSF, ABNT, IRAM, GHOST, etc.
Outro item muito ativo em países radicados no continente Europeu é a norma RoHS
(controle de uso de materiais pesados) e WEEE (destinação final dos produtos –
descarte).
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7.8. Em relação a políticas socioambientais, indicar:
a. se o emissor divulga informações sociais e ambientais;
b. a metodologia seguida na elaboração dessas informações;
c. se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade
independente;
d. a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas
essas informações.
A Metalfrio Solutions S.A. possui política ambiental que norteia toda a linha de
atuação e gerenciamento da Companhia, assegurando sua difusão, compreensão e
cumprimento em todos os níveis das partes interessadas. A política é divulgada em
nível interno e, externo, no site da Companhia (www.metalfrio.com.br). Nossa
política é auditada pelo SENAI em função da Certificação do Selo Verde na unidade
de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e também por auditorias da qualidade de
alguns de nossos clientes.
Adicionalmente, por solicitação de clientes, a Companhia divulga informações
sociais e ambientais através das plataformas globais de compartilhamento de dados
“Sedex Global” e “Ecovadis”, onde somente usuários dessas plataformas têm
acesso à informação, após solicitação prévia à Companhia. A metodologia usada na
elaboração dessas informações é através de questionário de auto avaliação com
apresentações de evidências documentais e auditorias “in loco” por empresas
independentes indicadas pelos clientes.
As informações divulgadas através de plataformas globais podem ser consultadas
através dos sites www.sedexglobal.com e www.ecovadis.com.
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7.9 - Outras informações relevantes
7.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
A Companhia acredita que não há outras informações relevantes além das já
citadas no item 7.
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8.1 - Negócios extraordinários
8.1. Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não
se enquadre como operação normal nos negócios do emissor.
Não aplicável.
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8.2. Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do
emissor.
Não houve qualquer alteração significativa na forma de condução dos negócios da
Companhia.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
8.3. Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas
controladas
não
diretamente
relacionados
com
suas
atividades
operacionais
A Companhia e suas controladas não possuem quaisquer contratos relevantes
celebrados que não estejam relacionados com as atividades operacionais das
mesmas, além dos informados neste formulário.
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.
8.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes sobre este item 8.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
9.1. Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
Não aplicável.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Imóveis

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

Imóveis

Brasil

MS

Três Lagoas

Própria

Imóveis

México

Celaya

Própria

Imóveis

Rússia

Imóveis

Turquia

Imóveis

Brasil

Própria
PE

Manisa

Própria

Vitória de Santo Antão

Própria
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
2389889

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 5 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
142757-C

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 3 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
1051379

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 5 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
9866151

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 3 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
9866150

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 3 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Patentes

Conjunto de
20 anos
fechamento aplicável
em um equipamento de
refrigeração
BR102012006945-8

De acordo com o trabalho de busca de anterioridade está
neutralizado qualquer pedido externo de perda de direito sobre
a patente.

A perda dos direitos destas patentes resultaria no
fim da exclusividade do uso da tecnologia
envolvida e comprometeria a liberdade de aplicar
a tecnologia em questão sem que nenhum outro
competidor reivindique sua propriedade intelectual.

Patentes

Método e sistema de
20 anos
controle de operação
de um equipamento de
refrigeração PI1001486
-1

De acordo com o trabalho de busca de anterioridade está
neutralizado qualquer pedido externo de perda de direito sobre
a patente.

A perda dos direitos destas patentes resultaria no
fim da exclusividade do uso da tecnologia
envolvida e comprometeria a liberdade de aplicar
a tecnologia em questão sem que nenhum outro
competidor reivindique sua propriedade intelectual.

Patentes

Moldura modular para
um equip.de
refrig.compreendendo
um gabinete
BR102016022238-9

20 anos

De acordo com o trabalho de busca de anterioridade está
neutralizado qualquer pedido externo de perda de direito sobre
a patente

A perda dos direitos destas patentes resultaria no
fim da exclusividade do uso da tecnologia
envolvida e comprometeria a liberdade de aplicar
a tecnologia em questão sem que nenhum outro
competidor reivindique sua propriedade intelectual.

Patentes

Dispositivo para
travamento de uma
porta PI1002443-3

20 anos

De acordo com o trabalho de busca de anterioridade está
neutralizado qualquer pedido externo de perda de direito sobre
a patente.

A perda dos direitos destas patentes resultaria no
fim da exclusividade do uso da tecnologia
envolvida e comprometeria a liberdade de aplicar
a tecnologia em questão sem que nenhum outro
competidor reivindique sua propriedade intelectual.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
9866148

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 3 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Patentes

Mecanismo de
fecham./abertura de
tampas p/ equip. de
refrig. com gabinete
BR102016022244-3

20 anos

De acordo com o trabalho de busca de anterioridade está
neutralizado qualquer pedido externo de perda de direito sobre
a patente

A perda dos direitos destas patentes resultaria no
fim da exclusividade do uso da tecnologia
envolvida e comprometeria a liberdade de aplicar
a tecnologia em questão sem que nenhum outro
competidor reivindique sua propriedade intelectual.

Marcas

Metalfrio Super Cooler
- NR. Oficial 3911446

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 5 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 3767852

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 5 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
3854105

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 5 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
1668974

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 5 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
868299

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 5 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 1668973

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 5 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Patentes

Gabinete refrigerado
20 anos
com espaço publicitário
BR202019012504-9

De acordo com o trabalho de busca de anterioridade está
neutralizado qualquer pedido externo de perda de direito sobre
a patente

A perda dos direitos destas patentes resultaria no
fim da exclusividade do uso da tecnologia
envolvida e comprometeria a liberdade de aplicar
a tecnologia em questão sem que nenhum outro
competidor reivindique sua propriedade intelectual.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
445192

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 3 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
350315

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 5 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
358224

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 5 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
354447

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 3 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
354446

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 3 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 354665

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 3 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
200713276

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 5 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 200713278

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 5 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
200713277

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 5 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
434387

10 anos

Processo administrativo de nulidade do registro; processo
judicial de nulidade do registro.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
P212804

15 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 3 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Patentes

Facelift horizontal - NR. 25 anos
Oficial DI7102954-0

O não pagamento de taxa de renovação levará ao arquivamento A perda de direitos deste registro resulta na
do registro.
inserção do design protegido em domínio público.

Patentes

Facelift vertical - NR.
Oficial DI7102953-2

25 anos

O não pagamento de taxa de renovação levará ao arquivamento A perda de direitos deste registro resulta na
do registro.
inserção do design protegido em domínio público.

Patentes

Facelift vertical - NR.
Oficial 917339173

15 anos

O não pagamento de taxa de renovação levará ao arquivamento A perda de direitos deste registro resulta na
do registro.
inserção do design protegido em domínio público.

Patentes

Facelift vertical - NR.
Oficial 0013053610001

25 anos

O não pagamento de taxa de renovação levará ao arquivamento A perda de direitos deste registro resulta na
do registro.
inserção do design protegido em domínio público.

Patentes

Sistema remoto que
monitora/detecta/
falhas em equip. de
refrig. PI0505623-3

20 anos

De acordo com o trabalho de busca de anterioridade está
neutralizado qualquer pedido externo de perda de direito sobre
a patente.

A perda dos direitos destas patentes resultaria no
fim da exclusividade do uso da tecnologia
envolvida e comprometeria a liberdade de aplicar
a tecnologia em questão sem que nenhum outro
competidor reivindique sua propriedade intelectual.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813313180

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813313198

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813313201

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813313210

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR Oficial
9866149

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 3 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceiros.

Marcas

Metalfrio NR. Oficial
813313228

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813570336

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813570344

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813570387

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813570352

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813570360

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Marcas

Economizer Metalfrio NR. Oficial 823674037

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Marcas

Metalfrio Nordic Line NR. Oficial 829111557

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 829111590

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 829111573

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 829111549

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Patentes

Display eletrônico
utilizado em
equipamentos de
refrigeração
BR102014002471-9

20 anos

De acordo com o trabalho de busca de anterioridade está
neutralizado qualquer pedido externo de perda de direito sobre
a patente

A perda dos direitos destas patentes resultaria no
fim da exclusividade do uso da tecnologia
envolvida e comprometeria a liberdade de aplicar
a tecnologia em questão sem que nenhum outro
competidor reivindique sua propriedade intelectual.

Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 829111581

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 829111603

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Marcas

Metalfrio Nordic Line NR. Oficial 829111565

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.
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Marcas

Metalfrio Next - NR.
Oficial 830627642

10 anos

Eventual ação judicial de nulidade; eventual pedido de
caducidade por falta de uso da marca por 5 anos consecutivos.

Cessar o uso da marca; eventual infração de
marca por terceiros.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
2389888

10 anos

Eventual pedido de caducidade por falta de uso por 5 anos
consecutivos; processo administrativo de nulidade do registro;
processo judicial de nulidade do registo.

Perda de exclusividade da marca; possível
infração de marcas de terceirosintelectual.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Begur Transporte
Rodoviario e Logistico
LTDA

19.938.420/0001-41

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SP

São Paulo

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Empresa com sede em São Paulo, com o
objetivo de prestação de serviços
logísticos para a Companhia e para
terceiros dentro do Brasil.

80,000000

Empresa com sede em Viborg, que
intermedia vendas de refrigeradores para
o mercado europeu

100,000000

Valor mercado
31/12/2017

-18,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

235,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

3,043272

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

2.353.314,60

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Begur funciona como operadora logística, presta serviços de agenciamento de cargas e transportes rodoviários para a Companhia e para terceiros.
Metalfrio Solutions A.S

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Dinamarca

Valor mercado
31/12/2017

-2,470000

0,000000

0,00

31/12/2016

51,900000

0,000000

0,00

31/12/2015

-135,820000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

11.250.146,46

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Um dos principais competidores do setor mundial de refrigerados comerciais do tipo plug-in com uma produção ecologicamente responsável, provida de tecnologia de ponta, e uma rede de 111 distribuidores nos cinco continentes, a marca Caravell
possuia reconhecimento global pela qualidade, design e tecnologia de seus produtos com forte presença na Europa e EUA.
Metalfrio Solutions
Bolívia S.R.L.

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Bolívia

Empresa com sede em Santa Cruz de la
Sierra, com o objetivo de prestação de
serviços de manutenção de freezers para
atender demandas da América Latina.

100,000000

Valor mercado
31/12/2017

-33,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

4555,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

273.557,22

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Bolivia tem como objetivo a prestação de serviços de manutenção de freezers para atender demandas na América Latina.
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Metalfrio Solutions Inc.

00.000.000/0000-00

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Estados Unidos

Descrição das atividades
desenvolvidas

Centro comercial localizado na cidade de
Boerne, no Estado do Texas, cujas
atividades se concentram na revenda de
freezers e refrigeradores no mercado
norte-americano.

Participação do emisor
(%)

100,000000

Valor mercado
31/12/2017

30,120000

0,000000

0,00

31/12/2016

-3,570000

0,000000

0,00

31/12/2015

139,540000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

-16.685.318,06

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Esta aquisição teve importante papel na distribuição dos produtos da Companhia no mercado norte-americano, agregando relacionamentos com clientes e estrutura de distribuição e de serviços de suporte e pós-venda.
METALFRIO
SOLUTIONS INDIA
PRIVATE LIMITED

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Índia

A Metalfrio India com sede em Telangana,
comercializa refrigeradores comerciais,
atendendo o mercado local e o sudeste
asiático.

100,000000

MTF México com sede em Celaya, produz
e comercializa refrigeradores comerciais.

100,000000

Valor mercado
31/12/2017

3,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

-456,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

-1,330658

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

317.201,04

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A empresa tem por objetivo atender o mercado local e todo sudeste asiático.
Metalfrio Solutions
México S.A. de C.V.

00.000.000/0000-00

-

Controlada

México
Valor mercado

31/12/2017

-5,500000

0,000000

0,00

31/12/2016

481,580000

0,000000

0,00

31/12/2015

-14,480000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

61.427.883,62

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Esta aquisição representou um passo importante em relação à consolidação do mercado na América Latina, permitindo à Companhia produzir localmente e crescer mais rapidamente nos mercados da América do Norte e da região do Pacto Andino.
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Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Metalfrio Solutions
Sogutma Sanayi ve
Ticaret Anonim Sirket

00.000.000/0000-00

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Turquia

Descrição das atividades
desenvolvidas

Atualmente a Metalfrio Turquia não
produz, mas tem subsidiarias produtivas
como a Klimasan que produz
refrigeradores e freezers horizontais e
verticais, bem como uma linha especial de
freezers e refrigeradores. Esta unidade
atende o mercado turco, europeu, Oriente
Médio, Ásia e África.

Participação do emisor
(%)

100,000000

Valor mercado
31/12/2017

3,350000

0,000000

0,00

31/12/2016

1,400000

0,000000

0,00

31/12/2015

2318,100000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

118.513.385,02

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Em 5 de junho de 2006, a Companhia constituiu “joint venture” denominada Líder Metalfrio Solutions Sogutma Sanayi ve Ticaret Anonim Sirket em Manisa, na Turquia, dedicada à produção e à comercialização de refrigeradores principalmente no
mercado europeu, que entrou em operação em abril de 2007. No terceiro trimestre de 2012, a razão social foi alterado para Metalfrio Solutions Sogutma Sanayi ve Ticaret Anonim Sirket.
Rome Investment
Management Ltd

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Bahamas

A Rome Investment consiste em uma
empresa com sede em Bahamas
constituída com o objetivo de gerenciar as
atividades financeiras da Companhia.

100,000000

Valor mercado
31/12/2017

51,080000

0,000000

0,00

31/12/2016

-177,640000

0,000000

0,00

31/12/2015

-1193,640000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

-39.559.608,11

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Rome Investment consiste em uma empresa com sede em Bahamas constituída com o objetivo de gerenciar as atividades financeiras da Companhia.
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9.2

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não existem outras informações relevantes sobre este item 9.
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10.1. Os diretores devem comentar sobre:
a. condições financeiras e patrimoniais gerais
A Companhia encerrou os exercícios de 2015, 2016 e 2017 com uma posição de
dívida líquida (empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo menos caixa,
equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários) de, respectivamente, (i)
R$414,8 milhões, (ii) R$315,9 milhões e (iii) R$321,4 milhões. Em 31 de dezembro
de 2015, 2016 e 2017, a relação entre dívida líquida e patrimônio líquido era de
1.109,0%, 259,4% e 328,4%, respectivamente. O patrimônio líquido ao final de
2017 era de R$97,9 milhões. Referidos dados estão refletidos no quadro abaixo:

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015
(Em milhões de reais)
Empréstimos e financ iamentos

828,8

725,0

864,9

Curto Prazo

511,2

283,7

561,7

Longo Prazo

317,6

441,2

303,2

(507,4)

(409,0)

(450,0)

321,4

315,9

414,8

97,9

121,8

37,4

( - ) Caixa, Equivalentes de Caixa e T ítulos e Valores
Mobiliários
( = ) Dívida Líquida
Patrimônio Líquido
Relaç ão Dívida Líquida sobre Patrimônio Líquido

328,4%

259,4%

1109,0%

b. estrutura de capital
O capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2015 era de R$240 milhões,
representados por 13.601.310 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
todas subscritas e integralizadas.
Em 30 de setembro de 2016, o Conselho de Administração homologou o aumento
de capital social da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração em 28 de
abril de 2016 e pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária em 08 de
agosto de 2016, tendo em vista que foram subscritas e integralizadas todas as
48.000.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas por um
preço de emissão de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos) cada, totalizando um
aumento de R$120 milhões, de modo que o capital social da Companhia, que era
de R$240 milhões, representado por 13.601.310 ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal, passou a ser de R$360 milhões, dividido em
61.601.310 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
Em 20 de dezembro de 2016 foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, a
redução do capital social da Companhia no montante de R$116 milhões, sem
cancelamento de ações, para absorção dos prejuízos acumulados constantes do
balanço patrimonial datado em 30 de setembro de 2016, portanto o capital social
da Companhia passou a ser de R$244 milhões, dividido em 61.601.310 ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 17 de abril de 2017 foi
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aprovado o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da
Companhia, na proporção de 15 ações ordinárias para cada 1 ação ordinária, sem
alteração do valor do capital social da Companhia. Como resultado do grupamento,
o capital social, na data representado por 61.601.310 ações ordinárias, passou a
ser representado por 4.106.754 ações ordinárias a partir de 19 de maio de 2017.
Capital autorizado - Com base no artigo 6º de seu Estatuto Social, a Companhia
está autorizada, mediante deliberação do Conselho de Administração, a aumentar o
seu capital social, independentemente de reforma estatutária, com emissão de até
5.333.333 (cinco milhões, trezentas e trinta e três mil e trezentas e trinta e três)
de ações ordinárias.
Não há no Estatuto Social hipóteses de resgate de ações de emissão da Companhia,
e não existe, no curto prazo, previsão de realização do aludido evento.
c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros
assumidos
A Companhia gerou no ano de 2017 um EBITDA ajustado1 (ajustado para eventos
não-recorrentes) de R$104,5 milhões (R$90,6 milhões em 2016), sendo que a
relação de dívida líquida (empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo
menos caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários) da Companhia
sobre o seu EBITDA ajustado foi de 3,08 em 31 de dezembro de 2017, de 3,48 em
2016 e de 5,50 em 2015. A relação entre EBITDA e dívida líquida é utilizada para
indicar a capacidade de pagamento de compromissos financeiros.
d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos
em ativos não-circulantes utilizadas
Durante os anos de 2015, 2016 e 2017, as principais fontes de financiamento para
capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes da Companhia foram
sua própria geração de caixa operacional e financiamentos com instituições
financeiras. Adicionalmente em 2016 houve um aumento de capital no montante de
R$120 milhões.
e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos
em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de
deficiências de liquidez
Para a hipótese de eventuais coberturas de deficiência de liquidez, mantidas as
condições macroeconômicas atuais, a Companhia poderá utilizar os mesmos
recursos que já utiliza, ou seja, recursos oriundos de sua própria geração de caixa
1

EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, conciliada com suas
demonstrações financeiras, observando as disposições do Ofício Circular CVM n° 01/2007 e
da Instrução CVM n° 527/2012, consistindo no lucro líquido, ajustado pelos efeitos do
resultado financeiro líquido, da depreciação e amortização e do IRPJ e da CSLL. EBITDA
Ajustado é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, conciliada com suas
demonstrações financeiras, observando as disposições do Ofício Circular CVM n° 01/2007 e
da Instrução CVM n° 527/2012, consistindo no resultado líquido, ajustado pelos efeitos do
resultado financeiro líquido, da depreciação e amortização, do IRPJ e da CSLL e de eventos
não-recorrentes, que para 2015, 2016 e 2017 foram principalmente despesas extraordinárias
de reestruturação e demissões.
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operacional e recursos de terceiros mediante empréstimos ou financiamentos. O
mercado de capitais também poderia ser uma fonte de recursos para referidos
investimentos.
f.

níveis de endividamento e as características de tais dívidas:

Segue abaixo demonstrativo do endividamento consolidado da Companhia em 31
de dezembro de 2015, 2016 e 2017:
Consolidado
Vencimentos

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

(Em milhões de reais)
Empréstimos e financiamento em reais
Cédula de Crédito Industrial - CCI

Dez/2018 a Nov/2020

6,9

10,5

14,1

Cédula de Crédito Bancário - CCB

Fev/2019

20,3

-

-

Leasing

Dez/2022

1,0

-

-

Financiamento lei nº 4.131/62

Set/2016

-

-

100,2

28,2

10,5

114,3

13,6

-

5,9

122,2

138,2

114,9

Empréstimos e financiamento em moeda
estrangeira
Contratos de pré-pagamento (Dólar)

Jun/2018

Financiamento lei nº 4.131/62 (Dólar)

Fev/2018 a Dez/2018

Financiamento lei nº 4.131/62 (Euro)

Dez/2019

25,4

-

-

Jan/2018 a Fev/2018

42,4

-

-

FRN (Dólar)

Abr/2018

84,1

-

-

Antecipação de contrato de câmbio - ACC (Dólar)

Ago/2018

Capital de giro (Dólar)

53,6

53,1

23,8

341,4

191,3

144,6

191,8

263,3

345,5

191,8

263,3

345,5

267,4

259,8

260,5

267,4

259,8

260,5

800,6

714,4

750,6

828,8

725,0

864,9

Capital de giro (Dólar)
Controladas

Fev/2018 a Fev/2019

Capital de giro (Euro)
Controladas

Subtotal moeda estrangeira
Total Circulante e Não circulante

Jan/2018 a Dez/2026

Total Circulante

511,2

283,7

561,7

Total Não Circulante

317,6

441,2

303,2

A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento de dívida de longo prazo
da Companhia, com a seguinte composição por ano de vencimento:
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Consolidado

(i)

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

2017

-

-

196,2

2018

-

301,9

73,4

2019

178,4

76,1

25,2

2020

88,0

19,3

8,4

2021

11,2

9,6

-

2022

8,1

6,9

-

2023

7,9

6,9

-

2024

7,9

6,9

-

2025

7,9

6,9

-

2026

7,9
317,6

6,9
441,2

303,2

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Os contratos de empréstimos e financiamentos considerados relevantes para a
Companhia (com valores acima de R$20 milhões), nos quais figura como tomadora
ou garantidora, vigentes em 31 de dezembro de 2017, encontram-se abaixo
relacionados:
Contrato de Empréstimo (Loan Agreement)
Tomador: A sociedade controlada Metalfrio Solutions Inc. (“Metalfrio – EUA”)
Garantidor: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: USD 20.000.000,00
Início: 13/12/2010
Término: 28/02/2018
Pagamento de Juros: Semestral
Pagamento do Principal: Parcela única no final do contrato
Contrato de Empréstimo - Credit Agreement
Tomador: A sociedade controlada Rome Investment Ltd.
Garantidor: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: USD 15.000.000,00
Início: 31/03/2011
Término: 08/02/2019
Pagamento de Juros: Semestral
Pagamento do Principal: Parcela única no final do contrato

Contrato de Empréstimo – Contrato de Empréstimo Externo Direto em Moeda
Estrangeira
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: USD 16.000.000,00
Início: 04/09/2017
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Término: 30/08/2018
Pagamento de Juros: Parcela única no final do contrato
Pagamento do Principal: Parcela única no final do contrato
Contrato de Empréstimo - Credit Agreement
Tomador: A sociedade controlada Rome Investment Ltd.
Garantidor: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: USD 11.764.705,88
Início: 11/06/2013
Término: 23/02/2018
Pagamento de Juros: Semestral
Pagamento do Principal: Parcela única no final do contrato
Cédula de Crédito Bancário – Contrato de Empréstimo Externo Direto em Moeda
Estrangeira
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: USD 25.643.314,32
Início: 02/09/2016
Término: 23/02/2018
Pagamento de Juros: Parcelas semestrais
Pagamento do Principal: Parcela única no final do contrato
Contrato de Empréstimo – Cédula de Crédito Bancário
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: BRL 20.000.000,00
Início: 04/05/2017
Término: 06/02/2019
Pagamento de Juros: Parcelas mensais
Pagamento do Principal: Amortização em duas parcelas no penúltimo e último
mês do contrato

Contrato de Empréstimo – Financiamento em Moeda Estrangeira, nos termos da lei
4.131/62
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: USD 16.000.000,00
Início: 27/06/2017
Término: 21/12/2018
Pagamento de Juros: Parcelas mensais
Pagamento do Principal: Três parcelas semestrais, sendo duas de USD
5.333.333,33 e uma de USD 5.333.333,34
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Contrato de Empréstimo – Cédula de Crédito Bancário
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: USD 6.317.119,40
Início: 11/08/2017
Término: 09/02/2018
Pagamento de Juros: Parcelas trimestrais
Pagamento do Principal: Parcela única no final do contrato
Contrato de Empréstimo – Cédula de Crédito Bancário
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: USD 6.374.501,99
Início: 05/10/2017
Término: 04/01/2018
Pagamento de Juros: Parcela única no final do contrato
Pagamento do Principal: Parcela única no final do contrato
Contrato de Empréstimo – US Dollar Note
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: USD 14.317.531,02
Início: 23/10/2017
Término: 25/04/2018
Pagamento de Juros: Parcelas trimestrais
Pagamento do Principal: Parcela única no final do contrato
Contrato de Empréstimo – US Dollar Note
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: USD 10.836.653,39
Início: 05/10/2017
Término: 05/04/2018
Pagamento de Juros: Parcelas trimestrais
Pagamento do Principal: Parcela única no final do contrato
Contrato de Empréstimo – Financiamento em Moeda Estrangeira, nos termos da lei
4.131/62
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: EUR 6.390.000,00
Início: 27/12/2017
Término: 18/12/2019
Pagamento de Juros: Parcelas trimestrais
Pagamento do Principal: Quatro parcelas semestrais de EUR 1.597.500,00
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ii.

outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Não há outras relações de longo prazo relevantes com instituições financeiras, além
das mencionadas no item acima.
iii.

grau de subordinação entre as dívidas

Não há grau de subordinação entre as dívidas da Companhia.
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 do
controle societário, bem como, se o emissor vem cumprindo
essas restrições

Determinados contratos dos quais a Companhia é parte (como tomadora e ou
garantidora) preveem cláusulas de vencimento antecipado e/ou covenants
financeiros que restringem o endividamento da Companhia e alteração relevante da
sua situação patrimonial como, por exemplo, cláusulas que requerem a Companhia
manter o indicador de “dívida líquida/EBITDA” inferior a 3,5 vezes; a vedação de
alienação de ativos essenciais e de valor relevante sem o consentimento prévio da
outra parte; mudança de controle acionário sem consentimento prévio, dentre
outras. A Companhia observa as restrições imputadas, bem como cumpre
integralmente as previsões nos contratos dos quais é parte.
Adicionalmente, a Companhia orienta a gestão de seus recursos com base em sua
Política de Gestão de Risco Financeiro, aprovada pelo Conselho de Administração. A
política estabelece dentre outros os seguintes parâmetros:
I.

Relação dívida líquida atual sobre Patrimônio Líquido do trimestre anterior,
inferior a 0,75x;

II.

Relação do endividamento de longo prazo sobre o endividamento total,
superior a 40%;

III.

Limite de caixa
programação de
subsequente.

consolidado
pagamento

mínimo de
de dívidas

R$50 milhões,
financeiras do

além da
trimestre

De acordo com o estatuto social da Companhia, artigo 19, compete ao Conselho de
Administração, dentre outras matérias:
I.

Autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no
Artigo 6º deste Estatuto, fixando as condições de emissão, inclusive preço e
prazo de integralização, podendo, ainda, excluir (ou reduzir prazo para) o
direito de preferência nas emissões de ações, bônus de subscrição e
debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa
ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública
de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei;
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II.

Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria
emissão, ou sobre o lançamento de opções de venda e compra,
referenciadas em ações de emissão da Companhia, para manutenção em
tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;

III.

Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição;

IV.

Outorgar opção de compra de ações a seus administradores e empregados,
assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que
sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito de
preferência para os acionistas nos termos dos programas aprovados em
Assembleia Geral;

V.

Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações e sem garantia real, bem como sobre a emissão de commercial
papers;

VI.

Autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de suas controladas
e/ou subsidiárias integrais, cujo valor seja superior a R$10.000.000,00 (dez
milhões de Reais);

VII.

Aprovar qualquer aquisição ou alienação de bens do ativo permanente, cujo
valor seja superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de Reais), ressalvado o
disposto no item abaixo;

VIII.

Autorizar a participação da Companhia como acionista ou quotista em outras
sociedades, ou a associação da Companhia com outras sociedades para a
formação de joint ventures;

IX.

Aprovar a criação de ônus reais sobre os bens da Companhia ou a outorga
de garantias a terceiros, independentemente de valor e ressalvado o
disposto no item VI acima;

X.

Aprovar a obtenção de qualquer financiamento ou empréstimo, incluindo
operações de leasing, em nome da Companhia, não prevista no orçamento
anual, cujo valor seja superior a R$8.000.000,00 (oito milhões de Reais);

XI.

Deliberar previamente sobre operações de cisão, fusão, incorporação,
dissolução ou liquidação, ou qualquer outra operação de reorganização
societária com efeitos semelhantes envolvendo qualquer das sociedades
controladas da Companhia;

XII.

Atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e
desdobramentos de ações; e

XIII.

Manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta
pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da
Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15
(quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de
ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da
oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos
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acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua
titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações
sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados
pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos que o Conselho
de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas
pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM.
g. limites de utilização dos financiamentos já contratados
Todos os financiamentos contratados pela Companhia, vigentes na data de 31 de
dezembro de 2017, foram integralmente desembolsados.
h. alterações significativas
financeiras

em

cada

item

das

demonstrações

Seguem abaixo os demonstrativos de resultados correspondentes aos exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017:
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Demonstrações de Resultados
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2015

% da
Receita

2016

% da
Receita

2017

% da
Receita

Var %
2016 /
2015

Var %
2017 /
2016

(em milhões de reais, exceto percentuais)

Receita
C usto dos produtos vendidos
e dos serviços prestados

1.017,7 100,0%

1.013,7

100,0%

985,7

100,0%

-0,4%

-2,8%

(882,3)

-86,7%

(861,4)

-85,0%

(822,8)

-83,5%

-2,4%

-4,5%

135,5

13,3%

152,3

15,0%

163,0

16,5%

12,4%

7,0%

(69,7)

-6,9%

(77,7)

-7,7%

(79,3)

-8,0%

11,4%

2,1%

(57,4)

-5,6%

(48,8)

-4,8%

(46,2)

-4,7%

-14,9%

-5,5%

27,1

2,7%

31,3

3,1%

35,7

3,6%

15,7%

13,8%

(100,1)

-9,8%

(95,2)

-9,4%

(89,8)

-9,1%

-4,9%

-5,7%

35,4

3,5%

57,1

5,6%

73,2

7,4%

61,2%

28,2%

Resultado Financeiro Líquido

(134,1)

-13,2%

(17,8)

-1,8%

(90,0)

-9,1%

-86,7%

404,7%

Resultado antes dos
impostos

(98,7)

-9,7%

39,3

3,9%

(16,8)

-1,7%

(2,7)

-0,3%

(8,7)

-0,9%

(3,0)

-0,3%

(101,4)

-10,0%

30,5

3,0%

(19,9)

-2,0%

Participação dos Acionistas
C ontroladores

(109,8)

-10,8%

14,9

1,5%

(23,9)

-2,4%

-113,6%

-260,7%

Participação dos Acionistas
não C ontroladores

8,4

0,8%

15,6

1,5%

4,1

0,4%

85,6%

-73,9%

Lucro Bruto
Receitas (despesas)
Operacionais:
Despesas com vendas
Despesas administrativas e
gerais
Outras receitas (despesas)
operacionais
Total das Receitas
(Despesas) Operacionais
Resultado antes das
receitas (despesas)
financeiras líquidas e
impostos

Imposto de Renda e
C ontribuição Social
Resultado do Exercício

-139,8% -142,8%

220,4%

-65,1%

-130,1% -165,0%

Na elaboração das demonstrações de resultado acima, a Companhia adotou as
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil que seguem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC’s).

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 comparado com o exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2016
Receita
Em 2017, a receita da Companhia foi de R$985,7 milhões, comparada com
R$1.013,7 milhões em 2016, representando um decréscimo de 2,8%. Redução
explicada principalmente pela Europa, que diminuiu 6,8%, de R$448,0 milhões em
2016 para R$417,6 milhões em 2017, devido a desvalorização da Lira Turca.
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Custo dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados
Os custos de produtos vendidos e serviços prestados pela Companhia em 2017
apresentaram um decréscimo de 4,5% em relação a 2016, explicado pela redução
na receita líquida de 2,8% e ao controle contínuo de custos.
Lucro bruto
O lucro bruto passou de R$152,3 milhões em 2016 para R$163,0 milhões em
2017, com acréscimo de 7,0%, devido ao controle contínuo de custos e aumento
da receita nas Américas (+0,4%). A margem sobre a receita líquida passou de
15,0% em 2016 para 16,5% em 2017.
Receitas (Despesas) Operacionais
As despesas operacionais da Companhia, líquidas de receitas operacionais,
compreendem despesas com vendas, despesas gerais e administrativas e outras
receitas/despesas operacionais. Aludidas despesas tiveram decréscimo de 5,7%,
passando de R$95,2 milhões em 2016 para R$89,8 milhões em 2017. Como
percentual da receita líquida, tais despesas passaram de 9,4% em 2016 para 9,1%
em 2017. Decréscimo explicado principalmente pelo benefício da alavancagem
operacional, controle de despesas e desvalorização de moedas (principalmente lira
turca).
Resultado Financeiro Líquido
O resultado financeiro líquido da Companhia para o exercício de 2017 foi de R$90,0
milhões negativos, composto por R$37,9 milhões de receitas financeiras, R$90,0
milhões de despesas financeiras e R$37,9 milhões negativos de variação cambial
líquida, comparado com R$17,8 milhões negativos em 2016.
Imposto de Renda e Contribuição Social
O resultado da Companhia com imposto de renda e contribuição social sobre o
resultado líquido, tanto corrente quanto diferido, foi de R$3,0 milhões negativos em
2017, sendo que, no exercício de 2016, foi de R$8,7 milhões negativos.
Resultado do Exercício
O Resultado da Companhia em 2017 foi R$23,9 milhões negativos contra R$30,5
milhões positivos em 2016.
A variação do resultado do exercício se deve
principalmente aos efeitos negativos da variação cambial.
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 comparado com o exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2015
Receita
Em 2016, a receita da Companhia foi de R$1.013,7 milhões, comparada com
R$1.017,7 milhões em 2015, representando um decréscimo de 0,4%. Redução
devida pelas Américas, que diminuíram 11,3%, de R$637,5 milhões para R$565,7
milhões compensados pela Europa que subiu 17,8% de R$380,2 milhões para
R$448,0 milhões.
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Custo dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados
Os custos de produtos vendidos e serviços prestados pela Companhia em 2016
apresentaram um decréscimo de 2,4% em relação a 2015, explicado pela redução
na receita líquida de 0,4% e devido ao controle contínuo de custos.
Lucro bruto
O lucro bruto passou de R$135,5 milhões em 2015 para R$152,3 milhões em
2016, com acréscimo de 12,4%, liderado pela Europa (+21,0%) e Américas
(+2,9%), devido ao controle contínuo de custos. A margem sobre a receita líquida
passou de 13,3% em 2015 para 15,0% em 2016.
Receitas (Despesas) Operacionais
As despesas operacionais da Companhia, líquidas de receitas operacionais,
compreendem despesas com vendas, despesas gerais e administrativas e outras
receitas/despesas operacionais. Aludidas despesas tiveram decréscimo de 4,9%,
passando de R$100,1 milhões em 2015 para R$95,2 milhões em 2016. Como
percentual da receita líquida, tais despesas passaram de 9,8% em 2015 para 9,4%
em 2016. Decréscimo explicado pela desvalorização das moedas.
Resultado Financeiro Líquido
O resultado financeiro líquido da Companhia para o exercício de 2016 foi de R$17,8
milhões negativos, composto por R$50,2 milhões de receitas financeiras, R$105,6
milhões de despesas financeiras e R$37,6 milhões positivos de variação cambial
líquida, comparado com R$134,1 milhões negativos em 2015.
O acréscimo na receita financeira (excluindo os ganhos com operações de forward)
em 2016 foi de R$42,6 milhões contra R$15,9 milhões em 2015.
As despesas financeiras da Companhia, excluindo as perdas com operações de
forward, em 2016 foram inferiores às referentes a 2015, passando de R$71,4
milhões para R$60,3 milhões.
O saldo de variação cambial em 2016 foi de R$37,6 milhões positivos contra
R$79,7 milhões negativos em 2015.
O saldo do resultado com operações de forward em 2016 foi de R$37,8 milhões
negativos contra R$1,1 positivos em 2015.
Imposto de Renda e Contribuição Social
O resultado da Companhia com imposto de renda e contribuição social sobre o
resultado líquido, tanto corrente quanto diferido, foi de R$8,7 milhões negativos em
2016, sendo que, no exercício de 2015, foi de R$2,7 milhões negativos, acréscimo
explicado pelo resultado positivo de suas controladas compensados pela não
constituição de imposto diferido sobre prejuízos fiscais da Companhia e de algumas
de suas controladas.
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Resultado do Exercício
O Resultado da Companhia em 2016 foi R$30,5 milhões positivos contra R$101,4
milhões negativos em 2015.
A variação do resultado do exercício se deve
principalmente por um melhor mix de produtos durante o ano e aumento nas vendas
na Turquia, junto com a contínua disciplina de custos e despesas.
Seguem abaixo os balanços patrimoniais da Companhia correspondentes aos
exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017:
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Ba la n ç o s P a trimo n ia is
Em 31 de dezembro de
2015

% do
Total

2016

% do
Total

Variaç ão %
2017

% do
Total

2016/ 2015

2017/ 2016

(Em milhões de reais, exc eto perc entuais)
Ativo
Circ ulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Títulos e Valores Mobiliários
Contas a rec eber de c lientes
Estoques
Impostos a rec uperar
Contas a rec eber c om derivativos
Outras c ontas a rec eber
To ta l d o a tivo c irc ula nte
Não Circ ulante
Realizável a Longo Prazo
Impostos diferidos
Impostos a rec uperar
Permanente
Imobilizado
Intangível
To ta l d o a tivo n ã o c irc u la n te
To ta l d o a tivo

295,5
154,5
121,6
163,9
31,1
8,6
7 7 5 ,2

24,5%
12,8%
10,1%
13,6%
2,6%
0,0%
0,7%
64 ,3 %

178,1
230,9
130,9
134,4
20,5
8,6
70 3 ,4

16,2%
21,0%
11,9%
12,2%
1,9%
0,0%
0,8%
6 4 ,0 %

294,4
213,0
115,0
206,3
29,1
1,0
8,8
8 6 7,5

23,0%
16,7%
9,0%
16,1%
2,3%
0,1%
0,7%
6 7 ,8 %

- 39,7%
49,4%
7,7%
- 18,0%
- 34,1%
0,0%
- 9,3 %

65,3%
- 7,8%
- 12,1%
53,5%
42,2%
1,4%
2 3,3%

70,4
4,5

5,8%
0,4%

63,5
3,2

5,8%
0,3%

61,7
3,8

4,8%
0,3%

- 9,7%
- 29,6%

- 2,9%
17,8%

201,8
153,5
4 3 0 ,2

16,7%
12,7%
35 ,7 %

179,1
149,5
39 5 ,3

16,3%
13,6%
3 6 ,0 %

193,1
152,9
4 11, 4

15,1%
12,0%
3 2 ,2 %

- 11,3%
- 2,6%
- 8 , 1%

7,8%
2,3%
4 , 1%

1. 2 0 5 , 4

10 0 , 0 %

1. 0 9 8 , 6

10 0 , 0 %

10 0 , 0 %

- 8,9 %

16 , 4 %

1. 2 7 8 , 9

P a ssivo
Circ ulante
Fornec edores
Fornec edores - partes relac ionadas
Empréstimos e financ iamentos
Obrigaç ões tributárias
Salários e enc argos soc iais a rec olher
Provisões diversas
Contas a pagar c om derivativos
Outras c ontas a pagar
To ta l d o p a ssivo c irc u la n te

195,5
5,2
561,7
17,1
22,5
29,5
1,2
12,4
8 4 5,1

16,2%
0,4%
46,6%
1,4%
1,9%
2,5%
0,1%
1,0%
7 0 , 1%

158,9
3,3
283,7
9,3
19,7
33,9
0,5
7,0
5 16 , 4

14,5%
0,3%
25,8%
0,8%
1,8%
3,1%
0,0%
0,6%
4 7 ,0 %

266,2
511,2
10,4
20,1
27,0
6,4
8 4 1, 3

20,8%
0,0%
40,0%
0,8%
1,6%
2,1%
0,0%
0,5%
6 5 ,8 %

- 18,7%
- 35,7%
- 49,5%
- 45,8%
- 12,4%
14,8%
- 60,3%
- 43,5%
- 3 8,9 %

67,5%
- 100,0%
80,2%
12,1%
2,0%
- 20,3%
- 100,0%
- 8,6%
6 2,9%

Não Circ ulante
Empréstimos e financ iamentos
Provisão para risc os
Obrigaç ões tributárias
Outras c ontas a pagar
To ta l p a ssivo n ã o c irc u la n te

303,2
6,3
3,7
9,7
3 2 2 ,8

25,2%
0,5%
0,3%
0,8%
26 ,8 %

441,2
8,3
3,2
7,7
46 0 ,4

40,2%
0,8%
0,3%
0,7%
4 1, 9 %

317,6
8,3
2,7
11,2
3 3 9,7

24,8%
0,6%
0,2%
0,9%
2 6 ,6 %

45,5%
32,3%
- 14,5%
- 20,5%
4 2,6 %

- 28,0%
0,3%
- 16,9%
45,1%
- 26 ,2%

240,0
2,7
0,5
(36,6)
(70,0)
(138,2)
(1,6)

19,9%
0,2%
0,0%
- 3,0%
- 5,8%
- 11,5%
- 0,1%

244,0
2,7
0,3
(87,3)
(69,3)
(7,2)
83,3

22,2%
0,2%
0,0%
- 7,9%
- 6,3%
- 0,7%
7,6%

244,0
2,7
0,2
(89,2)
(69,3)
(30,9)
57,5

19,1%
0,2%
0,0%
- 7,0%
- 5,4%
- 2,4%
4,5%

1,7%
0,0%
- 43,3%
138,9%
- 1,0%
- 94,8%
- 5440,5%

0,0%
0,0%
- 47,0%
2,1%
0,0%
332,0%
- 31,0%

39,0

3,2%

38,6

3,5%

40,4

3,2%

- 1,1%

4,8%

3 7 ,4

3 , 1%

12 1, 8

11, 1%

9 7 ,9

7 ,7 %

2 2 5,7 %

- 19 , 6 %

1. 2 0 5 , 4

10 0 , 0 %

1. 0 9 8 , 6

10 0 , 0 %

1. 2 7 8 , 9

10 0 , 0 %

- 8,9 %

16 , 4 %

Capital soc ial
Reserva de Capital
Reserva de luc ro
Ajustes de avaliaç ão patrimonial
Ágio em transaç ões de Capital
Prejuízos Ac umulados
Patrimônio líquido atribuível aos
c ontroladores
Partic ipaç ão de ac ionistas não
c ontroladores
To ta l d o P a trimô n io Lí q uid o
To ta l d o P a ssivo e P a trimôn io
lí q u id o

Na elaboração dos balanços patrimoniais, conforme dados acima, a Companhia
adotou as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil que seguem os pronunciamentos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC’s).
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Balanço em 31 de dezembro de 2017 comparado com 31 de dezembro de 2016
Ativo Circulante
Comparando o balanço da Companhia em 2017 e 2016, verifica-se que houve um
acréscimo no ativo circulante de 23,3%, passando de R$703,4 milhões em 2016
para R$867,5 milhões em 2017. Tal acréscimo ocorreu principalmente por: (i)
aumento nas contas de caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários,
de R$409,0 milhões em 2016 para R$507,4 milhões em 2017; (ii) aumento dos
estoques, que passaram de R$134,4 milhões em 2016 para R$206,3 milhões em
2017, explicado pela preparação para os novos pedidos na Europa no início de
2018; e (iii) aumento na conta de impostos a recuperar, que passou de R$20,5
milhões em 2016 para R$29,1 milhões em 2017, em decorrência do aumento dos
estoques.
Ativo não circulante
O realizável a longo prazo teve uma redução de R$1,2 milhões, de dezembro de
2016 para dezembro de 2017, ocorrido, principalmente, em função da realização de
impostos diferidos.
Imobilizado
O saldo contábil do ativo imobilizado sofreu aumento de R$14,0 milhões, passando
de R$179,1 milhões em 2016, para R$193,1 milhões em 2017. Os investimentos
em 2017 totalizaram R$35,3 milhões, basicamente na modernização de
maquinários e instalações. Houve também baixas de R$0,7 milhão, depreciação de
R$25,6 milhões e R$4,9 milhões de valorização cambial líquida sobre ativos no
exterior.
Intangível
O saldo contábil do ativo intangível sofreu aumento de 2,3%, passando de R$149,5
milhões em 2016 para R$152,9 milhões em 2017, explicado pelos investimentos
em desenvolvimento de novos produtos no montante de R$9,1 milhões
compensados pela desvalorização cambial líquida de R$4,7 milhões e pelas
amortizações de R$2,7 milhões.
Passivo Circulante
Comparando o saldo do passivo circulante da Companhia nos anos de 2016 e 2017,
verifica-se que houve um aumento de 62,9%, passando de R$516,4 milhões em
2016 para R$841,3 milhões em 2017. Tal aumento ocorreu, principalmente, em
razão: (i) do aumento de R$227,5 milhões em empréstimos e financiamentos,
explicada principalmente pela valorização cambial e transferência do longo prazo; e
(ii) aumento de R$107,3 milhões em fornecedores em função do aumento nos
estoques.
Passivo não circulante
O saldo do passivo não circulante da Companhia reduziu 26,2%, passando de
R$460,4 milhões em 2016 para R$339,7 milhões em 2017. A principal variação
decorreu da redução de R$123,6 milhões no saldo de empréstimos e
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financiamentos, que passou de R$441,2 milhões em 2016 para R$317,6 milhões
em 2017, em função da transferência para o curto prazo.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido da Companhia teve uma redução de 19,6%, passando de
R$121,8 milhões em 2016 para R$97,9 milhões em 2017, em consequência de: (i)
resultado líquido negativo de R$19,9 milhões; (ii) redução de R$1,7 milhões
referente a variação cambial em investimentos no exterior; e (iii) redução de R$2,4
milhões referente a atualizações atuariais.
Balanço em 31 de dezembro de 2016 comparado com 31 de dezembro de 2015
Ativo Circulante
Comparando o balanço da Companhia em 2016 e 2015, verifica-se que houve um
decréscimo no ativo circulante de 9,3%, passando de R$775,2 milhões em 2015
para R$703,4 milhões em 2016. Tal decréscimo ocorreu principalmente por: (i)
redução nas contas de caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários,
de R$450,0 milhões em 2015 para R$409,0 em 2016; (ii) aumento nas contas a
receber de clientes, líquidas de provisões para créditos de liquidação duvidosa, de
R$121,6 milhões em 2015 para R$130,9 milhões em 2016, explicado pelo aumento
das vendas no último trimestre de 2016 na Europa; (iii) redução dos estoques, que
passaram de R$163,9 milhões em 2015 para R$134,4 milhões em 2016, explicada
por uma melhor eficiência na gestão de estoques; e (iv) redução na conta de
impostos a recuperar, que passou de R$31,1 milhões em 2015 para R$20,5 milhões
em 2016, em decorrência da redução dos estoques.
Ativo não circulante
O realizável a longo prazo teve uma redução de R$8,2 milhões, de dezembro de
2015 para dezembro de 2016, ocorrido, principalmente, em função da realização
dos impostos diferidos.
Imobilizado
O saldo contábil do ativo imobilizado sofreu redução de R$22,7 milhões, passando
de R$201,8 milhões em 2015, para R$179,1 milhões em 2016. Os investimentos
em 2016 totalizaram R$34,7 milhões, basicamente na modernização de
maquinários e instalações. Houve também baixas de R$5,3 milhões, depreciação de
R$27,0 milhões e R$25,1 milhões de desvalorização cambial líquida sobre ativos no
exterior.
Intangível
O saldo contábil de ativo intangível teve redução de 4,0%, passando de R$153,5
milhões em 2015 para R$149,5 milhões em 2016, explicada principalmente pela
desvalorização cambial líquida.
Passivo Circulante
Comparando o saldo do passivo circulante da Companhia nos anos de 2015 e 2016,
verifica-se que houve uma redução de 38,9%, passando de R$845,1 milhões em
2015 para R$516,4 milhões em 2016. Tal redução ocorreu, principalmente, em
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razão: (i) da redução de R$278,0 milhões em empréstimos e financiamentos,
explicada principalmente pela desvalorização cambial; (ii) redução de R$36,6
milhões em fornecedores em função da redução de estoques; e (iii) redução de
R$7,8 milhões em obrigações tributárias explicada pela redução nas vendas no
último trimestre de 2016 nas Américas.
Passivo não circulante
O saldo do passivo não circulante da Companhia aumentou 42,6%, passando de
R$322,8 milhões em 2015 para R$460,4 milhões em 2016. A principal variação
decorreu do aumento de R$138,0 milhões no saldo de empréstimos e
financiamentos, que passou de R$303,2 milhões em 2015 para R$441,2 milhões
em 2016, em função da captação de novos empréstimos.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido da Companhia teve um aumento de 225,7%, passando de
R$37,4 milhões em 2015 para R$121,8 milhões em 2016, em consequência de: (i)
aumento de capital de R$120 milhões; (ii) resultado líquido positivo de R$30,5
milhões; (iii) redução de R$65,4 milhões referente a variação cambial em
investimentos no exterior e com itens monetários considerados como investimento
líquido; e (iv) redução de R$1,4 milhões referente a perda atuarial.
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10.2. Os diretores devem comentar:
a. resultados das operações da Companhia:
a.

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A receita bruta da Companhia é composta pela venda de freezers e refrigeradores
para fins comerciais de diversos modelos, tamanhos e configurações, para os
mercados domésticos dos quais a Companhia está presente (Brasil, Turquia,
México, Rússia, Dinamarca, Estados Unidos da América, Polônia, Ucrânia, Índia,
Indonésia e Bolívia) e exportações para os mercados da América Latina, América do
Norte, Europa, Ásia e Africa e das receitas de prestação de serviços de
manutenção, assistência técnica e serviços logísticos. As operações da Companhia
no México, na Rússia e na Turquia têm relevância no portfolio de vendas da
Companhia. As receitas de vendas da Turquia tem parte relevante denominada em
Euros.
Os produtos da Companhia são subdivididos em refrigeradores comerciais do tipo
Plug-In da seguinte forma: (i) horizontais, principalmente para sorvetes e alimentos
congelados; (ii) verticais, principalmente destinados à indústria de bebidas; e, (iii)
especiais, que compreendem horizontais em tamanhos especiais para venda de
impulso, verticais de duas portas e outros produtos. Além da venda de
refrigeradores comerciais do tipo Plug-In a Companhia aufere receita com a venda
de peças para reposição e prestação de serviços, tais como o recondicionamento de
freezers usados para determinados clientes, assistência técnica e serviços
logísticos.
ii. fatores
que
operacionais

afetaram

materialmente

os

resultados

Em 2015, no Brasil teve um crescimento anual de 6,6% nas receitas, através de
um mix de produtos de maior valor agregado, impulsionado pela inovação com
estéticas avançadas que criam um diferencial para os nossos clientes no ponto de
venda.
O México continuou conquistando muitos ganhos, com um aumento de 49,4% na
receita durante o ano de 2015. Este aumento foi impulsionados, principalmente
pelos aumentos significativos na receita média por unidade de 45,4%. Isto reflete o
sucesso da nossa linha renovada de produtos no setor de distribuição, nosso foco
contínuo e mais abrangente no impulsionamento do valor através de produtos mais
sofisticados, assim como uma vantagem cambial (o peso mexicano valorizou 24,6%
com relação ao real brasileiro). Além disso, o quarto trimestre foi impactado pela
entrega de unidades no México que haviam sido adiadas no início do ano por um
cliente significativo.
O Life Cycle, pós-venda do nosso produto no Brasil, manteve seu ritmo
crescimento ao longo do ano de 2015. Ainda mais importante que isso, a força
modelo de negócio e a criação de valor para o cliente foram bem adaptadas
condições dos países circundantes, permitindo que nos concentremos agora
expansão do conceito além das fronteiras do Brasil.

de
do
às
na
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Nossas operações na Europa tiveram um forte desempenho, com um aumento de
30,8% nas receitas do ano de 2015. A receita média por unidade aumentou 23%
no ano, devido a um melhor mix de produtos, especificamente pela extensão de
nossa gama de refrigeradores para cerveja com portas duplas e triplas. Além disso,
as receitas se beneficiaram dos efeitos positivos da moeda, tendo em vista o
contínuo crescimento da exportação para a Turquia, com a lira turca valorizada em
17,5% com relação ao real em 2015.
Ao longo de 2015, nossa operação de fabricação na Turquia provou que os
progressos alcançados em termos de redução do tempo de chegada do produto ao
mercado para as novas plataformas e para os recursos inovadores, estão realmente
melhorando o valor para o cliente, uma vez que estes foram destacados como a
principal razão para a renovação de contratos com clientes importantes.
Em 2016, o Brasil continuou a sentir os efeitos da economia local fraca, com uma
queda nas vendas de 14,7% em 2016, mas mesmo com a fraca economia, no
quarto trimestre conseguimos uma melhora no preço médio por unidade. Também
visualizando o mercado mais fraco, a Companhia reduziu o número de turnos nas
fábricas para se alinhar à tendência de mercado, mas manteve a flexibilidade de
aumentar a produção quando as condições de mercado melhorarem.
O México teve um bom desempenho durante o ano de 2016, com um aumento de
8,2% nas vendas (25,5% em moeda local e 19,9% em unidades), aumentando a
participação no mercado nacional com contas-chave e no segmento de distribuição,
assim como em mercados-chave de exportação, incluindo o Peru e os Estados
Unidos. O volume aumentou no quarto trimestre, mas foi afetado pela
desvalorização do peso mexicano em relação ao real.
Durante o ano de 2016, a Companhia ajustou sua gama de produtos, incorporando
soluções na refrigeração de bebida com modelos de menor preço para atender as
condições de mercado mais desafiadoras de seus clientes e entregar inovações, tais
como o Beer Maxx no Brasil, que traz cerveja sub zero para a residência. Além
disso, a Metalfrio continua a buscar iniciativas líderes de mercado, tais como
desenvolver ainda mais a estética da marca, novas soluções de iluminação,
melhores opções de energia e aumentar a transição para gases refrigerantes
naturais.
A Europa teve um bom desempenho em 2016, com um aumento nas receitas de
17,8%. Isso foi caracterizado por um forte primeiro semestre e um modesto
segundo semestre, o último impactado pelos difíceis períodos comparáveis do ano
anterior. Por exemplo, as receitas na Europa diminuíram 8,7% no quarto trimestre,
comparado com um aumento de 85% no mesmo trimestre do ano anterior.
Na Europa, o preço médio por unidade aumentou 10,2% devido principalmente a
um melhor mix de produtos com o lançamento de refrigeradores sub-zero com
multi portas e os novos modelos do tipo plug-in para supermercados. Entretanto, o
preço médio por unidade no 4T16 diminuiu 19,7% como resultado da
desvalorização significativa da lira turca em relação ao real.
No acumulado do ano de 2017, as receitas diminuíram ligeiramente para R$ 985,7
milhões (-2,8%) contra o ano anterior, com o crescimento nas Américas
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compensando em parte o declínio na Europa. Porém, é importante ressaltar o
severo impacto da desvalorização da lira turca e peso mexicano contra o real
brasileiro em 2017; se ajustado para isso em uma base constante da moeda, as
Receitas em 2017 teriam aumentado 9,6%.
Depois de consecutivos trimestres de fracas condições de mercado no Brasil, o
terceiro trimestre mostrou sinais de recuperação e este progresso acelerou no
quarto trimestre. Houve bom progresso desde o início do ano no desenvolvimento
do negócio no canal de distribuidores e no mercado de exportação, o que deixou a
Empresa bem posicionada para uma eventual recuperação do mercado.
Após um bom terceiro trimestre, o mercado no México foi desafiador no quarto
trimestre. No acumulado do ano, as receitas tiveram queda de 7% em uma base
reportada, embora as receitas tenham se mantido praticamente estáveis em moeda
local, destacando o efeito da desvalorização do peso mexicano contra o real
brasileiro.
No ano, as vendas na Europa diminuíram 6,8%, para R$ 417,6 milhões, embora em
uma base neutra de moeda, as vendas teriam subido 19,2%. Na Turquia, o preço
médio por unidade no acumulado do ano aumentou 35,2% na moeda local,
impulsionada pelo aumento nas vendas de produtos de maior valor agregado, como
produtos de portas duplas e triplas e congeladores de ilha de supermercado. A
Rússia apresentou um crescimento de 4,4% nas receitas (praticamente estável em
moeda local) e entregou bons ganhos operacionais durante o ano, resultado das
contínuas iniciativas de eficiência.
b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de
câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos
produtos e serviços
Conforme comentado anteriormente, além de operações no Brasil, a Companhia
possui subsidiárias na Turquia, Rússia, Dinamarca, México, Estados Unidos da
América, Polônia, Índia, Indonésia e Bolívia. Além das receitas originárias nos
mercados domésticos de cada um destes países, a Companhia possui parte das
receitas de vendas derivadas de exportações. Consequentemente, além das
variações existentes entre a moeda funcional de cada país onde a Companhia atua
e o Real, existe também o impacto das variações cambiais nas receitas de vendas
provenientes das diferenças de moedas dos locais de origem e destino das
exportações. A Turquia possui parte relevante de suas receitas de vendas
provenientes de exportações, que na sua grande maioria são realizadas em euros.
Nos últimos três exercícios, as receitas da Companhia sofreram variações relativas
às modificações das taxas de câmbio. Segue abaixo quadro que demonstra a
variação das principais moedas locais em relação à moeda brasileira (Real):
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Taxas de Conversão para o Real
(final do exercício)

2014

2015

2016

2017

Dólar(USD)
Variaç ão %

2,6562

3,9048
47,0%

3,2591
-16,5%

3,3080
1,5%

Coroa Dinamarquesa (DKK)
Variaç ão %

0,4334

0,5695
31,4%

0,4625
-18,8%

0,5329
15,2%

Lira Turc a (TRY)
Variaç ão %

1,1395

1,3384
17,5%

0,9258
-30,8%

0,8752
-5,5%

Peso Mexic ano (MXN)
Variaç ão %

0,1805

0,2249
24,6%

0,1580
-29,7%

0,1681
6,4%

Rublo Rússia (RUB)
Variaç ão %

0,0439

0,0529
20,5%

0,0534
0,9%

0,0574
7,6%

Rupia India (INR)
Variaç ão %

0,0421

0,0590
40,1%

0,0480
-18,6%

0,0518
7,9%

0,5692

0,4744
-16,7%

0,4822
1,6%

Bolivianos (BOB)
Variaç ão %

No acumulado do ano de 2017, itens financeiros líquidos registraram um resultado
negativo de R$ 90,0 milhões, comparado a um resultado negativo de R$ 17,8
milhões no mesmo período do ano anterior. Isto reflete despesas financeiras
líquidas praticamente estáveis, sendo significativamente afetadas por variação
cambial negativa, especificamente na Turquia.
Com relação ao resultado financeiro, no exercício de 2016, a Companhia obteve
resultado financeiro líquido negativo de R$17,8 milhões e a variação cambial
impactou positivamente em R$37,6 milhões. Os resultados financeiros foram
significativamente impactados pelos movimentos adversos da taxa de câmbio, com
o Real valorizando 16,5% contra o dólar em relação ao início do ano e Lira Turca
desvalorizando 30,8% contra o real, o que resultou em ganho cambial líquido de
R$37,6 milhões em 2016, contra uma perda cambial líquida de R$79,7 milhões em
2015.
c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e
produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e
no resultado financeiro da Companhia, quando relevantes
Inflação
O desempenho financeiro da Companhia pode ser afetado pela inflação de cada país
onde atua, uma vez que uma parcela expressiva dos custos e despesas
operacionais são incorridos nas moedas funcionais de cada país e reajustados pela
inflação. A receita bruta de vendas da Companhia também é afetada pela inflação,
uma vez que, de modo geral, a Companhia repassa parte dos aumentos nos custos
para seus clientes por meio de aumentos de preços. A Companhia não pode prever
se será capaz de repassar o aumento dos custos para seus clientes no futuro.
Segue abaixo resumo dos principais indicadores econômicos/financeiros de cada
país das principais operações da Companhia:
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BRASIL

Exercício Encerrado
em 31 de dezembro de
2015
2016
2017

(3,50)%
(3,50)%
1,00%
Crescimento real do PIB(1)
10,54%
7,19%
(0,53)%
Inflação (IGP(M)(2)
10,67%
6,29%
2,95%
Inflação (IPCA)(3)
14,30%
13,70%
7,00%
Taxa Interbancária – CDI(4)
7,00%
7,50%
7,00%
Taxa TJLP(5)
Valorização (desvalorização) do Real frente ao
(32,0)%
19,8%
(1,5)%
Dólar
3,90
3,26
3,31
Taxa de câmbio no final do período – US$1,00
(6)
3,33
3,48
3,19
Taxa de câmbio média – US$1,00
_____________
(1)
PIB medido pelo novo método apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
(2)
A inflação (IGP(M) é o índice geral de preço do mercado medido pela FGV/SP. O IGPM é
composto pela ponderação entre os preços no mercado consumidor, no mercado
atacadista e no mercado de construção civil.
(3)
A inflação (IPCA) é um índice de preços ao consumidor medido pelo IBGE, medindo a
inflação em famílias com renda entre um e 40 salários mínimos mensais, em onze regiões
metropolitanas do Brasil.
(4)
Certificado de Depósito Interbancário, ou CDI, é a taxa média de depósito interbancário
fixo praticada durante o dia no Brasil.
(5)
Refere(se à taxa de juros cobrada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) para financiamento a longo prazo.
(6)
Média das taxas de câmbio no final do mês durante o período indicado.
Fontes: IBGE, BNDES, Banco Central e FGV.

TURQUIA
Crescimento real do PIB
Inflação
Taxa de Juros Básica da Economia
Valorização (desvalorização) do TRL frente ao
Dólar
Taxa de câmbio (fechamento) TRL por US$1,00
Taxa media de câmbio — TRL por US$1,00
___________
Fonte: Bloomberg
RÚSSIA
Crescimento real do PIB
Inflação
Taxa de Juros Básico da Economia
Valorização (desvalorização) do RUB frente ao Dólar
Taxa de câmbio (fechamento) RUB por US$1,00
Taxa media de câmbio — RUB por US$1,00
_________
Fonte: Bloomberg

Exercício Encerrado em
31 de dezembro de
2015
2016
2017

6,10%
7,70%
10,46%

3,20%
7,80%
11,08%

6,80%
11,10%
11,35%

(19,69)%
2,92
2,73

(17,48)%
3,52
3,02

(7,23)%
3,80
3,65

Exercício Encerrado em
31 de dezembro de
2015
2016
2017

(2,50)%
15,60%
11,00%
(16,25)%
72,52
61,25

(0,20)%
7,10%
10,00%
17,85%
61,54
66,95

1,50%
3,70%
7,75%
6,67%
57,69
58,33
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UNIÃO EUROPEIA
Crescimento real do PIB
Inflação
Taxa de Juros Básico da Economia
Valorização (desvalorização) do Euro frente ao Dólar
Taxa de câmbio (fechamento) Euro por US$1,00
Taxa media de câmbio — Euro por US$1,00
_________
Fonte: Bloomberg
MÉXICO
Crescimento real do PIB
Inflação
Taxa de Juros Básico da Economia
Valorização (desvalorização) do MXN frente ao Dólar
Taxa de câmbio (fechamento) MXN por US$1,00
Taxa media de câmbio — MXN por US$1,00
__________
Fonte: Bloomberg
INDIA
Crescimento real do PIB
Inflação
Taxa de Juros Básico da Economia
Valorização (desvalorização) do MXN frente ao Dólar
Taxa de câmbio (fechamento) MXN por US$1,00
Taxa media de câmbio — MXN por US$1,00
__________
Fonte: Bloomberg

BOLIVIA
Crescimento real do PIB
Inflação
Valorização (desvalorização) do BOB frente ao Dólar
Taxa de câmbio (fechamento) BOB por US$1,00
Taxa media de câmbio — BOB por US$1,00
__________
Fonte: Bloomberg

Exercício Encerrado em
31 de dezembro de
2015

2016

2017

2,10%
0,00%
0,63%
(9,90)%
0,92
0,90

1,80%
0,20%
0,20%
(3,49)%
0,95
0,90

2,30%
1,50%
0,42%
14,12%
0,83
0,89

Exercício Encerrado em
31 de dezembro de
2015

2016

2017

2,60%
2,70%
6,28%
(14,29)%
17,21
15,87

2,30%
2,80%
7,44%
(16,97)%
20,73
18,69

2,00%
6,00%
7,66%
5,43%
19,66
18,91

Exercício Encerrado em
31 de dezembro de
2015

2016

2017

7,40%
4,90%
7,76%
(4,70)%
66,15
64,14

8,20%
5,00%
6,51%
(2,61)%
67,92
67,21

7,10%
3,30%
7,33%
6,34%
63,87
65,11

Exercício Encerrado em
31 de dezembro de
2015

2016

2017

4,90%
4,10%
0,14%
6,90
6,90

4,30%
3,60%
(0,43)%
6,93
6,91

4,20%
3,20%
0,29%
6,91
6,91

Variação de preços nos principais insumos e produtos
Existem 8 classes de insumos que contribuem para, aproximadamente, 60% do
custo de produção da Companhia e de suas subsidiárias. São elas: aço,
compressor, vidro, cobre ou alumínio, materiais químicos, isolantes térmicos,
componentes elétricos (micro-motores, controladores eletrônicos e outros) e
aramados. Pela característica de commodity de várias das matérias-primas e
componentes, a Companhia e suas subsidiárias procuram adquirir grandes volumes
que favoreçam a redução dos custos. Os custos de produção da Companhia e de
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suas subsidiárias são principalmente influenciados pela variação de preços de
mercado destas commodities (normalmente fixados em US Dolares e Euros) em
relação à cotação da moeda funcional local de cada país. Outros custos que
impactam o resultado operacional da Companhia e de suas subsidiárias estão
relacionados ao reajuste de preços controlados em cada país onde a Companhia
atua, como energia elétrica e gás.
Câmbio e taxa de juros
Em decorrência da contratação de empréstimos e financiamentos em moeda
estrangeira, o câmbio e as taxas de juros impactam diretamente o resultado
financeiro da Companhia. Neste sentido, cumpre destacar que os empréstimos e
financiamentos em moeda estrangeira contratados nos últimos três exercícios
estavam indexados de acordo com as seguintes taxas de juros:
Libor - London Interbank Offered Rate - É a taxa preferencial de juros que é
oferecida para grandes empréstimos entre os bancos internacionais que operam no
mercado de Londres (Inglaterra).
Euribor - Euro Interbank Offered Rate - É a taxa interbancária do mercado da zona
do Euro. A taxa foi criada para englobar as operações interbancárias realizadas na
moeda comum européia entre os países que assumiram o Euro desde sua criação
em 1999.
CDI – Certificados de Depósitos Interbancários - São títulos emitidos pelos bancos
como forma de captação ou aplicação de recursos excedentes. Criado em meados
da década de 1980, os CDIs são aplicações com prazos de 1 dia útil, com objetivo
de melhorar a liquidez de uma determinada instituição financeira. Essas transações
são fechadas por meio eletrônico e registradas nos computadores das instituições
envolvidas e nos terminais do CETIP.
É importante ainda destacar que as variações cambiais afetaram e poderão afetar
no futuro, o resultado financeiro e endividamento da Companhia, dado que, como
acima descrito, a Companhia possui endividamento em US Dolar e Euro ou atrelado
à variação do US Dolar e do Euro.
Os principais ativos e passivos sujeitos aos riscos cambiais estão abaixo
discriminados e não há diferenças relevantes entre os valores justos e os saldos das
respectivas contas contábeis:
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Consolidado
31/12/2017
USD

EUR

GBP

Total
convertido
em BRL

Aplicações Financeiras
Bonds
Contas a receber de clientes
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Derivativos

9,6
21,7
3,9
(11,5)
(161,2)
(24,0)

9,8
15,3
10,8
(11,3)
(67,4)
20,0

0,0
-

70,5
132,6
55,9
(82,8)
(800,6)
-

Exposição

(161,5)

(22,7)

0,0

(624,3)

Consolidado
31/12/2016
USD

Aplicações Financeiras
Bonds
Contas a receber de clientes
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Derivativos
Exposição

EUR

GBP

Total
convertido
em BRL

9,8
47,4
9,6
(8,3)
(139,5)
(2,1)

4,3
16,9
11,2
(7,5)
(75,6)
2,0

2,6
-

46,6
223,5
69,9
(53,0)
(714,4)
-

(83,0)

(48,8)

2,6

(427,5)

Consolidado
31/12/2015
USD

Aplicações Financeiras
Bonds
Contas a receber de clientes
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Derivativos
Exposição
Taxas utilizadas:
USD/BRL
EUR/BRL
GBP/BRL

EUR

GBP

Total
convertido
em BRL

23,0
24,4
13,7
(6,4)
(125,5)
(10,4)

8,1
10,8
6,7
(6,3)
(61,3)
5,0

1,1
-

124,0
147,2
81,9
(51,8)
(750,6)
(19,3)

(81,3)

(37,0)

1,1

(468,6)

31/12/2017
3,3080
3,9693
4,4714

31/12/2016
3,2591
3,4384
4,0364

31/12/2015
3,9048
4,2504
5,7881

A Companhia registrou no resultado em 2017 efeitos de variação cambial líquida
negativa no montante de R$37,9 milhões (R$37,6 milhões positivos em 2016).
A Companhia e suas controladas estão expostas a taxas de juros flutuantes
substancialmente atreladas às variações: (i) dos Depósitos Interfinanceiros - DI nas
aplicações financeiras e nos empréstimos e financiamentos contratados em Reais e
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(ii) das taxas Libor e Euribor nas aplicações financeiras e nos empréstimos e
financiamentos contratados em moeda estrangeira. A Companhia possui parte das
suas aplicações financeiras em Bonds, no valor de R$132,6 milhões em 2017
(R$223,5 milhões em 2016), sendo que tais Bonds são avaliados a mercado e,
portanto, estão sujeitos a oscilações que podem ser substanciais. O mesmo ocorre
para o investimento que a Companhia tem em fundos de investimentos, no valor de
R$77,3 milhões em 2017 (R$3,9 milhões em 2016), que também está sujeito a
oscilações. A Companhia monitora essas oscilações através de ferramentas de
controles internos e acompanhamento de mercado, sem necessariamente ter
qualquer obrigação de contratar instrumentos de proteção.
A Companhia registrou em 2017 (i) receita de aplicações financeiras com juros e
variação no valor dos Bonds, no montante de R$14,6 milhões (R$41,5 milhões em
2016) e (ii) despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos de R$44,1
milhões (R$31,6 milhões em 2016).
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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
A Companhia não introduziu e nem alienou segmentos operacionais diferentes dos
que atua, durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
No terceiro trimestre de 2015 a Companhia adquiriu a participação remanescente
do sócio minoritário da Enerfreezer de 9,07%, gerando um ágio de R$1,1 milhões
nessa transação. A contraprestação dessa aquisição se deu através da transferência
de 23,16% da participação na Metalfrio – México. O processo de retirada do sócio
minoritário da Metalfrio – México se deu através de redução de capital da Metalfrio
– México, gerando um ágio de R$27,4 milhões. Após a redução de capital, a
Companhia passou a deter 100% de participação na controlada Metalfrio – México.
Pelo fato desta transação envolver acionistas, os efeitos mencionados
anteriormente foram reconhecidos em rubrica especifica no patrimônio líquido.
No quarto trimestre de 2015, a Companhia constituiu uma subsidiária na Bolívia,
com sede em Santa Cruz de la Sierra, com o objetivo de prestação de serviços de
manutenção de freezers para atender demandas na América Latina.
No quarto trimestre de 2017, foi constituída a Metalfrio – Nigéria, localizada em
Lagos, Nigéria, tem como objetivo a comercialização de refrigeradores atendendo o
mercado norte do continente africano.
Em dezembro de 2017, a Metalfrio – Nigéria adquiriu 90% de participação
societária na Sabcool, companhia também localizada na Nigéria, pelo montante de
R$0,5 milhão, gerando um ágio de R$0,3 milhão. O objetivo da Sabcool também é
a comercialização de refrigeradores.
c. eventos ou operações não usuais
No melhor entendimento dos Diretores, não houve eventos ou operações não
usuais realizadas pela Companhia nos anos de 2015, 2016 e 2017.
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auditor
10.4. Os diretores devem comentar:
a. mudanças significativas nas práticas contábeis e
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis nos exercícios findos em
31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015.
c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Não houve ressalva nos pareceres dos auditores nos exercícios de 2015, 2016 e
2017.

PÁGINA: 124 de 266

10.5 - Políticas contábeis críticas
Formulário de Referência - 2018 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas
adotadas pela Companhia, 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
A Companhia adota na elaboração das demonstrações financeiras as normas
internacionais IFRS e os pronunciamentos CPC para avaliar os seus ativos,
passivos, receitas e despesas, e realizar as estimativas necessárias. As estimativas
são elaboradas com base nos relatórios emitidos por seus assessores legais e
financeiros, assim como na experiência adquirida da Companhia.
Trimestralmente as estimativas e políticas contábeis são revisadas e as
adequações, se necessárias, são implementadas para se determinar com a melhor
precisão possível a condição financeira e patrimonial da Companhia. Quando da
concretização dos fatos mensurados e reconhecimento dessas estimativas, pode
haver variações em relação às premissas adotadas.
A Companhia registra, quando se faz necessário, provisões de contingência com
base nos pareceres dos advogados externos, para cobrir as perdas consideradas
prováveis. Também avalia seus estoques de produtos a preços de mercado, com o
intuito de detectar se existe a necessidade de provisionar ajustes de estoque, que
ocorrem quando o preço de realização dos seus produtos é inferior ao custo unitário
registrado nos estoques.
A Companhia revisa anualmente a recuperabilidade dos ativos fiscais, projetando os
resultados da Companhia e de suas subsidiárias e analisando a utilização dos
créditos na compensação dos impostos gerados pela vendas e pelos lucros
tributáveis de períodos futuros.
Desta forma, encontram-se abaixo as políticas contábeis críticas adotadas pela
Companhia na elaboração de suas demonstrações financeiras:
a. Reconhecimento da Receita
A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida
pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é
reconhecida quando os riscos e benefícios mais significativos inerentes a
propriedade dos bens forem transferidos para o comprador.
A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado no momento da sua
realização.
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b. Estimativas Contábeis
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo
com as normas IFRSs e as normas CPCs exigem que a Administração da
Companhia e de suas controladas façam julgamentos, estimativas e premissas que
afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos,
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um
risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício
financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas das demonstrações
financeiras da Companhia:


Nota nº 7 – Provisão para crédito de liquidação duvidosa;



Nota nº 8 – Provisão para perdas nos estoques;



Nota nº 10 – Impostos diferidos;



Nota nº 13 – Revisão da vida útil do ativo imobilizado;



Nota nº 14 – Amortização do ativo intangível e teste de recuperação do
ágio;



Nota nº 18 – Provisão diversas;



Nota nº 19 – Provisão para riscos;



Nota nº 26 – Instrumentos derivativos.

c. Instrumentos Financeiros

 Ativos financeiros não derivativos
A Companhia e suas controladas reconhecem os empréstimos, recebíveis e
depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos
financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado)
são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das
partes das disposições contratuais do instrumento.
A Companhia e suas controladas deixam de reconhecer um ativo financeiro quando
os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transferem
os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro
em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da
titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja
criada ou retida nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo
individual.
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A Companhia e suas controladas tem os seguintes ativos financeiros não
derivativos: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado e
empréstimos e recebíveis.

Ativos financeiros mesurados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do
resultado, caso seja classificado como mantido para negociação, ou seja, designado
como tal no momento do reconhecimento inicial.
Os ativos financeiros são
designados pelo valor justo por meio do resultado, se a Companhia e suas
controladas gerenciam tais investimentos e tomam decisões de compra e venda
baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e
a estratégia de investimentos. Os custos da transação, após o reconhecimento
inicial, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Os ativos financeiros
registrados pelo valor justo por meio do resultado abrangem os títulos e valores
mobiliários.
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou
calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.
Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo
amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda
por redução ao valor recuperável.
Os empréstimos e recebíveis abrangem as aplicações financeiras, contas a receber
de clientes, contas a receber de partes relacionadas, empréstimos e
financiamentos, empréstimos com partes relacionadas e outras contas a receber.

 Passivos financeiros não derivativos
Todos os passivos financeiros não derivativos da Companhia e de suas controladas
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte
das disposições contratuais do instrumento. A Companhia e suas controladas
baixam um passivo financeiro não derivativo quando tem suas obrigações
contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.
Os ativos e passivos financeiros não derivativos são compensados e o valor líquido
é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia
tenha o direito legal de compensar os valores e a intenção de liquidar em uma base
líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente.
A Companhia e suas controladas tem os seguintes passivos financeiros não
derivativos: empréstimos e financiamentos, fornecedores, fornecedores partes
relacionadas e outras contas a pagar.
Tais passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor
justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o
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reconhecimento inicial, esses passivos financeiros não derivativos são medidos pelo
custo amortizado através do método dos juros efetivos.

 Instrumentos financeiros derivativos
Derivativos são reconhecidos pelo valor justo e as variações no valor justo são
registradas no resultado do exercício. Esses derivativos incluem contratos de NDF
(Non Deliverable Forwards) e contratos de venda a termo de diversas moedas e
mercadorias (commodities). A Companhia não adota a prática contábil de hedge
accounting em suas operações.
A Administração da Companhia e das suas controladas mantém, de acordo com sua
Política de Gestão de Risco Financeiro, monitoramento sobre os instrumentos
financeiros derivativos contratados. Essas operações são efetuadas a partir da
avaliação das condições de mercado de cada um dos instrumentos derivativos. A
Companhia não está sujeita a limitações na exposição a diferentes taxas de juros,
moedas e preços de commodities, não tem a obrigatoriedade de contratar proteção
contra estas exposições, mas está autorizada a realizar operações de derivativos
de taxas de juros, moedas e preços de commodities. Caso as premissas de preços e
o cenário econômico projetado utilizado no momento da contratação dos
instrumentos financeiros derivativos não se concretizem, a Companhia poderá
incorrer em perdas financeiras.
O monitoramento das operações com instrumentos financeiros derivativos é
efetuado pela Diretoria Financeira e periodicamente pelo Grupo de Gestão de Risco
e pelo Conselho de Administração.
Critérios de determinação do valor justo
O valor justo estimado para os instrumentos financeiros derivativos contratados
pela Companhia e por suas controladas foi determinado por meio de informações
disponíveis no mercado. O valor justo destes derivativos é obtido através do fluxo
de caixa descontado, de acordo com as taxas contratuais e vigentes no mercado
(câmbio e juros). Entretanto, considerável julgamento foi requerido na
interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor justo de
cada operação. Como consequência, as estimativas calculadas não indicam,
necessariamente, os montantes que efetivamente serão realizados quando da
liquidação financeira das operações.
d. Moeda Estrangeira
A administração da Companhia definiu que sua moeda funcional é o Real, de acordo
com as normas descritas no CPC 02 - Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e
Conversão de Demonstrações Contábeis, aprovado pela Deliberação CVM nº 534.
Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que diferem da moeda
funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos
e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda
funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de
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variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são
reconhecidos na demonstração de resultado. Ativos e passivos não monetários
adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas
taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo
quando este é utilizado.
Os ganhos e as perdas decorrentes de variações de investimentos no exterior e dos
itens monetários que fazem parte do investimento líquido são reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido na rubrica “ajustes de avaliação patrimonial” e
reconhecidos na demonstração de resultado quando esses investimentos forem
alienados, como um todo ou parcialmente.
e. Redução ao valor recuperável de ativos
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e de suas
controladas, exceto os estoques e imposto de renda e contribuição social diferidos,
são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no
valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é
determinado. No caso de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida, o valor
recuperável é estimado todo ano na mesma época.
O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa (UGC) é o maior
entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor
em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores
presentes através da taxa de desconto antes de impostos, que reflita as condições
vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos
específicos do ativo ou UGC.
Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas
reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas na redução de qualquer
ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGC), e subsequentemente na redução dos
outros ativos desta UGC (ou grupo de UGC) de forma pro rata.
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida.
Quanto a outros ativos, as perdas de valor recuperável são revertidas somente na
condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido
apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse
sido reconhecida.
Critérios para a realização do teste do valor recuperável
A Companhia utiliza o método de fluxo de caixa descontado com projeções para os
próximos 5 anos mais a perpetuidade para testar o valor recuperável.
Determinação da taxa de desconto
A taxa de desconto foi calculada utilizando o método do Custo de Capital Médio
Ponderado (WACC - Weighted Average Cost of Capital), um modelo em que o custo
de capital é determinado pelo custo médio ponderado do valor de mercado dos
componentes da estrutura de capital (capital próprio e capital de terceiros). Essa
metodologia foi utilizada para calcular a taxa de desconto para cada unidade
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geradora de caixa (UGC). A administração definiu que as UGCs são analisadas por
conjunto de ativos em cada país.
Para estimar a taxa de desconto, a Companhia adota os seguintes critérios:
1) Taxa esperada requerida pelos acionistas (custo de capital próprio = Ke)
1a) Taxa livre de risco – Essa taxa foi aproximada por taxas de juros sobre
títulos soberanos de dez anos para cada país em que a Companhia possui
operações (Brasil, Rússia, México e Turquia);
1b) Prêmio de risco de capital próprio - Essa taxa foi calculada pela diferença
entre o retorno de mercado (obtido pelo modelo de dividendos descontados da
bolsa de valores de cada país) e a taxa livre de risco de cada país;
1c) Beta - Essa taxa foi aproximada pela beta média para os setores de
Máquinas e Bebidas (”soft” e “Alcoholic”);
1d) A combinação das taxas de juros livre de riscos dos países em que a
Companhia possui operações (que inclui o risco do país), mais o prêmio de risco
de capital próprio, ajustado por Beta resulta no custo de capital próprio (Ke)
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, como segue:

País

Taxa Livre
de Risco 1a)

Brasil
México
Rússia
Turquia

Prêmio de Risco de
Capital Próprio 1b)

Beta 1c)

Custo de Capital
Próprio(Ke) 1d)

9,8%

3,1%

0,80

12,3%

7,6%
7,5%
12,1%

8,3%
7,7%
2,8%

0,80
0,80
0,80

14,2%
13,6%
14,3%

Fonte:
damodaran.com
Bloomberg
2) Custo de Capital de Terceiros (Kd): A Administração da Companhia coletou
informações sobre todos os empréstimos e financiamentos obtidos com
instituições financeiras, descrevendo o valor e a taxa de juros por contrato
e, com base nessas informações, após ponderar as variáveis, o custo de
captação de 5,02% a.a. foi calculado. Como a Companhia é tributada para
fins de imposto de renda e contribuição social com base no lucro tributável,
há o benefício da dedutibilidade fiscal sobre o custo dos juros, sendo que a
alíquota varia de acordo com cada país, 34% no Brasil, 30% no México,
20% na Turquia e 20% na Rússia.
3) Ponderação do custo de capital: O peso do capital próprio utilizado foi de
40% e o peso do capital de terceiros foi de 60%, com base nos valores do
custo de capital próprio e de capital de terceiros considerados ideais para a
Companhia.
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4) Após se ponderar as considerações descritas nos itens 1 a 3 acima, as
seguintes taxas de desconto (WACC) foram calculadas para cada país e
foram utilizadas como taxas de desconto, conforme descrito no CPC 01 –
Redução ao valor recuperável.

Taxa de desconto
ao ano

País
Brasil
México
Rússia
Turquia

6,9%
7,8%
7,9%
8,1%

Análise de sensibilidade das premissas
O valor recuperável estimado das unidades geradoras de caixa é superior ao valor
contábil das UGCs em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, portanto não é
necessário registro de perda por redução no valor recuperável. Mesmo que haja
alterações relevantes nas premissas adotadas, a administração da Companhia
entende que o valor contábil não será superior ao valor recuperável.
f.

Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia e suas
controladas possuem uma obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado, e for provável que um recurso econômico seja requerido para
saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido.
O cálculo do valor presente é efetuado para cada transação com base numa taxa de
juros que reflete o prazo, a moeda e o risco de uma transação. A Companhia e suas
controladas não registraram o ajuste a valor presente, em virtude de não ter
efeitos relevantes nas demonstrações financeiras.
Provisão para garantias
O valor da provisão para garantias, necessário para fazer frente à obrigação
assumida em relação aos equipamentos em garantia, é calculado com base na
quantidade de produtos em garantia e no prazo de cada garantia concedida sobre
esses produtos. Também se leva em consideração a média de frequência de
atendimentos por produto e o custo médio por atendimento de assistência técnica.
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A Companhia mantém provisões para créditos de liquidação duvidosa no valor das
perdas estimadas em decorrência da incapacidade dos clientes de efetuar os
pagamentos de títulos vencidos. A Administração da Companhia determina o
montante a ser provisionado, com relação ao mercado interno e externo com base
em análises individuais de cada cliente. Tais provisões são revisadas mensalmente
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a fim de serem ajustadas, se necessário. A Companhia toma por base, no processo
de decisão, ainda, dívidas incobráveis históricas, solidez financeira do cliente,
conjuntura econômica atual de cada país e mudanças dos padrões de pagamento
do cliente. Historicamente, a Companhia não incorre em perdas significativas na
realização das contas a receber.
Provisão para contingências
A Companhia e suas controladas são parte (polo passivo) em ações judiciais e
processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais,
decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias,
trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos.
Considerando o prognóstico dos processos administrativos e judiciais em
andamento classificados em perda provável, possível ou remota, realizado por
assessores legais, a Companhia registra provisão para perdas prováveis. Portanto,
uma contingência é reconhecida quando (a) a Companhia tem uma obrigação legal
ou constituída como consequência de um evento passado; (b) é provável que
recursos sejam exigidos para liquidar a obrigação; e (c) o montante da obrigação
possa ser estimado com suficiente segurança. As provisões são registradas com
base nas melhores estimativas de risco envolvidas e analisadas caso a caso, de
acordo com consultas realizadas junto aos assessores legais e consultores jurídicos
externos da Companhia.
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10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados
nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:
a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente,
que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet
items), tais como:
i.

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não existem arrendamentos mercantis operacionais relevantes, ativos e passivos
não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.
ii.

carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade
mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos
passivos

Não existem carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Companhia
mantenha riscos ou responsabilidades.
iii.

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não existem contratos relevantes de futura compra e venda de produtos ou
serviços celebrados pela Companhia não evidenciados nas demonstrações
financeiras.
iv.

contratos de construção não terminada

Não existem contratos relevantes de construção não terminada celebrados pela
Companhia não evidenciados nas demonstrações financeiras.
v.

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não existem contratos relevantes de recebimentos futuros de financiamentos.
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não existem outros
financeiras de 2017.

itens

relevantes

não

evidenciados

nas

demonstrações
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10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as
despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros
itens das demonstrações financeiras do emissor
Não aplicável
b. natureza e o propósito da operação
Não aplicável
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos
gerados em favor do emissor em decorrência da operação
Não aplicável
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10.08. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do
plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes
tópicos:
a. investimentos, incluindo:
a. descrição quantitativa e qualitativa dos
andamento e dos investimentos previstos

investimentos

em

Não há investimentos em andamento e investimentos previstos relevantes.
ii.

fontes de financiamento dos investimentos

Havendo investimentos, as principais fontes de financiamento dos investimentos da
Companhia serão a sua própria geração de fluxo de caixa operacional e obtenção de
recursos de terceiros mediante empréstimos ou financiamentos.
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos
previstos
Não há desinvestimentos em andamento ou previstos.
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 aplicável
c. novos produtos e serviços, indicando:
A Companhia não desenvolveu, durante os anos de 2015, 2016 e 2017, produtos e
serviços diferentes do seu atual segmento de atuação.
i.

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável, na medida em que não há pesquisas em andamento já divulgadas.
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas
desenvolvimento de novos produtos ou serviços

para

Não aplicável, na medida em que não há desenvolvimento de novos produtos ou
serviços em andamento diferentes do seu atual segmento de atuação.
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
Não aplicável, na medida em que não há projetos em desenvolvimento já
divulgados.
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iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de
novos produtos ou serviços
A Companhia realizou nos anos de 2015, 2016 e 2017 gastos com desenvolvimento
de novos produtos e componentes, dentro de sua área de atuação, nos montantes
especificados abaixo:

Gastos com desenvolvimento de novos produtos e
componentes
Total

2015
2016
2017
(em milhões de Reais)
9,2
9,6
9,1
9,2

9,6

9,1
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10.09.
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
operacional da Companhia foram tratados nos itens desta seção 10.

desempenho
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
11.1. As projeções devem identificar: (a) objeto da projeção; (b) período
projetado e o prazo de validade da projeção; (c) premissas da projeção,
com a identificação de quais podem ser influenciadas pela administração
do emissor e quais escapam a seu controle; e (d) valores dos indicadores
que são objeto da previsão.
A Companhia não divulgou projeções e estimativas.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
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; (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; e (c) quanto às
projeções relativas a períodos em curso, informar se as projeções
permanecem válidas na data da entrega do formulário e, quando for o
caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas.
Não aplicável.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
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 do conselho de administração e dos órgãos e comitês
permanentes que se reportam ao conselho de administração:

i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue
esses regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses
documentos podem ser consultados
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável pela
orientação geral dos negócios da Companhia. É responsável também, dentre outras
atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos Diretores e pela escolha e
destituição dos auditores independentes da Companhia.
Todas as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos
votos dos membros presentes a qualquer reunião.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deve
ter, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros. Os conselheiros são
eleitos em Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano, sendo
permitida a reeleição, devendo permanecer em seus cargos e no exercício de suas
funções até que sejam eleitos seus substitutos, exceto se de outra forma for
deliberado pela Assembleia Geral. De acordo com o Estatuto Social da Companhia e
com o Regulamento do Novo Mercado, no mínimo 20% dos membros do Conselho
de Administração devem ser independentes. De acordo com as regras do Novo
Mercado, os Conselheiros deverão subscrever o Termo de Anuência dos
administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado. Nosso Conselho de
Administração não possui regimento próprio, mas seguem o Regulamento do Novo
Mercado, o Contrato de Participação do Novo Mercado e o Regulamento da Câmara
de Arbitragem do Mercado.
Os membros do Conselho de Administração da Companhia não podem (i) ocupar
cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia;
ou (ii) ter ou representar interesse conflitante com a Companhia. De mesmo modo,
não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do Conselho de
Administração caso se configurem, supervenientemente, os mesmos fatores de
impedimento.
Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe sejam
atribuídas por lei ou no próprio Estatuto Social:
I. Exercer as funções normativas das atividades da Companhia, podendo
avocar para seu exame e deliberação qualquer assunto que não se
compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria;
II. Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
III. Eleger e destituir os Diretores da Companhia;
IV. Atribuir aos Diretores suas respectivas funções, atribuições e limites de
alçada não especificados neste Estatuto Social, inclusive designando o
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Diretor de Relações com Investidores, observado o disposto neste
Estatuto;
V. Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar
conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei nº 6.404/76;
VI. Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os
livros e papéis da Companhia e solicitando informações sobre contratos
celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;
VII. Apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia;
VIII. Escolher e destituir a empresa de auditoria independente da
Companhia;
IX. Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos
que entender necessários;
X. Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e
deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;
XI. Aprovar os orçamentos anuais da Companhia e suas respectivas
alterações;
XII. Manifestar previamente qualquer
deliberação da Assembleia Geral;

proposta

a

ser

submetida

à

XIII. Autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados
no Artigo 6º deste Estatuto, fixando as condições de emissão, inclusive
preço e prazo de integralização, podendo, ainda, excluir (ou reduzir prazo
para) o direito de preferência nas emissões de ações, bônus de subscrição
e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em
bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta
pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei;
XIV. Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria
emissão, ou sobre o lançamento de opções de venda e compra,
referenciadas em ações de emissão da Companhia, para manutenção em
tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;
XV. Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição;
XVI. Outorgar opção de compra de ações a seus administradores e
empregados, assim como aos administradores e empregados de outras
sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia,
sem direito de preferência para os acionistas nos termos dos programas
aprovados em Assembleia Geral;
XVII. Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações e sem garantia real, bem como sobre a emissão de commercial
papers;
XVIII. Autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de suas
controladas e/ou subsidiárias integrais, cujo valor seja superior a
R$10.000.000,00 (dez milhões de Reais);
XIX. Aprovar qualquer aquisição ou alienação de bens do ativo
permanente, cujo valor seja superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de
Reais), ressalvado o disposto no item XX abaixo;
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XX. Autorizar a participação da Companhia como acionista ou quotista em
outras sociedades, ou a associação da Companhia com outras sociedades
para a formação de joint ventures;
XXI. Aprovar a criação de ônus reais sobre os bens da Companhia ou a
outorga de garantias a terceiros, independentemente de valor e ressalvado
o disposto no item XVIII acima;
XXII. Aprovar a obtenção de qualquer financiamento ou empréstimo,
incluindo operações de leasing, em nome da Companhia, não prevista no
orçamento anual, cujo valor seja superior a R$8.000.000,00 (oito milhões
de Reais);
XXIII. Definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação
econômica de empresas, para a preparação de laudo de avaliação das
ações da Companhia, em caso de oferta pública de aquisição de ações para
cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado;
XXIV. Requerer
Companhia;

falência,

recuperação

judicial

ou

extrajudicial

pela

XXV. Aprovar qualquer transação ou conjunto de transações cujo valor seja
igual ou superior a R$1.000.000,00 (um milhão de Reais) anuais
envolvendo a Companhia e qualquer parte relacionada, direta ou
indiretamente. Para fins desta disposição, entende-se como parte
relacionada qualquer administrador da Companhia, empregado ou acionista
que detenha, direta ou indiretamente, mais de 10% (dez por cento) do
capital social da Companhia;
XXVI. Ceder o uso, alienar, transferir ou licenciar qualquer tipo de
propriedade intelectual que pertença à Companhia;
XXVII. Deliberar previamente sobre operações de cisão, fusão,
incorporação, dissolução ou liquidação, ou qualquer outra operação de
reorganização societária com efeitos semelhantes envolvendo qualquer das
sociedades controladas da Companhia; e
XXVIII. Atribuir bonificações em ações
grupamentos e desdobramentos de ações; e

e

decidir

sobre

eventuais

XXIX. Manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer
oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de
emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado,
divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública
de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e
oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse
do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários
de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de
ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos
divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos que
o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as
informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM.
O Conselho de Administração poderá estabelecer alçadas para a Diretoria
praticar quaisquer dos atos referidos nos itens XVIII, XIX, XXII e XXV,
observados limites de valor por ato ou série de atos.
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ii. se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso
positivo, suas principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo
atende aos requisitos da regulamentação emitida pela CVM a respeito do
assunto
A Companhia não possui comitê de auditoria estatutária.

iii. de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria
independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de
serviços de extra-auditoria com o auditor independente, e informando o
órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o
emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado
O Conselho de Administração avalia o trabalho da auditoria independente
trimestralmente e anualmente através dos relatórios emitidos pela auditoria e por
reuniões com os auditores, como também através dos relatos das áreas internas
diretamente envolvidas nos trabalhos de auditoria, como por exemplo Diretoria
Financeira, Controladoria e Contabilidade.
A Companhia não possui uma política de contratação de serviços extra-auditoria
com o auditor independente, mas o Conselho de Administração e a Diretoria
sempre avaliam a eventual existência de conflito de interesses.
b)

em relação aos membros da diretoria estatutária, suas
atribuições e poderes individuais, indicando se a diretoria possui
regimento interno próprio, e informando, em caso positivo,
órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o
emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado

Diretoria
Os Diretores são os representantes legais da Companhia, responsáveis,
principalmente, pela administração cotidiana e pela implementação das políticas e
diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria deve ser
residente no País, podendo ser acionista ou não. Os Diretores são eleitos pelo
Conselho de Administração com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição e
podendo, a qualquer tempo, serem por ele destituídos. Os membros da Diretoria
não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a posse dos
novos Diretores.
O Estatuto Social da Companhia dispõe que a Diretoria será composta de, no
mínimo, 3 (três), e no máximo, 7 (sete) membros, sendo um Diretor Presidente,
um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores e os demais, se
eleitos, ocuparão cargos de Diretores sem Designação Específica. O cargo de
Diretor de Relações com Investidores pode ser exercido cumulativamente com o
cargo de qualquer outro Diretor, conforme determinação do Conselho de
Administração. Nossa Diretoria não possui regimento próprio.
De acordo com as regras do Novo Mercado, os Diretores deverão subscrever o
Termo de Anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo
Mercado.
Compete

aos

Diretores

administrar

e

gerir

os

negócios

da

Companhia,
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especialmente:
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral;
Submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o
Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do
relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de
aplicação dos lucros apurados no exercício anterior;
Submeter ao Conselho de Administração, o planejamento estratégico, o
plano de negócios e orçamento anual da Companhia e suas controladas;
Apresentar trimestralmente, ou quando for requerido, ao Conselho de
Administração o balancete econômico-financeiro e patrimonial detalhado
da Companhia e suas controladas e o consolidado;
Emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgarem úteis
ou necessários; e
Representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.

Diretor Presidente:
Compete ao Diretor Presidente supervisionar o Diretor Financeiro e o Diretor de
Relações com Investidores, dirigir as atividades relacionadas ao planejamento geral
da Companhia, observadas as políticas, diretrizes e orientações previamente
traçadas pelo Conselho de Administração, bem como:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

Dirigir os assuntos de caráter institucional e de relações públicas da
Companhia;
Revisar, aprovar previamente e, anualmente, apresentar ao Conselho de
Administração o plano anual de negócios e o orçamento anual da
Companhia; e
Administrar os assuntos de caráter societário em geral;
Convocar e presidir as reuniões de Diretoria;
Liderar e coordenar as ações de todos os Diretores, na consecução de
metas estabelecidas no plano anual de negócios, no orçamento e nos
objetivos específicos estabelecidos pelo Conselho de Administração.
Liderar e coordenar as ações e atos para melhoria contínua da
organização, da geração de caixa, dos resultados contábeis, da liquidez
financeira e do capital de giro da Companhia e de suas sociedades
controladas;
Elaborar o plano anual de negócios e orçamento da Companhia e
sociedades controladas.
Coordenar e fiscalizar as gestões executivas das atividades das
sociedades controladas;
Coordenar a política de pessoal (recursos humanos), organizacional,
gerencial, operacional e de marketing da Companhia;

Diretor Financeiro:
Compete ao Diretor Financeiro, além das funções, atribuições e outros poderes
específicos que possam lhe ser atribuídos pelo Conselho de Administração,
observadas as políticas e orientação previamente estabelecidas pelo Diretor
Presidente:
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I.

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Utilizar alternativas de financiamento, propor ao Diretor Presidente e ao
Conselho de Administração alternativas de proteção financeira (contratos
de hedge e derivativos) da Companhia, e aprovar condições financeiras
dos negócios da Companhia;
Administrar o caixa, as contas a pagar e a receber da Companhia;
Dirigir as áreas de contabilidade, de tesouraria, de planejamento
financeiro, fiscal e tributária, cuidando da acuracidade dos registros e
informações, apresentando os resultados e comparações à Companhia e
ao Conselho de Administração nas datas apropriadas ou previamente
estabelecidas;
Seguir e controlar habitualmente o plano anual de negócios, o
planejamento estratégico e os resultados obtidos;
Dirigir a área de Tecnologia da Informação;
Atender aos auditores externos em suas auditorias periódicas;
Supervisionar globalmente as atividades financeiras, contábeis e de
consolidação dos resultados da Companhia e sociedades controladas; e
Cooperar com o Diretor Presidente em suas atividades e obrigações.

Diretor de Relações Com Investidores:
Compete ao Diretor de Relações com Investidores prestar informações ao público
investidor, à Comissão de Valores Mobiliários e às bolsas de valores e mercados de
balcão organizado em que a Companhia estiver registrada, e manter atualizado o
registro de companhia aberta da Companhia, cumprindo toda a legislação e
regulamentação aplicável às companhias abertas.
Diretores sem Designação Específica:
As funções e atribuições dos Diretores sem Designação Específica poderão ser
determinadas pelo Conselho de Administração, no momento de sua eleição.
c)

data de instalação do conselho fiscal, se este não for
permanente, informando se possui regimento interno próprio, e
indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo
conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na
rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado

O Conselho Fiscal da Companhia é de funcionamento não permanente.
Por meio da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27 de abril de 2018, o
Conselho Fiscal foi aprovado e instalado com exercício social até 31 de dezembro de
2018, sendo composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros
suplentes, os quais tomaram posse em 27 de maio de 2018.
Conselho Fiscal
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, compete ao Conselho Fiscal: (i)
fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; (ii) opinar sobre o relatório
anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações
complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral;
(iii) opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à
assembleia geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures
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ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital,
distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; (iv)
denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes
não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da
companhia, à assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e
sugerir providências úteis à companhia; (v) convocar a assembleia geral ordinária,
se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e
a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na
agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias; (vi) analisar,
ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras
elaboradas periodicamente pela companhia; (vii) examinar as demonstrações
financeiras do exercício social e sobre elas opinar; e (viii) exercer essas atribuições,
durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a regulam.
O Conselho Fiscal da Companhia é de funcionamento não permanente, e será
instalado mediante solicitação de acionistas. Nosso Conselho Fiscal não possui
regimento próprio.
Sempre que instalado, o Conselho Fiscal será composto por, no mínimo, 3 (três) e,
no máximo, 5 (cinco) membros e igual número de suplentes. Somente podem ser
eleitos para o conselho fiscal pessoas naturais, residentes no País, diplomadas em
curso de nível universitário, ou que tenham exercido por prazo mínimo de 3 (três)
anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal.
Os membros do Conselho Fiscal deverão subscrever o Termo de Anuência dos
membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do Novo Mercado.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, quando seu funcionamento não é
permanente, o Conselho Fiscal poderá ser instalado pela Assembleia Geral, a
pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% das Ações com direito a
voto, com mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária seguinte à sua
instalação. Este percentual pode ser reduzido para até 1% do capital social votante
dependendo do capital social, nos termos da Instrução CVM nº 324/00.
Adicionalmente, os acionistas minoritários que representem, no mínimo, 10% das
ações têm direito de eleger separadamente um membro do Conselho Fiscal e seu
suplente, e os demais acionistas poderão eleger um membro a mais que o número
total de membros eleitos pelos minoritários.
O Conselho Fiscal não pode ter membros de órgãos de administração e empregados
da companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, e o cônjuge ou
parente, até terceiro grau, de administrador da companhia. Além disso, a Lei das
Sociedades por Ações exige que a remuneração dos membros do conselho fiscal,
além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias
ao desempenho da função, não poderá ser inferior, para cada membro em
exercício, a 10% da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados
benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.
d. se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de
administração e de cada órgão ou comitê que se reporta ao
conselho de administração, informando, em caso positivo:
A Companhia não possui mecanismos de avaliação do Conselho de Administração
ou de desempenho de órgãos e/ou comitês. A avaliação de desempenho dos
Diretores é composta de indicadores de desempenho que são aplicados à parcela
variável da remuneração, conforme descrito na letra “c” do item 13.2 deste
formulário.
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i.

a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a
avaliação é feita somente em relação ao órgão ou se inclui também a
avaliação individual de seus membros

Não aplicável.

ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação
Não aplicável.
iii. como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o
funcionamento deste órgão; e
Não aplicável.
iv. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
Não aplicável.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais.
Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando:
a.

prazos de convocação

De acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações, todas as assembleias
gerais da Companhia devem ser convocadas mediante três publicações no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e em outro jornal de grande circulação, o qual, no
caso da Companhia, a partir da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 27
de Abril 2018 foi deliberado e aprovado a utilização do jornal Valor Econômico. A
primeira convocação deve ser feita, no mínimo, 15 dias antes da realização da
assembleia geral, e a segunda convocação deve ser feita com oito dias de
antecedência, devendo ser instalada em conformidade com a Lei das Sociedades
por Ações. A CVM poderá, todavia, a pedido de qualquer acionista e ouvida a
Companhia, em determinadas circunstâncias, prorrogar a data da assembleia geral
para que seja feita em até 30 dias após a data de convocação.
b.

competências

A Assembleia Geral Ordinária se realizará anualmente, dentro dos quatro primeiros
meses do ano. Ainda, compete à Assembleia Geral, além de outras atribuições
previstas na lei e no Estatuto Social da Companhia:
i.

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração, bem como indicar
o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração;

ii.

fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e
da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;

iii.

tomar, anualmente, as contas dos Administradores e deliberar sobre as
demonstrações financeiras por eles apresentadas;

iv.

reformar o Estatuto Social;

v.

deliberar

sobre a

dissolução, liquidação, fusão,

cisão, incorporação da

Companhia, ou de qualquer sociedade na Companhia;
vi.

aprovar planos de outorga
Administradores

e

empregados

outras

de

de

empregados,

opção de
assim

sociedades

que

compra

como
sejam

aos

de ações

aos seus

Administradores

controladas,

direta

e
ou

indiretamente, pela Companhia;
vii.

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a
destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;

viii.

eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no
período de liquidação;
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ix.

deliberar o pedido de cancelamento do registro de companhia aberta da
Companhia, bem como a saída do segmento especial de Listagem denominado
Novo Mercado da BM&FBOVESPA;

x.

escolher a empresa especializada responsável pela determinação do Valor
Econômico da Companhia e preparação do respectivo laudo de avaliação das
ações em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do
Novo Mercado, conforme previsto no Capítulo V do Estatuto Social, dentre as
empresas indicadas pelo Conselho de Administração; e

xi.

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de
Administração

c.
endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à
assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise
Endereço Físico: na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Abrahão Gonçalves Braga, 412, Vila Livieiro, CEP 04186220.
Endereço
Eletrônico:
www.bmfbovespa.com.br
d.

www.metalfrio.com.br/ri;

www.cvm.gov.br;

identificação e administração de conflitos de interesses.

Não adotamos um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas
Assembleias Gerais, aplicando-se as regras constantes na legislação brasileira, caso
ocorra qualquer conflito de interesses.
e.
solicitação de procurações pela administração para o exercício do
direito de voto
Nossos acionistas podem ser representados na Assembleia Geral por procurador
constituído há menos de um ano que seja nosso acionista ou membro da nossa
Administração, por advogado ou por uma instituição financeira. Fundos de
investimento devem ser representados pelo seu administrador. Os administradores
da Companhia não poderão votar em assembleias gerais como procuradores,
quando a ordem do dia for a aprovação dos documentos da administração (art.
134, §1º, da Lei das Sociedades por Ações) e do Parecer do Conselho Fiscal, se
houver.
f.
formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas
por acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento
de firma, notarização, consularização e tradução juramentada e se o
emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
O instrumento de procuração, acompanhado dos demais atos societários e
documentos que comprovem a regularidade da representação dos acionistas devem
ser entregues na sede da Companhia no prazo de até 48 horas antes da realização
da Assembleia Geral. Referida instrução é divulgada no edital de convocação das
Assembleias. A Companhia não admite procurações outorgadas por meio eletrônico.
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g. formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância,
quando enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige
ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização.
As formalidades para envio do boletim de voto à distância diretamente à companhia
estão de acordo com a Instrução CVM nº 481/2009, sendo necessário que: (i)
todos os campos deverão estar devidamente preenchidos; (ii) todas as páginas
deverão estar rubricadas; (iii) a última página deverá estar assinada pelo acionista
ou por seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso, e nos termos da
legislação vigente; (iv) o boletim, acompanhado da respectiva documentação,
deverá ser enviado à Companhia com até 7 dias de antecedência da assembleia.
Não é exigido pela Companhia o reconhecimento de firma aposta no boletim, nem
notarização ou consularização.
h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do
boletim de voto a distância ou de participação a distância.
A Companhia franquia ao Acionista a possibilidade de exercer seu direito de voto a
distância por meio de preenchimento de boletim de voto a distância, disponibilizado
no prazo legal aos acionistas, podendo estes enviá-lo: (i) à Companhia ou (ii) ao
Agente de Custódia ou (iii) ao Banco Escriturador.
i. instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de
deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de
administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância
Não aplicável.
j. se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de
computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos
acionistas sobre as pautas das assembleias.
Não mantemos fóruns e/ou páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias
Gerais.
k.
Outras informações necessárias à participação a distância e ao
exercício do direito de voto a distância
Para exercer o direito de voto a distância, o acionista poderá fazê-lo por meio do
preenchimento de boletim de voto a distância, devendo enviá-lo: (i) à Companhia;
ou (ii) ao Agente de Custódia; ou (iii) ao Banco Escriturador, seguindo as instruções
a seguir:
(i) À COMPANHIA: juntamente com o boletim, o Acionista deve enviar cópia
autenticada dos seguintes documentos (dispensada autenticação para aqueles
disponíveis no website da CVM): Pessoa Física - documento de identidade com foto
do acionista ou de seu representante legal: RG, RNE, CNH, passaporte e carteira de
registro profissional. Pessoa Jurídica (PJ) e Fundos de Investimento (FI) - a)
documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal: RG,
RNE, CNH, passaporte e carteira de registro profissional; b) Contrato Social ou
Estatuto Social consolidado e atualizado (no caso de PJ), ou regulamento
consolidado e atualizado do fundo (no caso de FI); e c) documento que comprove
os poderes de representação. A documentação deverá ser enviado à Companhia
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com até 7 dias de antecedência da assembleia.
(ii) AO AGENTE DE CUSTÓDIA: para tanto, os acionistas devem entrar em contato
com os seus Agentes de Custódia e verificar os procedimentos por eles
estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim, assim como os
documentos e informações por eles exigidos para tal.
(iii) AO BANCO ESCRITURADOR: essa opção destina-se, exclusivamente, aos
Acionistas detentores de ações depositadas no Banco Itaú S.A., que é o banco
escriturador da Companhia.
O Acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento do Boletim para o
agente de custódia ou para o banco escriturador em até 7 dias antes da data de
realização da assembleia, salvo se prazo diverso for estabelecido pelo agente de
custódia ou pelo banco escriturador.
O endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o
acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia são os indicados
abaixo:
Metalfrio Solutions S.A.
A/C Sr. Frederico da Silveira Moraes - Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores
Avenida Abrahão Gonçalves Braga, nº 412 – Vila Livieiro
São Paulo – SP – CEP 04186-220
e-mail: ri@metalfrio.com.br
O endereço da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de
escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico,
telefone e pessoa para contato:

Itaú Corretora de Valores S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar – São Paulo/SP, CEP 04538-132
Telefone - Atendimento a acionistas:
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades)
e-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração.
a. número de reuniões realizadas no último exercício social,
discriminando entre número de reuniões ordinárias e extraordinárias
Durante o exercício social de 2017 foram realizadas 25 reuniões do Conselho de
Administração, sendo que 4 (quatro) delas foram reuniões ordinárias.
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
Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, qualquer membro do
Conselho de Administração da Companhia está proibido de votar em qualquer
assembleia ou reunião do Conselho, ou de atuar em qualquer operação ou
negócios nos quais tenha interesses conflitantes com os da Companhia.
d. se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de
cargos
do
conselho
de
administração
formalmente
aprovada,
informando, em caso positivo:

i.

órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o
emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado

ii.

principais características da política, incluindo regras relativas ao processo
de indicação dos membros do conselho de administração, à composição do
órgão e à seleção de seus membros

A Companhia não possui tal política.
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arbitragem
12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos
por meio de arbitragem.
De acordo com o Estatuto Social, a Companhia, seus acionistas, administradores e
membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e
qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou
oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, das disposições contidas na Lei nº 6.404/76, no Estatuto Social, nas
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e
pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação no Novo
Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Fábio Eliezer Figueiredo

18/06/1968

Pertence apenas à Diretoria

12/12/2018

10/01/2022

5

134.523.458-90

Economista

19 - Outros Diretores

10/01/2019

Não

0.00%

Não aplicável.

Diretor

Frederico da Silveira Moraes

09/03/1982

Pertence apenas à Diretoria

12/12/2018

10/01/2022

1

955.073.021-20

Engenheiro

19 - Outros Diretores

10/01/2019

Não

0.00%

Não aplicável

Diretor Financeiro

Petros Diamantides

29/01/1966

Pertence apenas à Diretoria

12/12/2018

10/01/2022

3

235.934.998-86

Engenheiro elétrico e
eletrônico

19 - Outros Diretores

10/01/2019

Não

0.00%

Não aplicável

Diretor Presidente

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra

06/09/1970

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2019

Até AGO 2020

6

744.917.921-00

Administrador

21 - Vice Presidente Cons. de Administração

29/04/2019

Sim

100.00%

Livinston Martins Bauermeister

14/08/1972

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2019

até AGO 2020

5

172.644.428-70

Advogado

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

29/04/2019

Sim

100.00%

Marcelo Faria de Lima

01/12/1961

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2019

Até AGO 2020

13

715.269.947-04

Economista

20 - Presidente do Conselho de Administração

29/04/2019

Sim

100.00%

Hélio Marcos Coutinho Beltrão

11/06/1967

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2019

Até AGO 2020

6

008.786.367-73

Engenheiro

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

29/04/2019

Não

100.00%

Luiz Antonio de Rossi Jr.

31/05/1973

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2019

Até AGO 2020

0

187.417.748-17

Contador

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

29/04/2019

Sim

100.00%

Não aplicável.

Não aplicável

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Fábio Eliezer Figueiredo - 134.523.458-90
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O Sr. Fábio Eliezer Figueiredo formou-se em Economia pela FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado em 1994, e concluiu Pós-Graduação em Marketing pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) no ano de 2004. O
Sr. Fábio Eliezer Figueiredo iniciou sua carreira na BM&FBOVESPA, onde trabalhou de 1987 a 1989. De 1989 até 1995 o Sr. Fábio Eliezer Figueiredo trabalhou na área financeira da empresa Camargo Campos e de
1995 a 2001 foi responsável pela área de importação e exportação da Marport. O Sr. Fábio Eliezer Figueiredo o ingressou na Metalfrio em 2001, ajudou a estruturar a Life Cycle e atualmente é o Diretor da
Companhia.

O Sr. Fábio Eliezer Figueiredo nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Frederico da Silveira Moraes - 955.073.021-20
O Sr. Moraes formou-se em Engenharia de Produção Mecânica pela USP (Universidade de São Paulo) em 2005, é desde 2014 certificado pelo CFA (Chartered Financial Analyst) e em 2016 concluiu MBA pela
Hadelshochschule Leipzig (HHL Alemanha). O Sr. Moraes iniciou sua carreira em 2006 na Companhia como Engenheiro Industrial e posteriormente atuou como Tesoureiro Corporativo e Gerente Financeiro no
México, na Rússia e no Brasil. O Sr. Moraes foi eleito Diretor Financeiro em Maio de 2017 e Diretor de Relações com Investidores em Junho de 2017.

O Sr. Moraes nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Petros Diamantides - 235.934.998-86
O Sr. Petros formou-se em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela University of Manchester em 1989 e concluiu MBA pela Manchester Business School em 1991. O Sr. Petros iniciou sua carreira na Procter & Gamble
(HABC) – UK e posteriormente atuou como Diretor Administrativo nos segmentos de Auto Peças e Refrigeração Comercial. Foi eleito Diretor Superintendente da Metalfrio em setembro de 2012.
O Sr. Petros nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra - 744.917.921-00
O Sr. Guerra é atualmente Principal da Artesia Gestão de Recursos S.A. e vice-presidente do Conselho de Administração da Klimasan Klima. Tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de private equity e banco
de investimento. Foi superintendente da área de banco de investimento do Unibanco (São Paulo) e responsável da área de corporate finance do Banif Investimento (Lisboa). Também integrou as equipes do J.P.
Morgan (Nova Iorque), GE Capital Europe (Londres) e Banco Totta & Açores (Lisboa/Londres).
O Sr. Guerra é formado em Administração de Empresas pelo ISEG – Universidade de Lisboa, tendo efetuado parte da sua graduação na Universidade de Colônia na Alemanha e detém um MBA pelo Insead.

O Sr. Guerra nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Livinston Martins Bauermeister - 172.644.428-70
O Sr. Bauermeister foi membro do Conselho de Administração da Companhia entre 2010 e 2014. É Diretor Presidente da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A., da qual foi também Membro do Conselho
de Administração (2008 a 2014) e Diretor Geral de Operações (2016 a 2017). Foi Vice-Presidente do Conselho de Administração da Produquímica Indústria e Comércio S.A. (2015 a 2016). Trabalhou no Barbosa,
Müssnich & Aragão por quase 8 anos e também integrou a equipe da PwC e da Somma Consultoria. É advogado, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas e Mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, além de pós-graduação OPM – Owner/President Management pela Harvard Business School da Harvard University. Tem mais de 20 anos de experiência, notadamente nas áreas de varejo, indústria,
investimentos, M&A, reestruturações societárias e governança corporativa.
O Sr. Bauermeister nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Marcelo Faria de Lima - 715.269.947-04
O Sr. Lima é atualmente é membro dos conselhos de administração da Metalfrio Solutions S.A., Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A., Klimansan Klima AS (Turquia) e Sonae SGPS (Portugal), é sócio e
co-fundador da Artesia Gestão de Recursos S.A. Fez parte do conselho de administração de diversas empresas como C1 Financial (EUA), Produquímica Indústria e Comércio S.A., Abyara Planejamento Imobiliário
S.A. e Neovia Telecomunicações S.A.. Trabalhou igualmente no Banco Donaldson, Lufkin, & Jenrette, Banco Garantia e ABN Amro Bank e foi co-fundador da AreaUtil.com.
O Sr. Lima nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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Hélio Marcos Coutinho Beltrão - 008.786.367-73
O Sr. Hélio Marcos Coutinho Beltrão é gestor e estrategista financeiro da Sextante Investimentos desde 2004, membro do conselho de administração do Grupo Ultra desde 1997, e membro do Conselho Consultivo
da Ediouro Publicações desde 2004. O Sr. Beltrão foi gestor de investimentos de private equity da Mídia Investimentos, de 1998 a 2003, e executivo do Banco de Investimentos CSFB Garantia entre os anos de 1993
e 1998. O Sr. Beltrão é membro do Conselho Consultivo do Instituto Millenium, do qual é também membro-fundador (2006). O Sr. Beltrão é bacharel em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (1990) e mestre em administração de empresas (MBA) pela Columbia Business School em Nova York, com distinção Beta Gamma Sigma (1994).
O Sr. Beltrão nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Luiz Antonio de Rossi Jr. - 187.417.748-17
Luiz Rossi desenvolve atividades na área financeira, notadamente nas áreas de private equity, mercado de capitais, controladoria, contabilidade, auditoria e impostos. Tem atuado como membro de comitês de
auditoria e conselhos fiscais de empresas de capital aberto e fechado. Sua experiência profissional inclui 11 anos trabalhando na KPMG Brasil, incluindo 2 anos na KPMG LLP nos Estados Unidos. Coordenou
diversos projetos de auditoria, consultoria e due dilligences para diversas empresas no Brasil, America Latina e Estados Unidos. Luiz possui MBA em finanças pela FIA-USP, é formado em Ciências Contábeis e em
Administração de Empresas pela Universidade Paulista e participou de diversos cursos de atualização na área financeira, contábil, fiscal e auditoria. É membro do Conselho Regional de Contabilidade, foi auditor
certificado no Cadastro Nacional dos Auditores Independentes (CNAI) e certificado no Banco Central do Brasil (BACEN).
O Sr. Luiz, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

715.269.947-04

Subordinação

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2017
Administrador do Emissor

Marcelo Faria de Lima

Fornecedor

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

O2 Led Illumination Comércio e Desenvolvimento de Produtos Ltda

13.041.971/0001-21

Durante o ano de 2017 era detentor indireto de partes beneficiárias de emissão da O4 S.A. (Controlada da O2 Led), mas no final de 2017 não mais detinha participação.
Observação

Exercício Social 31/12/2016
Administrador do Emissor

Marcelo Faria de Lima

715.269.947-04

Subordinação

Fornecedor

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

O2 Led Illumination Comércio e Desenvolvimento de Produtos Ltda

13.041.971/0001-21

Era detentor indireto de partes beneficiárias de emissão da O4 S.A. (Controladora da O2 Led), mas no final de 2017 não mais detinha participação.
Observação

Exercício Social 31/12/2015
Administrador do Emissor

Marcelo Faria de Lima

715.269.947-04

Subordinação

Fornecedor

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

O2 Led Illumination Comércio e Desenvolvimento de Produtos Ltda

13.041.971/0001-21
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Era detentor indireto de partes beneficiárias de emissão da O4 S.A. (Controladora da O2 Led), mas no final de 2017 não mais detinha participação.
Observação

Administrador do Emissor

Erwin Theodor Herman Louise Russel

213.738.288-11

Subordinação

Fornecedor

Vice Presidente do Conselho de Administração até 20 de outubro de 2016
Pessoa Relacionada

O2 Led Illumination Comércio e Desenvolvimento de Produtos Ltda

13.041.971/0001-21

Detentor indireto de partes beneficiárias de emissão da O4 S.A. (Controladora da O2 Led)
Observação
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou
reembolso de despesas suportadas pelos Administradores.
A Companhia contratou uma apólice de seguro do ramo de responsabilidade civil
para Administradores e Diretores (D&O) com a seguradora AIG Seguros do Brasil
S.A., com limite máximo de indenização no valor de R$ 15.000.000,00 e prêmio
líquido no montante de R$ R$ 24.652,50 e vigência prevista para encerrar em 31
de janeiro de 2019. Referida apólice possui cobertura de defesa legal, incluindo o
pagamento de indenizações pecuniárias decorrentes de eventuais condenações em
processos judiciais e administrativos movidos por terceiros contra os nossos
Administradores e Diretores relacionados às atividades por eles desenvolvidas no
exercício de suas funções.
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12.12. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Lista dos cargos que nossos conselheiros ocupam no conselho de administração, conselho
fiscal, comitês e órgãos executivos de outras sociedades ou entidades.
Marcelo Faria de Lima
Sociedade
Restoque Comercio e Confecções de Roupas S.A.
Sonae SGPS (Portugal)
Klimasan Klima S.T.A.S. (Turquia)
Metalfrio Solutions A.S. (Dinamarca)
TRX Investimentos Imobiliários S.A.
Metalfrio Solutions Sogutma S.V.T.A.S. (Turquia)
Metalfrio Servicios S.A. de C.V. (México)
Metalfrio Solutions S.A. de C.V. (México)
Artesia Gestão de Recursos S.A.
Lima & Smith Ltda.
Barroquinha Estacionamento S.A.
Nova Bahia Empreendimentos S.A.
Tira-Chapeu Empreendimentos e Participações Ltda.

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra
Sociedade
Artesia Gestão de Recursos S.A.
Klimasan Klima S.T.A.S. (Turquia)

Cargo
Vice-presidente do Conselho de
Administração
Membro do Conselho de Administração
Presidente do Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
Presidente do Conselho de Administração
Presidente do Conselho de Administração
Presidente do Conselho de Administração
Diretor
Gerente
Diretor
Diretor
Diretor

Metalfrio Solutions Sogutma S.V.T.A.S. (Turquia)

Cargo
Membro do Comitê de Investimentos
Vice-presidente do Conselho de
Administração
Membro do Conselho de Administração

Livinston Martins Bauermeister
Sociedade
Restoque Comercio e Confecções de Roupas S.A.

Cargo
Diretor Presidente

Hélio Marcos Coutinho Beltrão
Sociedade
Ultra S.A. Participações (Grupo Ultra)
Instituto Millenium

Cargo
Membro do Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração

Carlos de Camargo Penteado Braga
Sociedade

Grupo Jaime Camara (Tv Anhanguera)
TRX Empreendimentos Imobiliários S.A.
Bamboo Capital Partners (Impact Fund)

Cargo
Membro do Conselho Consultivo
Membro do Conselho de Administração
Membro do Conselho Consultivo Latam
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
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:
Não há, na companhia, comitê estatutário, comitê de auditoria, de risco, financeiro
ou de remuneração.
a) objetivos da política ou prática de remuneração
O objetivo da remuneração é o recrutamento e retenção dos profissionais
adequados às necessidades da Companhia.
A prática de remuneração da Companhia leva em consideração os valores
referenciais de mercado na época da contratação de cada profissional específico,
baseado em suas experiências e capacidade técnica e a partir da referida
contratação, a aplicação de ajustes baseados em indicadores públicos de inflação
ou em dissídios coletivos aplicáveis à Companhia.
b) composição da remuneração, indicando:
i.

Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada
um deles:

Os membros do Conselho de Administração recebem uma remuneração fixa mensal
individual. A remuneração dos membros do Conselho de Administração seguem
padrões de mercado.
Os diretores estatutários recebem uma remuneração fixa individual e participam de
um programa de remuneração variável individual, relacionado ao atingimento de
metas econômicas. O objetivo é a retenção dos mesmos e a prestação por estes
dos serviços decorrentes de suas funções, procurando sempre mantê-los motivados
para o alcance de metas e objetivos da Companhia.
A Companhia oferecia aos diretores estatutários planos de remuneração com base
em ações, liquidados com ações da Companhia. O segundo Plano (“Plano 2”) foi
aprovado em 22 de janeiro de 2010 e foi liquidado em 03 de agosto de 2015. O
objetivo do Plano 2 foi a retenção de executivos e colaboradores no longo prazo e o
alinhamento dos interesses dos mesmos aos dos acionistas da Companhia.
ii.

Qual a proporção de cada elemento na remuneração total:

Para os membros do Conselho de Administração, a remuneração fixa individual
representa 100% da remuneração total. Para os diretores estatutários, em 2017, a
remuneração fixa representou 82,5% da remuneração total e a remuneração
variável 17,5% da remuneração total.
iii.

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

A remuneração dos membros do Conselho de Administração é definida, discutida e
aprovada anualmente em Reunião do Conselho de Administração.
A remuneração fixa dos diretores estatutários é baseada em salário fixo mensal,
reajustada anualmente com base nos dissídios coletivos aplicáveis à Companhia.
A remuneração variável dos diretores estatutários é baseada no atingimento de
metas operacionais e financeiras da Companhia e individuais, sendo calculada com
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
base em múltiplos do valor da remuneração fixa, limitada a 12 vezes o valor da
remuneração fixa. Os reajustes da remuneração variável acompanham as variações
da remuneração fixa.
Para detalhes da remuneração baseada em ações do “Plano 2”, ver Anexos I.
iv.

Razões que justificam a composição da remuneração

A composição da remuneração visa o recrutamento e retenção dos profissionais
adequados às necessidades da Companhia e considera as composições referenciais
de mercado na época da contratação de cada profissional específico, baseado em
suas experiências e capacidade técnica.
c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração
na determinação de cada elemento da remuneração:
Os indicadores de desempenho que são aplicados à parcela variável da
remuneração se baseiam no atingimento do EBITDA e geração operacional de caixa
da Companhia durante o exercício correspondente. Estes são indicadores
determinantes para definição da remuneração variável. Adicionalmente são
estabelecidas metas individuais e de competências que aliadas aos indicadores
operacionais e financeiros compõem o processo de avaliação e determinação da
remuneração variável.
d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos
indicadores de desempenho:
Parte da remuneração variável é baseada no atingimento dos indicadores
operacionais e financeiros, acima referidos.
e) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do
emissor de curto, médio e longo prazo:
A prática de remuneração composta por remuneração fixa mensal, remuneração
variável anual, alinha os objetivos de curto, médio e longo prazo dos executivos e
colaboradores aos da Companhia e seus acionistas.
f) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos:
Não aplicável.

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
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,00

3,00

11,00

Nº de membros remunerados

5,00

3,00

3,00

11,00

1.041.600,00

2.175.820,43

220.320,00

3.437.740,43

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

898.322,16

0,00

898.322,16

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.041.600,00

3.074.142,59

220.320,00

4.336.062,59

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,17

3,00

11,17

Nº de membros remunerados

5,00

3,17

3,00

11,17

540.300,05

2.070.378,92

60.027,00

2.670.705,97

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

523.880,15

0,00

523.880,15

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

540.300,05

2.594.259,07

60.027,00

3.194.586,12

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,00

3,00

11,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

534.300,01

2.217.463,49

103.037,01

2.854.800,51

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

511.038,75

0,00

511.038,75

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

534.300,01

2.728.502,24

103.037,01

3.365.839,26

Observação

Total da remuneração

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

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

4,00

9,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

540.000,00

3.231.934,48

3.771.934,48

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

373.388,38

373.388,38

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

41.031,45

41.031,45

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Observação

Total da remuneração

540.000,00

3.646.354,31

4.186.354,31
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
13.3) Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais 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:
a) Órgão
b) Número de membros
c) Número de membros remunerados
d) Em relação ao bônus:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração
iii. Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas
fossem atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios
sociais

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.3
b. Número de membros
c. Número de membros remunerados
d. Bônus
i. Valor mínimo previsto no plano

VALORES RECONHECIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2015
a. ÓRGÃOS
TOTAIS
Diretoria
Conselho de
Conselho
Estatutária
Administração
Fiscal
4,00
5,00
9,00
4,00
5,00
9,00
-

-

-

-

ii. Valor máximo previsto no plano

243.181,20

-

-

243.181,20

iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado

188.842,82
243.181,20

-

-

188.842,82
243.181,20

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.3
b. Número de membros
c. Número de membros remunerados
d. Bônus
i. Valor mínimo previsto no plano

VALORES RECONHECIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2016
a. ÓRGÃOS
TOTAIS
Diretoria
Conselho de
Conselho
Estatutária
Administração
Fiscal
3,00
5,00
3,00
11,00
3,00
5,00
3,00
11,00
-

-

-

-

ii. Valor máximo previsto no plano

447.680,52

-

-

447.680,52

iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado

347.647,15
511.038,75

-

-

347.647,15
511.038,75
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.3
b. Número de membros
c. Número de membros remunerados
d. Bônus
i. Valor mínimo previsto no plano

VALORES RECONHECIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2017
a. ÓRGÃOS
TOTAIS
Diretoria
Conselho de
Conselho
Estatutária
Administração
Fiscal
3,17
5,00
3,00
11,17
3,17
5,00
3,00
11,17
-

-

-

-

ii. Valor máximo previsto no plano

390.000,00

-

-

390.000,00

iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado

390.000,00
523.880,15

-

-

390.000,00
523.880,15

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.3
b. Número de membros
c. Número de membros remunerados
d. Bônus
i. Valor mínimo previsto no plano

VALORES PREVISTOS PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2018
a. ÓRGÃOS
TOTAIS
Diretoria
Conselho de
Conselho
Estatutária
Administração
Fiscal
3,00
5,00
3,00
11,00
3,00
5,00
3,00
11,00
-

-

-

-

ii. Valor máximo previsto no plano

898.322,16

-

-

898.322,16

iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado

898.322,16
-

-

-

898.322,16
-

e) Em relação à participação no resultado:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração
iii. Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas
fossem atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios
sociais
Não aplicável
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
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
b) Principais objetivos do plano
c) Forma como o plano contribui para esses objetivos
d) Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a
curto, médio e longo prazo
f) Número máximo de ações abrangidas
g) Número máximo de opções a serem outorgadas
h) Condições de aquisição de ações
i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
j) Critérios para fixação do prazo de exercício
k) Forma de liquidação
l) Restrições à transferência das ações
m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão,
alteração ou extinção do plano
n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus
direitos previstos no plano de remuneração baseado em ações

Vide Anexo I – vide item 13.16
*Não aplicável ao Conselho de Administração
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
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.

Acionistas – Base 31/12/2017
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal
Ações em tesouraria
Ações em circulação
Total Geral

Ações Ordinárias
Qtde.
2.205.693
222
1.900.839
4.106.754

%
53,71
0,01
46,28
100,00
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
13.6) Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no
resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício
social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária,
elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
a) Órgão
b) Número de membros
c) Em relação a cada outorga de opções de compra de ações:
i. Data de outorga
ii. Quantidade de opções outorgadas
iii. Prazo para que as opções se tornem exercíveis
iv. Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações
v. Preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos
de opções:
• Em aberto no início do exercício social
• Perdidas durante o exercício social
• Exercidas durante o exercício social
• Expiradas durante o exercício social
d) Valor justo das opções na data de outorga
e) Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções outorgadas

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.6
a. Órgão
b. Número de membros
c. i. Data de outorga
c. ii. Quantidade outorgada
c. iii. Prazo para que se tornem exercíveis
c. iv. Prazo máximo para exercício das opções
c. v. Prazo de restrição à transferência das ações
c. vi. Preço médio ponderado de exercício
Em aberto no início do exercício social
Perdidas durante o exercício social
Exercidas durante o exercício social
Expiradas durante o exercício social
d. Valor justo das opções na data de outorga
e. Diluição potencial em caso de exercício

EXERCÍCIO SOCIAL DE
2015
Planos
Plano 2
a
(2 outorga)
Dir. Estatutária
2
03/ago/12
200.000
3 anos
2 meses
6 meses
R$ 3,62
66.667
66.667
R$ 1,04
0,48%

Para os exercícios sociais de 2016 e 2017 não há saldo de opções não exercidas.
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária
13.7) Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da
diretoria estatutária ao final do último exercício social, elaborar tabela com
o seguinte conteúdo:
a) Órgão
b) Número de membros
c) Em relação às opções ainda não exercíveis:
i. Quantidade
ii. Data em que se tornarão exercíveis
iii. Prazo máximo para exercício das opções
iv. Prazo de restrição à transferência das ações
v. Preço médio ponderado de exercício
vi. Valor justo das opções no último dia do exercício social
Ver tabelas do item 13.6 acima.
d) Em relação às opções exercíveis:
i. Quantidade
ii. Prazo máximo para exercício das opções
iii. Prazo de restrição à transferência das ações
iv. Preço médio ponderado de exercício
v. Valor justo das opções no último dia do exercício social
Não aplicável.
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
13.8) Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à
remuneração baseada em ações do conselho de administração e da
diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, elaborar tabela com
o seguinte conteúdo:
a) Órgão
b) Número de membros
c) Em relação às opções exercidas informar:
i. Número de ações
ii. Preço médio ponderado de exercício
iii. Valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado
das ações relativas às opções exercidas
d) Em relação às ações entregues informar:
i. Número de ações
ii. Preço médio ponderado de aquisição
iii. Valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado
das ações adquiridas
Não aplicável.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
13.9) 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:
% de participação
Grupo e pessoas ligadas

Valor
Mobiliário/
Derivativo

Características
Quantidade
dos Títulos

Mesma
Espécie/ Classe

Total

Conselho de Administração

Ações

Ordinárias

2.205.693

53,71%

53,71%

Conselho Fiscal

Ações

Ordinárias

0

0,00%

0,00%

Diretoria

Ações

Ordinárias

222

0,01%

0,01%
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
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:
a) Órgão
b) Número de membros
c) Nome do plano
d) Quantidade de administradores que reúnem as condições para se
aposentar
e) Condições para se aposentar antecipadamente
f) Valor atualizado das contribuições acumuladas no plano de previdência
até o encerramento do último exercício social, descontada a parcela
relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores
g) Valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último
exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas
diretamente pelos administradores
h) Se há a possibilidade de resgate antecipado e quais as condições
Não há plano de previdência privada em vigor em favor dos membros do conselho
de administração e aos diretores estatutários.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2017

31/12/2016

Conselho de Administração
31/12/2015

31/12/2017

31/12/2016

Conselho Fiscal

31/12/2015

31/12/2017

31/12/2016

Nº de membros

3,17

3,00

4,00

5,00

5,00

5,00

3,00

3,00

Nº de membros
remunerados

3,17

3,00

4,00

5,00

5,00

5,00

3,00

3,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

1.330.156,39

1.415.225,69

1.232.435,52

108.000,00

108.000,00

108.000,00

20.009,00

37.961,01

Valor da menor
remuneração(Reais)

264.314,99

603.217,13

575.963,96

32.100,00

15.300,00

36.000,00

20.009,00

32.538,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

819.239,71

909.500,75

1.009.786,30

108.000,00

106.860,00

90.000,00

20.009,00

34.345,67

Observação
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
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 aplicável
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
13.13) Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da
remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor
referente a membros do conselho de administração, da diretoria
estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos
controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras
contábeis que tratam desse assunto
2015: Não aplicável por não haver acionista controlador em 31 de dezembro de
2015.
Conselho: 0%
Diretoria Estatutária: 0%
2016:
Conselho: 5,05%
Diretoria Estatutária: 0%
2017:
Conselho: 19,99%
Diretoria Estatutária: 0%
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
13.14) Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, 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.
Em 2015, 2016 e 2017 a Companhia adquiriu, para seu processo produtivo no
Brasil, componentes elétricos fornecidos pela O2 Led Illumination Comércio e
Desenvolvimento de Produtos Ltda. (“O2 Led”). O Sr. Marcelo Faria de Lima,
Presidente do Conselho de Administração, detinha indiretamente, a título de
investimento, 1.367.528 partes beneficiárias de emissão da O4 Participações S.A.,
controladora da O2 Led. . Em 31 de Dezembro de 2017 o Sr. Marcelo Faria de Lima
não detinha mais tais investimentos. Estas compras são realizadas em condições de
mercado, nos mesmos prazos e condições praticados com terceiros. O total das
compras realizadas foram de R$11,3 milhões em 2015, R$ 9,7 milhões em 2016 e
R$ 3,7 milhões em 2017.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor
13.15) Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, 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.
Não aplicável.
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13.16 - Outras informações relevantes
13.16) Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
ANEXO I
Plano de Opção de Compra de Ações da Metalfrio Solutions S.A. (“Plano 2”)
O presente Plano de Opção de Compra de Ações de Metalfrio Solutions S.A.
(“Companhia”), aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 22 de janeiro de 2010 (“Plano”), estabelece as condições gerais de
outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia a
administradores e empregados da Companhia ou outras sociedades sob o seu
controle, nos termos do art. 168, § 3º, da Lei nº 6.404/76.
1.

Objetivos do Plano

1.1.
O Plano tem por objetivo permitir que administradores, empregados e
prestadores de serviços da Companhia ou de outras sociedades sob o seu controle,
sujeito a determinadas condições, adquiram ações da Companhia, com vistas a: (a)
estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia;
(b) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos de administradores,
empregados e prestadores de serviços da Companhia ou outras sociedades sob o
seu controle; e (c) possibilitar à Companhia ou outras sociedades sob o seu
controle atrair e manter a ela vinculados administradores e empregados.
2.

Beneficiários Elegíveis

2.1.
Poderão ser eleitos como beneficiários de outorgas de opção de compra de
ações nos termos do Plano os administradores, empregados em posição de
comando e prestadores de serviços da Companhia ou outras sociedades sob o seu
controle (“Beneficiários”).
3.

Administração do Plano

3.1
O Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, o
qual poderá, observadas as restrições previstas em lei, constituir um comitê
especialmente criado para assessorar o Conselho de Administração na
administração do Plano (“Comitê”).
3.1.1. Na hipótese de criação de um Comitê, este será composto por, no
mínimo 3 (três) membros, sendo um deles necessariamente o Presidente do
Conselho de Administração da Companhia e os demais, membros da
administração eleitos pelo Conselho de Administração. Os membros desse
Comitê não serão elegíveis como beneficiários do Plano.
3.2
Obedecidas as condições gerais do Plano e as diretrizes fixadas pela
Assembleia Geral, o Conselho de Administração da Companhia terá amplos poderes
para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a administração do
Plano, incluindo:
(a)
(b)

a outorga de opções nos termos do Plano, bem como a criação e aplicação
de normas específicas para cada outorga, sujeito aos termos deste Plano;
o estabelecimento de metas relacionadas ao desempenho dos
administradores e empregados da Companhia ou outras sociedades sob o
seu controle, de forma a estabelecer critérios objetivos para a eleição dos
Beneficiários;
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13.16 - Outras informações relevantes
(c)

a eleição dos Beneficiários do Plano e a autorização para outorgar opções de
compra de ações em seu favor, estabelecendo todas as condições das
opções a serem outorgadas, bem como a modificação de tais condições
quando necessário para adequar as opções aos termos de lei, norma ou
regulamento superveniente; e

(d)

a emissão de novas ações da Companhia dentro do limite do capital
autorizado, para satisfazer o exercício de opções de compra de ações
outorgadas nos termos do Plano.

3.3
No exercício de sua competência, o Conselho de Administração estará
sujeito apenas aos limites estabelecidos em lei e no Plano, ficando claro que o
Conselho de Administração poderá tratar de maneira diferenciada administradores
e empregados da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle que se
encontrem em situação similar, não estando obrigado, por qualquer regra de
isonomia ou analogia, a estender a todos as condições que entenda aplicável
apenas a algum ou alguns.
3.4
As deliberações do Conselho de Administração da Companhia têm força
vinculante para a Companhia relativamente a todas as matérias relacionadas com o
Plano.
4.

Outorga de Opções

4.1.
Periodicamente, durante a vigência do Plano, o Conselho de Administração
da Companhia determinará os Beneficiários em favor dos quais serão outorgadas
opções de compra de ações nos termos do Plano, o número de ações que poderão
ser adquiridas com o exercício de cada opção, o preço de exercício de cada opção e
as condições de seu pagamento, os prazos e condições de exercício de cada opção
e quaisquer outras condições relativas a tais opções.
4.2.
A outorga de opções de compra de ações nos termos do Plano é realizada
mediante a celebração de contratos de outorga de opção entre a Companhia e os
Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras condições
determinadas pelo Conselho de Administração: (a) a quantidade de ações objeto da
outorga; (b) as condições para aquisição do direito ao exercício da opção; (c) o
prazo final para exercício da opção de compra de ações; e (d) o preço de exercício
e condições de pagamento (“Contrato de Opção”).
4.3.
O Conselho de Administração poderá impor termos e/ou condições
precedentes para o exercício da opção, e, observadas as cláusulas mínimas
estabelecidas no Plano, impor restrições à transferência das ações adquiridas com o
exercício das opções, podendo também reservar para a Companhia opções de
recompra ou direitos de preferência em caso de alienação pelo Beneficiário dessas
mesmas ações, até o término do prazo e/ou cumprimento das condições fixadas.
4.4.
Os Contratos de Opção serão individualmente elaborados para cada
Beneficiário, podendo o Conselho de Administração estabelecer termos e condições
diferenciados para cada Contrato de Opção, sem necessidade de aplicação de
qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Beneficiários, mesmo que se
encontrem em situações similares ou idênticas.
4.5.
As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano, bem como
o seu exercício pelos Beneficiários, não têm qualquer relação nem estão vinculados
à sua remuneração fixa ou eventual participação nos lucros.
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4.6.
Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário prevista no Plano
(especialmente no Capítulo 8 abaixo) ou em Contrato de Opção, as opções
outorgadas nos termos do Plano extinguir-se-ão automaticamente, cessando todos
os seus efeitos de pleno direito, nos seguintes casos:
(a)
mediante o seu exercício integral;
(b)
após o decurso do prazo de vigência da opção;
(c)
mediante o distrato do Contrato de Opção; ou
(d)
se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência
decretada.
5.

Ações Sujeitas ao Plano

5.1
As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano poderão
conferir direitos de aquisição sobre um número de Ações que não exceda 1.500.000
(um milhão e quinhentas mil) ações de emissão da Companhia, contanto que o
número total de ações emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do
Plano esteja sempre dentro do limite do capital autorizado da Companhia.
5.2.
Com o propósito de satisfazer o exercício de opções de compra de ações
outorgadas nos termos do Plano, a Companhia poderá, a critério do Conselho de
Administração: (a) emitir novas ações dentro do limite do capital autorizado; ou (b)
vender ações mantidas em tesouraria, sujeito a prévia autorização da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM.
5.3.
Os acionistas não terão direito de preferência na outorga ou no exercício de
opção de compra de ações de acordo com o Plano, conforme previsto no art. 171, §
3º, da Lei nº 6.404/76.
5.4
As Ações adquiridas em razão do exercício de opção de compra nos termos
do Plano manterão todos os direitos pertinentes à sua espécie, ressalvado o
disposto no item 6.2.1. abaixo, bem como eventual disposição em contrário
estabelecida pelo Conselho de Administração.
6.

Preço do Exercício das Opções

6.1
Caberá ao Conselho de Administração fixar o preço de exercício das opções
outorgadas nos termos do Plano, respeitado o preço mínimo de 80% (oitenta por
cento) do preço médio ponderado por volume das ações da Companhia observado
nos últimos 20 (vinte) pregões na BOVESPA imediatamente anteriores à data da
outorga da opção.
6.2
O preço de exercício será pago pelos Beneficiários em dinheiro, observadas
as formas e prazos determinados pelo Conselho de Administração.
6.2.1. Enquanto o preço de exercício não for pago integralmente, as ações
adquiridas com o exercício da opção nos termos do Plano não poderão ser
alienadas a terceiros, salvo mediante prévia autorização do Conselho de
Administração, hipótese em que o produto da venda será destinado
prioritariamente para quitação do débito do Beneficiário para com a
Companhia.
7.

Exercício das Opções

7.1
As opções outorgadas nos termos do Plano somente poderão ser exercidas,
total ou parcialmente após o prazo de 6 (seis) meses a contar da celebração do
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Contrato de Opção correspondente, observados ainda os prazos e condições
estipulados pelo Conselho de Administração e os termos e condições previstos nos
respectivos Contratos de Opção.
7.1.1. A parcela da opção não exercida e paga nos prazos e condições
estipulados será considerada automaticamente extinta, sem direito a
indenização.
7.2
O Beneficiário que desejar exercer a sua opção de compra de ações deverá
comunicar à Companhia, por escrito, a sua intenção de fazê-lo e indicar a
quantidade das ações que deseja adquirir, nos termos do modelo de comunicação a
ser divulgado pelo Conselho de Administração.
7.2.1 A Companhia informará ao Beneficiário, no prazo de 2 (dois) dias
úteis a contar do recebimento da comunicação referida no item 7.2. acima, o
preço de exercício a ser pago, com base na quantidade de ações informada
pelo Beneficiário, cabendo à administração da Companhia tomar todas as
providências necessárias formalizar a aquisição das ações objeto do
exercício.
7.3.
O Conselho de Administração poderá determinar a suspensão do direito ao
exercício das opções, sempre que verificadas situações que, nos termos da lei ou
regulamentação em vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de ações por parte
dos Beneficiários.
7.4.
Nenhum Beneficiário terá quaisquer dos direitos e privilégios de acionista da
Companhia até que a sua opção seja devidamente exercida, nos termos do Plano e
respectivo Contrato de Opção. Nenhuma ação será entregue ao titular em
decorrência do exercício da opção a não ser que todas as exigências legais e
regulamentares tenham sido integralmente cumpridas.
8.

Hipóteses de Desligamento da Companhia e seus Efeitos

8.1.
Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário por demissão ou rescisão do
contrato de prestação de serviços, com ou sem justa causa, renúncia ou destituição
ao cargo, aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento, os direitos a ele
conferidos de acordo com o Plano poderão ser extintos ou modificados, observado o
disposto no item 8.2. abaixo
8.2.

Se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o Beneficiário:
(a)

desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do
seu emprego, rescindindo o seu contrato de prestação de serviços,
ou renunciando ao seu cargo de administrador: (i) os direitos ainda
não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na
data do seu desligamento, restarão automaticamente extintos, de
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização; e
(ii) os direitos já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de
Opção, na data do seu desligamento, poderão ser exercidos, no prazo
de 15 (quinze) dias contados da data de desligamento, após o que
tais direitos restarão automaticamente extintos, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou indenização;

(b)

for desligado da Companhia mediante (i) demissão ou rescisão do
contrato de prestação de serviços, com ou sem justa causa, ou
destituição do seu cargo, por qualquer motivo, ou (ii) aposentadoria
facultativa, todos os direitos já exercíveis ou ainda não exercíveis de
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acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu
desligamento, restarão automaticamente extintos, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou indenização;

9.

(c)

desligar-se da Companhia por aposentadoria compulsória ou invalidez
permanente: (i) os direitos ainda não exercíveis de acordo com o
Contrato de Opção, na data do seu desligamento, passarão a ser
automaticamente exercíveis, antecipando-se o prazo de carência; e
(ii) os direitos já exercíveis de acordo com o Contrato de Opção na
data do seu desligamento permanecerão inalterados, podendo ser
exercidos normalmente, nos termos do Contrato;

(d)

desligar-se da Companhia por falecimento: (i) os direitos ainda não
exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do
seu falecimento, passarão a ser automaticamente exercíveis,
antecipando-se o prazo de carência, podendo os herdeiros e
sucessores legais do Beneficiário exercer a respectiva opção de
compra de ações, desde que o façam no prazo de 1 (um) ano, a
contar da data do falecimento, após o que tais direitos restarão
automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de
aviso prévio ou indenização; e (ii) os direitos já exercíveis de acordo
com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu falecimento,
poderão ser exercidos pelos os herdeiros e sucessores legais do
Beneficiário, desde que o façam no prazo de 1 (um) ano, a contar da
data do falecimento, após o que tais direitos restarão
automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de
aviso prévio ou indenização.

Prazo de Vigência do Plano

9.1
O Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral
da Companhia e poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia
Geral. O término de vigência do Plano não afetará a eficácia das opções ainda em
vigor outorgadas com base nele.
10.

Disposições Gerais

10.1. A outorga de opções nos termos do Plano não impedirá a Companhia de se
envolver em operações de reorganização societária, tais como transformação,
incorporação, fusão e cisão. O Conselho de Administração da Companhia e as
sociedades envolvidas em tais operações poderão, a seu critério, determinar, sem
prejuízo de outras medidas que decidirem por equidade: (a) a substituição das
ações objeto desta opção de aquisição por ações da sociedade sucessora da
Companhia; (b) a antecipação da aquisição do direito ao exercício da opção de
aquisição das ações, de forma a assegurar a inclusão das ações correspondentes na
operação em questão; e/ou (c) o pagamento em dinheiro da quantia a que o
Beneficiário faria jus nos termos do Plano.
10.2. Caso o número, espécie e classe das ações existentes na data da aprovação
do Plano venham a ser alterados como resultado de bonificações, desdobramentos,
grupamentos ou conversão de ações de uma espécie ou classe em outra ou
conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia, caberá
ao Conselho de Administração da Companhia realizar o ajuste correspondente no
número, espécie e classe das ações objeto das opções outorgadas e seu respectivo
preço de exercício, para evitar distorções na aplicação do Plano.
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10.3. Nenhuma disposição do Plano ou opção outorgada nos termos do Plano
conferirá a qualquer Beneficiário o direito de permanecer como administrador e/ou
empregado da Companhia, nem interferirá, de qualquer modo, no direito de a
Companhia, a qualquer tempo e sujeito às condições legais e contratuais, rescindir
o contrato de trabalho do empregado e/ou interromper o mandato do
administrador.
10.4. Cada Beneficiário deverá aderir expressamente aos termos do Plano,
mediante declaração escrita, sem qualquer ressalva.
10.5 O Conselho de Administração, no interesse da Companhia e de seus
acionistas, poderá rever as condições do Plano, desde que não altere os respectivos
princípios básicos.
10.6 Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das
sociedades por ações, às companhias abertas e/ou aos efeitos fiscais de um plano
de opções de compra, poderá levar à revisão integral do Plano.
10.7 Os casos omissos serão regulados pela Assembleia Geral. Qualquer opção
concedida de acordo com o Plano fica sujeita a todos os termos e condições aqui
estabelecidos, termos e condições estes que prevalecerão em caso de
inconsistência a respeito de disposições de qualquer contrato ou documento
mencionado neste documento.
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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)
O número total de colaboradores da Companhia e suas controladas, nos anos de
2015, 2016 e 2017, está representado na tabela abaixo:

Administrativos
Operacionais
Total

Exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2015
2016
2017
924
912
1.154
1.867
1.512
2.103
2.791
2.424
3.257

Em 31 de dezembro de 2017, o quadro de funcionários da Companhia
(controladora) era composto por 1.188 colaboradores, dos quais 709 colaboradores
eram da área operacional e 479 eram da área administrativa.
A tabela abaixo apresenta o número de colaboradores da Companhia (controladora)
para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017, assim
como o número de colaboradores por funções administrativas, assim considerados
os cargos relacionados ao setor financeiro, marketing, contabilidade, dentre outros,
e operacionais, assim considerados os cargos relacionados à logística, fabricação de
produtos, vendas, dentre outros:

Administrativos
Operacionais
Total

Exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2015
2016
2017
541
454
479
835
614
709
1.376
1.068
1.188

Em 31 de dezembro de 2017, o quadro de funcionários das controladas da Metalfrio
na Turquia era composto por 1.336 colaboradores, dos quais 939 colaboradores
eram da área operacional e 397 eram da área administrativa. Abaixo, o quadro
apresenta o número de colaboradores das controladas da Metalfrio na Turquia nos
anos de 2015, 2016 e 2017.

Administrativos
Operacionais
Total

Exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2015
2016
2017
127
157
397
607
574
939
734
731
731

Em 31 de dezembro de 2017, o quadro de funcionários das controladas da Metalfrio
no México era composto por 602 colaboradores, dos quais 383 colaboradores eram
da área operacional e 219 eram da área administrativa. Abaixo, o quadro apresenta
o número de colaboradores das controladas da Metalfrio no México nos anos de
2015, 2016 e 2017.

Administrativos
Operacionais
Total

Exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2015
2016
2017
165
220
219
327
235
383
492
455
602
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Em 31 de dezembro de 2017, o quadro de funcionários da Metalfrio Rússia era
composto por 131 colaboradores nas áreas operacional e administrativa, dos quais
72 colaboradores são da área operacional e 59 são da área administrativa. Abaixo, o
quadro apresenta o número de colaboradores da Metalfrio Rússia nos anos de 2015,
2016 e 2017.
Administrativos
Operacionais
Total

Exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2015
2016
2017
89
81
59
98
89
72
187
170
131

Em 31 de dezembro de 2017, o quadro de funcionários das controladas da Metalfrio
na Dinamarca era composto por 1 colaborador. Abaixo, o quadro apresenta o
número de colaboradores da Metalfrio Dinamarca nos anos de 2015, 2016 e 2017.

Administrativos
Operacionais
Total

Exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2015
2016
2017
1
1
1
0
0
0
1
1
1

Em 31 de dezembro de 2017, o quadro de funcionários da Metalfrio USA era
composto por 0 colaboradores nas áreas operacional e administrativa. Abaixo, o
quadro apresenta o número de colaboradores da Metalfrio USA nos anos de 2015,
2016 e 2017.

Administrativos
Operacionais
Total

Exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2015
2016
2017
1
0
0
0
0
0
1
0
0

b. número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade
desempenhada e por localização geográfica)
Na tabela abaixo, a Companhia apresenta o número de terceirizados registrado em
dezembro de 2017:
Cozinha/
Alimentação

Conservação/
Limpeza

Carregamento/
Logística

Portaria/
Segurança

Administrativo/
Industrial

Brasil

20

5

14

16

22

77

Turquia

18

11

94

22

451

596

México

8

1

4

19

111

143

Rússia

0

0

7

0

3

10

Dinamarca

0

0

0

0

1

1

USA

0

0

0

0

0

0

Total

46

17

119

57

587

826

Localização

Total
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c.

índice de rotatividade

O índice de rotatividade para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
está descrito na tabela abaixo.

Índice de
Rotatividade

Brasil

Turquia

2,80%

0,34%

México
0,71%

Rússia
0,40%

Dinamarca
0,0%

USA
0,0%

d. exposição do emissor a passivos e contingências trabalhistas
Os passivos e contingências da Companhia são aquelas informadas no item 4.3 acima.
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14.2. Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números
divulgados no item 14.1 acima
Não há comentários sobre qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos
números divulgados no item 14.1.
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14.3. Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor,
informando:
a. política de salários e remuneração variável
Todos os empregados da Companhia têm direito a uma remuneração variável de acordo
com seu desempenho, definida por indicadores específicos para cada setor da
Companhia. Além disso, para promover o interesse dos empregados no aprimoramento
contínuo do processo produtivo, a Companhia incentiva a iniciativa de sugerir soluções
(economicamente viáveis, sócio e ambientalmente responsáveis) para o aprimoramento
de funções e processos nas fábricas com recompensas financeiras na efetiva
implementação de tais soluções sugeridas. Com relação à política de bônus da
Companhia, a quantidade de salários deve variar de acordo com o cargo, devido aos
desafios envolvidos em cada nível hierárquico. O bônus adicional é distribuído se a
Companhia superar em 10% os resultados esperados e são elegíveis ao adicional de
bônus todos os que atenderam, pelo menos, 100% das metas individuais. Todos os
elegíveis serão avaliados com relação às metas, sendo que 15% não farão jus ao
pagamento do bônus. Os critérios para avaliação são definidos pelo Conselho de
Administração e pelo Diretor Presidente.
b. política de benefícios
A Companhia oferece alguns outros benefícios dependendo da unidade industrial, como
assistência médica, seguro de vida, restaurante no local, vale transporte/
estacionamento, cesta básica e a opção de assistência odontológica.
c. característica dos planos de remuneração baseados em ações dos
empregados não – administradores, identificando: i. condições
para exercício; ii. preços de exercício; iii. prazos de exercício; iv.
quantidade de ações comprometidas pelo plano
As informações sobre as características dos planos de remuneração baseados em ações
dos empregados estão descritas no item 13.4 acima.
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14.4. Descrever as relações entre o emissor e sindicatos
A Companhia mantém boas relações com sindicatos que representam seus empregados.
A Companhia não teve problemas relevantes de relações com sindicatos de seus
empregados.
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14.5 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram identificadas ou
comentadas nos itens acima.
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

19.357.469/0001-00

Estrangeira

Não

Sim

Erwin Theodor Herman Louise Russel

Almond Tree LLC

1.517.903

36,960000%

Não

30/04/2018

Fisica

213.738.288-11

0

0,000000%

1.517.903

36,960000%

651.784

15,870000%

43.702

1,060000%

Peach Tree LLC
08.927.939/0001-08

Estrangeira

Sim

Marcelo Faria de Lima
651.784

Não

15,870000%

Sim

30/04/2018

Fisica

715.269.947-04

0

0,000000%

Marcelo Faria de Lima
715.269.947-04

brasileira-MG

Não

Sim

30/04/2018

Não
43.702

1,060000%

0

0,000000%

Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
04.422.992/0001-04

Brasileira-SP

Não

Sim

30/04/2018

Não
1.455.372

35,440000%

0

0,000000%

1.455.372

35,440000%

437.993

10,670000%

0

0,000000%

437.993

10,670000%

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 30/04/2015
0
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ
Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

0,000000%

4.106.754

100,000000%

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL
4.106.754

100,000000%

0
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Almond Tree LLC

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

19.357.469/0001-00

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

100

100,000000

0

0,000000

100

100,000000

Estrangeira

Não

Sim

31/01/2018

TOTAL

Zircon Investment Group LLC

Sim

Erwin Theodor Herman Louise Russel

100

100,000000

Fisica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000000

213.738.288-11
100

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Peach Tree LLC

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

08.927.939/0001-08

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

100

100,000000

0

0,000000

100

100,000000

Sim

31/01/2018

TOTAL

Trquoise Capital C.V.
10.240.148/0001-57

Estrangeira

Sim

Não
Marcelo Faria de Lima

100

100,000000

Fisica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000000

715.269.947-04
100

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Rio Verde Consultoria e Participações Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.422.992/0001-04

OUTROS

16

0,160000

08.927.939/0001-08

Estrangeira

0

0,000000

16

Sim

31/01/2018

0,160000

Peach Tree LLC

Sim

Não
Marcelo Faria de Lima

9.984

99,840000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

Fisica

715.269.947-04

0

0,000000

9.984

99,840000

0

0,000000

10.000

100,000000

TOTAL

10.000

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Peach Tree LLC

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

08.927.939/0001-08

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

100

100,000000

0

0,000000

100

100,000000

Estrangeira

Não

Sim

31/01/2018

0

0,000000

100

TOTAL

Trquoise Capital C.V.
10.240.148/0001-57
Não
100

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

100,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Trquoise Capital C.V.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

10.240.148/0001-57

Marcelo Faria de Lima
715.269.947-04

brasileira-MG

Não

Sim

30/04/2018

99,999000

0

0,000000

9.999

99,999000

Não
9.999
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

1

0,000000

0

0,000000

1

0,000000

10.000

100,000000

0

0,000000

10.000

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Zircon Investment Group LLC
Erwin Theodor Herman Louise Russel
213.738.288-11

Holandes

Não

Sim

31/01/2018

100,000000

0

0,000000

100

100,000000

Não
100
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

100

100,000000

0

0,000000

100

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Trquoise Capital C.V.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

10.240.148/0001-57

Marcelo Faria de Lima
715.269.947-04

brasileira-MG

Não

Sim

30/04/2018

99,999000

0

0,000000

9.999

99,999000

Não
9.999
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

1

0,000000

0

0,000000

1

0,000000

10.000

100,000000

0

0,000000

10.000

100,000000

TOTAL
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

30/04/2018

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

411

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

15

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

1.896.339

46,180000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000000%

Total

1.896.339

46,180000%
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
15.4 Inserir organograma dos acionistas do emissor e do grupo econômico em que se insere,
indicando:
a) todos os controladores diretos e indiretos e, caso o emissor deseje, os acionistas com
participação igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações
A Companhia é controlada pelo Sr. Marcelo Faria de Lima, direta e indiretamente, por meio
das sociedades controladas Rio Verde Consultoria e Participações Ltda. e Peach Tree LLC,
conforme organograma a seguir base 31 de dezembro de 2017:
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

b)
c)
d)
e)

principais controladas e coligadas do emissor
participações do emissor em sociedades do grupo
participações de sociedades do grupo no emissor
principais sociedades sob controle comum

Organograma base 31 de dezembro de 2017
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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; b. data de celebração; c. prazo de vigência; d. descrição das
cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle;
descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência
para adquiri-las; g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o
direito de voto de membros do conselho de administração.
Não há qualquer acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia.
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15.6 Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de
controle e administradores do emissor:

Seguem abaixo alterações significativas nas participações dos membros da administração
da Companhia:

Acionistas
Marcelo Faria de Lima (1)
Erwin Theodor Herman Louise Russel (2)
Bravia Capital Investimentos Ltda.
Dirceu Luiz Natal
Diretoria
Ações em tesouraria
Outros
Total Geral

Ações Ordinárias – Base
31/12/2015
Qtde.
%
3.832.612
28,18
3.941.815
28,98
1.173.402
8,63
680.000
5,00
16.666
0,12
3.956.815
29,09
13.601.310
100,00

Ações Ordinárias – Base
31/12/2016
Qtde.
%
32.190.893
52,26
20.824.659
33,81
79.132
0,13
8.506.626
13,80
61.601.310 100,00

Ações detidas direta e indiretamente, pelo Sr. Marcelo Faria de Lima, membro do Conselho de
Administração, as quais estão sobre titularidade de Rio Verde Consultoria e Participações S.A., Turquoise Capital
C.V., Peach Tree LLC, e Marcelo Faria de Lima.
(1)

Ações detidas direta e indiretamente, pelo Sr. Erwin Theodor Herman Louise Russel, membro do Conselho
de Administração até 20 de outubro de 2016, as quais estão sobre titularidade de Almond Tree LLC e Erwin Theodor
Herman Louise Russel.
(2)
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15.7 - Principais operações societárias
15.7 Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que
tenham tido efeito relevante para o emissor, tais como incorporações,
fusões, cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle
societário, aquisições e alienações de ativos importantes, indicando,
quando envolver o emissor ou qualquer de suas controladas ou coligadas:
a) evento; b) principais condições do negócio; c) sociedades envolvidas;
d) efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente
sobre a participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do
capital social e dos administradores do emissor; e) quadro societário antes
e depois da operação; e f) mecanismos utilizados para garantir o
tratamento equitativo entre os acionistas.
Retirada sócio minoritário Metalfrio – México e Enerfreezer
No terceiro trimestre de 2015 a Companhia adquiriu a participação remanescente
do sócio minoritário da Enerfreezer de 9,07%, gerando um ágio de R$1,1 milhões
nessa transação. A contraprestação dessa aquisição se deu através da transferência
de 23,16% da participação na Metalfrio – México. O processo de retirada do sócio
minoritário da Metalfrio – México, se deu através de redução de capital da Metalfrio
– México, gerando um ágio de R$27,4 milhões. Após a redução de capital, a
Companhia passou a deter 100% de participação na controlada Metalfrio – México.
Pelo fato desta transação envolver acionistas, os efeitos mencionados
anteriormente foram reconhecidos em rubrica especifica no patrimônio líquido.
A Enerfreezer foi incorporada pela sua controladora direta (Metalfrio – México)
durante o último trimestre de 2015 pelos seus valores patrimoniais contábeis sem
aumento de capital.
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15.8 - Outras informações relevantes
15.8. Fornecer outras informações relevantes - Controle
Não existem outras informações relevantes sobre o item 15.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
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, indicando, quando
houver uma política formal adotada pelo emissor, os locais em que ela
pode ser consultada.
As decisões referentes a transações entre a Companhia e partes relacionadas são
tomadas pela Diretoria ou pelo Conselho de Administração, nos termos da Lei das
Sociedades por Ações e do Estatuto Social da Companhia.
É vedada a participação de qualquer dos administradores no processo de tomada
de decisão em qualquer operação social em que o mesmo tiver interesse conflitante
com o da Companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os outros
administradores, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
A Lei das Sociedades por Ações proíbe conselheiros e diretores de: (i) realizar
qualquer ato gratuito com a utilização de ativos da companhia, em detrimento da
companhia; (ii) receber, em razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal
direta ou indireta de terceiros, sem autorização constante do respectivo estatuto
social ou concedida através de assembleia geral; e (iii) intervir em qualquer
operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, ou nas
deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros.
Além do disposto na Lei das Sociedades por Ações, o Estatuto Social da Companhia
dispõe que compete ao Conselho de Administração aprovar previamente qualquer
transação ou conjunto de transações cujo valor seja igual ou superior a R$1 milhão
anuais envolvendo a Companhia e qualquer parte relacionada direta ou
indiretamente.
Por observar todas estas questões, a Companhia acredita que todos os contratos
firmados com partes relacionadas observam condições equânimes de mercado
(arm’s length basis).
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Metalfrio - México

31/12/2012

1.621.892,71

R$ 34.487,49

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

NÃO

0,000000

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - Bolivia

31/12/2017

934.090,97

R$ 760.000,00

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Refere-se a venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
O2 LED Ilumination

31/12/2017

3.741.177,33

R$ 0,00

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Fornecedor de componentes elétricos

Objeto contrato

Refere-se a compras, pela Companhia, de componentes elétricos fornecidos pela O2 Led Illumination Comércio e Desenvolvimento de Produtos
Ltda., (“O2 Led”). O Sr. Marcelo Faria de Lima, Presidente do Conselho de Administração, detém indiretamente, a título de investimento, 1.319.332
partes beneficiárias de emissão da O4 Participações S.A., controladora da O2 Led. A Artésia Gestão de Recursos S.A., da qual o Sr. Marcelo Faria
de Lima é acionista, detém, a título de investimento, 48.196 partes beneficiárias de emissão da O4 Participações S.A.. Estas compras são realizadas
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

9.692.315,31

R$ 0,00

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
O2 Led Illumination Comércio e
Desenvolvimento de Produtos Ltda

31/12/2016

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Refere-se a compras, pela Companhia, de componentes elétricos fornecidos pela O2 Led Illumination Comércio e Desenvolvimento de Produtos
Ltda., (“O2 Led”). O Sr. Marcelo Faria de Lima, Presidente do Conselho de Administração, detinha indiretamente, a título de investimento, 1.367.528
partes beneficiárias de emissão da O4 Participações S.A., controladora da O2 Led. Em 31 de Dezembro de 2017 o Sr. Marcelo Faria de Lima não
detinha mais estes investimentos. Estas compras foram realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e condições praticados com
terceiros.

Objeto contrato

Fornecedor de componentes elétricos

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Metalfrio - México

31/12/2011

1.233.447,50

R$ 87.948,90

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

3.800,21

R$ 2.329,19

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
Klimasan

31/12/2012

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada Indireta

Objeto contrato

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio Mexico

31/12/2016

1.168.430,70

R$ 0,00

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo Passivo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Metalfrio Turquia

31/12/2016

Relação com o emissor

Controlada

469.093,79

R$ 0,00

SIM

5,000000
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Mutuo Ativo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Klimasan

31/12/2017

150.000,00

-

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada Indireta

Objeto contrato

Refere-se a compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Metalfrio - Russia

31/12/2017

1.388.000,00

-

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Refere-se a compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Devedor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

4.575.053,86

R$ 3.534.951,29

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
Metalfrio Mexico

31/12/2016

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Refere-se a venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - Turquia

31/12/2015

22.050.000,00

R$ 0,00

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo Passivo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

Financiamento de capital de giro e aquisições de ativos operacionais.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Metalfrio - México

31/12/2012

Relação com o emissor

Controlada

169.052,26

R$ 230.559,26

NÃO

0,000000
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Refere-se à Compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Rome Investment

31/12/2015

5.822.000,00

R$ 1.476.130,68

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo Passivo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

Financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos operacionais.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Rome Investment

31/12/2014

25.842.000,00

R$ 27.194.104,15

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada Indireta

Objeto contrato

Mútuo Passivo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

Financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos operacionais.
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Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Devedor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

4.021.600,00

R$ 207.056,09

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
Metalfrio Russia

31/12/2016

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo Ativo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - Mexico

31/12/2013

1.462.637,61

R$ 52.387,70

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - Mexico

31/12/2014

Relação com o emissor

Controlada

129.712,59

R$ 12.799,88

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - México

31/12/2014

5.389,75

R$ 649,69

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Refere-se à Compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Metalfrio - México

31/12/2009

385.976,74

R$ 1.736,70

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
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Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

920.850,07

R$ 71.863,85

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
Metalfrio - México

31/12/2010

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - EUA

31/12/2013

46.000,00

R$ 59.896,30

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Klimasan

31/12/2013

9.808,53

Relação com o emissor

Controlada Indireta

R$ 1.124,69

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio México

31/12/2015

33.224.595,00

R$ 0,00

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo Ativo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

Financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos operacionais.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - EUA

31/12/2015

3.790.492,50

R$ 2.674.518,00

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo Ativo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

Financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos operacionais.
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Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

5.955.515,33

R$ 0,00

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
Metalfrio México

31/12/2015

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Refere-se a venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - EUA

31/12/2015

13.245,11

R$ 14.287,32

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Refere-se a venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio EUA

31/12/2016

Relação com o emissor

Controlada

1.019.727,70

R$ 2.069.202,97

SIM

5,000000

PÁGINA: 223 de 266

Formulário de Referência - 2018 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Mutuo Ativo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio Indonesia

31/12/2016

801.778,00

R$ 0,00

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada Indireta

Objeto contrato

Mutuo Ativo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio Turquia

31/12/2017

29.640.348,99

R$ 27.586.481,75

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo Passivo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
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Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Devedor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

6.886.000,00

R$ 3.154.568,50

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
Rome Investment

31/12/2016

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo Passivo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Begur Transp. Rodov. Log. E Serv. Ltda

31/12/2016

9.215.895,33

R$ 0,00

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Refere-se a compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Metalfrio - EUA

31/12/2014

Relação com o emissor

Controlada

7.443,99

R$ 10.866,88

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Klimasan

31/12/2014

11.320,25

R$ 140,59

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada Indireta

Objeto contrato

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Klimasan

31/12/2017

784,33

R$ 784,33

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada Indireta

Objeto contrato

Refere-se a venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

PÁGINA: 226 de 266

Formulário de Referência - 2018 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

43.803.000,00

R$ 44.215.509,06

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
Metalfrio - México

31/12/2017

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo Ativo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Rome Investment

31/12/2017

58.759.256,00

R$ 62.815.924,42

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo Ativo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Begur Transp. Rodov. Log. E Serv. Ltda

31/12/2017

Relação com o emissor

Controlada

9.796.000,00

R$ 1.290.000,00

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Refere-se a compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Metalfrio - Russia

31/12/2017

7.245.824,00

R$ 7.703.280,32

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo Ativo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - EUA

31/12/2017

4.396.241,32

R$ 4.756.046,77

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo Ativo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
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Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

237.040,16

R$ 0,00

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
Metalfrio - Bolivia

31/12/2017

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo Ativo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - Bolivia

31/12/2015

124.998,40

R$ 896,81

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo Ativo com suas controladas no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

Financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos operacionais.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - Bolivia

31/12/2015

Relação com o emissor

Controlada

148.086,46

R$ 0,00

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Refere-se a venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio Bolivia

31/12/2016

228.000,00

R$ 0,00

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Refere-se a venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Begur Transp. Rodov. Log. E Serv. Ltda

31/12/2015

8.005.000,00

R$ 0,00

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Refere-se a compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
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Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Devedor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

11.273.538,81

R$ 0,00

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
O2 LED Illumination

31/12/2015

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Refere-se a compras, pela Companhia, de componentes elétricos fornecidos pela O2 Led Illumination Comércio e Desenvolvimento de Produtos
Ltda., (“O2 Led”). O Sr. Marcelo Faria de Lima, Presidente do Conselho de Administração, detinha indiretamente, a título de investimento, 1.367.528
partes beneficiárias de emissão da O4 Participações S.A., controladora da O2 Led. Em 31 de Dezembro de 2017 o Sr. Marcelo Faria de Lima não
detinha mais estes investimentos. Estas compras foram realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e condições praticados com
terceiros.

Objeto contrato

Fornecedor de componentes elétricos

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações
mencionados no item 16.2 acima ocorridas no último exercício social: (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 Companhia adota práticas de governança corporativa recomendadas e/ou
exigidas pela legislação e aquelas previstas no Regulamento do Novo Mercado da
BM&FBovespa. Conforme descrito no item 16.1, é vedada a participação de
qualquer dos administradores da Companhia no processo de tomada de decisão em
qualquer operação social em que o mesmo tiver interesse conflitante com o da
Companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os outros
administradores, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Desta forma,
eventuais conflitos de interesses são mitigados pelas regras de governança
corporativa adotadas pela Companhia. Ademais, a Companhia, seus acionistas e
administradores se obrigam a resolver eventuais conflitos por meio da arbitragem,
conforme prevê o Estatuto Social da Companhia.
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16.4 - Outras informações relevantes
16.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
A Companhia acredita que não há outras informações relevantes além das já
citadas no item 16.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
17/04/2017
Tipo de capital
17/04/2017

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

4.106.754

0

4.106.754

4.106.754

0

4.106.754

Capital Subscrito
244.038.820,53
Capital Subscrito
244.038.820,53
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

08/08/2016

Assembleia Geral
Extraordinária

Data emissão
30/09/2016

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

120.000.000,00

Subscrição
particular

48.000.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
48.000.000

50,00000000

2,50

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O preço de emissão de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por ação foi fixado, nos termos do artigo 170, §1º, III da Lei nº 6.404/76, com base na média ponderada por volume do preço de fechamento das
ações de emissão da Companhia nos pregões da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, no período de 3 (três) meses anteriores à Reunião do Conselho de Administração que aprovou
a submissão à Assembleia Geral da proposta de aumento de aumento de capital (28 de abril de 2016), ou seja, o período compreendido entre 26 de janeiro de 2016 e 27 de abril de 2016, incluindo referidos dias.

Forma de integralização

Pagamento em moeda corrente nacional no ato da subscrição
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)
Data
aprovação

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

40.803.930

0

40.803.930

13.601.310

0

13.601.310

61.601.310

0

61.601.310

4.106.754

0

4.106.754

Grupamento
03/09/2015
Grupamento
17/04/2017

PÁGINA: 236 de 266

Formulário de Referência - 2018 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

17.4 - Informações sobre reduções do capital social

Data de deliberação

Data redução

Valor total redução
(Reais)

20/12/2016

20/12/2016

115.949.236,64

Quantidade ações
ordinárias
(Unidades)

Quantidade ações
preferenciais Quantidade total ações
(Unidades)
(Unidades)

0

0

0

Redução / Capital
anterior

Valor restituído por
ação (Reais)

32,21000000

0,00

Forma de restituição

Não houve restituição, pois não houve cancelamento de ações

Razão para redução

Redução do capital social da Companhia no valor de R$ 115.949.236,64 (cento e quinze milhões, novecentos e quarenta e nove mil, duzentos e trinta
e seis reais e sessenta e quatro centavos), sem cancelamento de ações, para absorção dos prejuízos acumulados constantes do balanço patrimonial
datado de 30 de setembro de 2016
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17.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
A Metalfrio é uma companhia comprometida a atingir e manter altos padrões de
governança corporativa. Em 21 de março de 2007, celebrou com a BM&FBOVESPA o
Contrato de Participação no Novo Mercado, o qual entrou em vigor em 12 de abril de
2007. Ademais, o Estatuto Social da Companhia contém todas as cláusulas exigidas
pelo Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
IBGC

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, governança
corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas,
envolvendo os relacionamentos entre acionistas, Conselho de Administração, Diretoria,
auditores independentes e Conselho Fiscal. Os princípios básicos que norteiam esta
prática são: (i) transparência; (ii) equidade; (iii) prestação de contas (accountability);
e (iv) responsabilidade corporativa.
Pelo princípio da transparência, entende-se que a administração deve buscar informar
não só o desempenho econômico-financeiro da companhia, mas também todos os
demais fatores (ainda que intangíveis) que norteiam a ação empresarial. Por equidade
entende-se o tratamento justo e igualitário de todos os grupos minoritários,
empregados, clientes, fornecedores ou credores. O accountability, por sua vez,
caracteriza-se pela prestação de contas da atuação dos agentes de governança
corporativa a quem os elegeu, com responsabilidade integral daqueles por todos os
atos que praticarem. Por fim, responsabilidade corporativa representa uma visão mais
ampla da estratégia empresarial, com a incorporação de considerações de ordem social
e ambiental na definição dos negócios e operações.
O “Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa”, editado pelo IBGC
objetiva indicar os caminhos para todos os tipos de sociedade visando (i) aumentar o
valor da sociedade; (ii) melhorar seu desempenho; (iii) facilitar seu acesso ao capital a
custos mais baixos; e (iv) contribuir para sua perenidade; sendo que os princípios
básicos inerentes a esta prática são a transparência, a equidade, a prestação de contas
e a responsabilidade corporativa.
Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em tal código,
a Companhia adota:


emissão exclusiva de ações ordinárias;



política “uma ação igual a um voto”;



contratação de empresa de auditoria independente para a análise de balanços e
demonstrativos financeiros, sendo que esta mesma empresa não é contratada
para prestar outros serviços, assegurando a total independência;



estatuto social claro quanto à (i) forma de convocação da Assembleia Geral; (ii)
competências do Conselho de Administração e da Diretoria; (iii) sistema de
votação, eleição, destituição e mandato dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria;



transparência na divulgação dos relatórios anuais da administração;



convocações de assembleia e documentação pertinente disponíveis desde a
data da primeira convocação, com detalhamento das matérias da ordem do dia,
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sem a inclusão da rubrica “outros assuntos” e sempre visando a realização de
assembleias em horários e locais que permitam a presença do maior número
possível de acionistas;


fazer constar votos dissidentes nas atas de assembleias ou reuniões, quando
solicitado;



previsão estatutária de abstenção de voto de acionistas em caso de conflito de
interesses;



vedação ao uso de informações privilegiadas e existência de política de
divulgação de informações relevantes;



previsão estatutária de arbitragem como forma de solução de eventuais
conflitos entre acionistas e Companhia;



dispersão de ações (free float), visando a liquidez dos títulos;



composição do Conselho de Administração deve ter ao menos 20% de membros
independentes (ausente de vínculos com a companhia); e



previsão estatutária de vedação ao acesso de informações e de direito de voto
de conselheiros em situações de conflito de interesse.

Novo Mercado

O Novo Mercado é um segmento de listagem da BM&FBOVESPA destinado à
negociação de ações emitidas por companhias que se comprometem, voluntariamente,
com a adoção das práticas de governança corporativa e divulgação de informações
adicionais em relação ao que é exigido pela legislação.
Em 2000, a BM&FBOVESPA introduziu três segmentos especiais de negociação,
denominados Níveis 1 e 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa e Novo
Mercado, com o objetivo de estimular as companhias a seguir melhores práticas de
governança corporativa e um nível de divulgação de informações adicional em relação
ao exigido pela legislação. Os segmentos de listagem são destinados à negociação de
ações emitidas por companhias que se comprometam voluntariamente a observar
práticas de governança corporativa e exigências de divulgação de informações, além
daquelas já impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam os
direitos dos acionistas e elevam a qualidade das informações fornecidas aos acionistas.
As regras do Novo Mercado exigem, além das obrigações impostas pela legislação
brasileira em vigor, o atendimento aos seguintes requisitos, entre outros:


ter um capital social composto apenas por ações ordinárias;



conceder a todos os acionistas o direito de venda conjunta (tag along), em caso
de alienação do controle acionário, devendo o adquirente do controle efetivar
oferta pública de aquisição das ações aos demais acionistas, oferecendo para
cada ação as mesmas condições e o mesmo preço pago por ação do bloco
controlador;



assegurar que as ações, representativas de, no mínimo, 25% do capital total,
estejam em circulação;



adotar procedimentos de oferta que favoreçam a dispersão acionária;
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cumprir padrões mínimos de divulgação trimestral de informações;



seguir políticas mais rígidas de divulgação com relação às negociações
realizadas pelos acionistas controladores, conselheiros e diretores envolvendo
valores mobiliários de emissão da companhia;



disponibilizar aos acionistas um calendário de eventos societários;



limitar a, no máximo, dois anos o mandato de todos os membros do conselho
de administração, composto de no mínimo cinco membros, sendo que no
mínimo 20,0% deles deverão ser independentes;



elaborar, a partir do segundo exercício social encerrado após a admissão no
Novo Mercado, demonstrações contábeis anuais e trimestrais, inclusive
demonstrações de fluxo de caixa, em idioma inglês, de acordo com normas
contábeis internacionais, tais como o U.S. GAAP ou o IFRS;



adotar exclusivamente as normas do regulamento da Câmara de Arbitragem do
Mercado, pelas quais a BM&FBOVESPA, a companhia, os acionistas, os
administradores, e os membros do Conselho Fiscal da companhia, se instalado,
comprometem-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa
ou controvérsia relacionada ao regulamento de listagem do Novo Mercado, do
Contrato de Participação no Novo Mercado, das disposições contidas na Lei das
S.A., no estatuto social da companhia, nas normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral;



realizar, pelo menos uma vez ao ano, reunião pública com analistas e quaisquer
outros interessados, para divulgar informações quanto à sua respectiva situação
econômico-financeira, projetos e perspectivas; e



em caso de saída do Novo Mercado, para que as Ações sejam negociadas fora
do Novo Mercado, o acionista controlador deve fazer oferta pública de aquisição
das ações em circulação, no mínimo pelo valor econômico apurado mediante
laudo de avaliação elaborado por empresa especializada e independente.

Autorização para Negociação no Novo Mercado

Primeiramente, a companhia que tenha intenção de listar seus valores mobiliários no
Novo Mercado deve obter e manter atualizado seu registro de companhia aberta junto
à CVM. Além disso, a companhia deve, entre outras condições, firmar Contrato de
Participação no Novo Mercado e adaptar seu estatuto às cláusulas mínimas exigidas
pela BM&FBOVESPA. Com relação à estrutura do capital social, deve ser dividido
exclusivamente em ações ordinárias e uma parcela mínima de ações, representando
25% do capital social, deve ser mantida em circulação pela companhia. Existe, ainda,
uma vedação à emissão de partes beneficiárias (ou manutenção em circulação) pelas
companhias listadas no Novo Mercado.
O Conselho de Administração de companhias que terão suas ações negociadas no Novo
Mercado deve ser composto por no mínimo cinco membros, eleitos pela assembleia
geral, com mandato unificado de, no máximo, dois anos, sendo permitida a reeleição.
Dos membros do Conselho de Administração, ao menos 20% devem ser conselheiros
independentes.
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Todos os novos membros do Conselho de Administração e da Diretoria devem
subscrever um Termo de Anuência dos Administradores, condicionando a posse nos
respectivos cargos à assinatura desse documento. Por meio do Termo de Anuência, os
novos administradores da companhia responsabilizam-se pessoalmente a agir em
conformidade com o Contrato de Participação no Novo Mercado, com o Regulamento
da Câmara de Arbitragem do Mercado e com o Regulamento do Novo Mercado.
Outras Características do Novo Mercado

Dentre outros requisitos impostos às companhias listadas no Novo Mercado, destacamse: (i) a obrigação de efetivar ofertas públicas de ações sob determinadas
circunstâncias, como, por exemplo, quando do cancelamento do registro de negociação
no Novo Mercado; (ii) dever de efetivar ofertas de ações sempre de modo a favorecer
a dispersão acionária; (iii) extensão para todos os acionistas das mesmas condições
obtidas pelos controladores quando da alienação do controle da companhia; (iv)
obrigações de prestação de informações não financeiras a cada trimestre, como, por
exemplo, o número de ações detidas pelos administradores da companhia e o número
de ações em circulação; (v) dever de maior divulgação de operações com partes
relacionadas; e (vi) necessária vinculação da companhia, administradores e membros
do Conselho Fiscal ao Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado da
BM&FBOVESPA para a resolução de conflitos que possam surgir entre eles,
relacionados ou oriundos da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e
seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto
Social da companhia, nas normas editadas pelo CMN, BACEN e CVM, além daquelas
constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento da Câmara de
Arbitragem do Mercado e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
Adicionalmente, em decorrência da Resolução 3.121/2003, que estabeleceu novas
regras de aplicação dos recursos das entidades fechadas de previdência privada, ações
de emissão de companhias que adotam práticas diferenciadas de governança
corporativa, tais como aquelas cujos valores mobiliários são admitidos a negociação no
segmento especial Novo Mercado ou cuja classificação de listagem seja Nível 1 ou
Nível 2 de acordo com a regulamentação emitida pela BM&FBOVESPA podem ter maior
participação na carteira de investimento de tais fundos de pensão. Assim, as ações de
companhias que adotam práticas de governança corporativa passaram a ser, desde a
edição da referida Resolução, um investimento importante e atraente para as
entidades fechadas de previdência privada que são grandes investidores do mercado
de capitais brasileiro. Este fato poderá impulsionar o desenvolvimento do Novo
Mercado, beneficiando as companhias cujos valores mobiliários são ali negociados,
inclusive a nossa.
Os acionistas da Companhia gozam de todos os direitos e garantias previstos no
Regulamento do Novo Mercado, os quais estão contemplados no Estatuto Social.

PÁGINA: 241 de 266

Formulário de Referência - 2018 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Em cada Assembleia Geral Ordinária, o Conselho de Administração deverá fazer uma
recomendação acerca da destinação do lucro líquido que a Companhia tiver apurado no exercício
anterior e a distribuição de dividendos aos seus acionistas, com base em demonstrações
financeiras anuais não-consolidadas.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as ações podem ser resgatadas mediante
determinação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, devendo ser aprovado por
acionistas que representem, no mínimo, a metade das ações atingidas.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Sim

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate

De acordo com a Lei das Sociedades por ações, artigo 44, o resgate consiste no pagamento do
valor das ações para retirá-las definitivamente de circulação, com redução ou não do capital social,
mantido o mesmo apital, será atribuído, quando for o caso, novo valor nominal às ações
remanescentes. O resgate e a amortização que não abrangerem a totalidade das ações de uma
mesma classe serão feitos mediante sorteio; sorteadas ações custodiadas nos termos do artigo 41,
a instituição financeira especificará, mediante rateio, as resgatadas ou amortizadas, se outra forma
não estiver prevista no contrato de custódia. Salvo disposição em contrário do estatuto social, o
resgate de ações de uma ou mais classes só será efetuado se, em assembléia especial convocada
para deliberar essa matéria específica, for aprovado por acionistas que representem, no mínimo, a
metade das ações da(s) classe(s) atingida(s).

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da Companhia e tampouco
as deliberações adotadas pelos seus acionistas em Assembleias Gerais podem privar os acionistas
dos seguintes direitos:
i) direito a participar na distribuição dos lucros;
(ii) direito a participar, na proporção da sua participação no capital social, na distribuição de
quaisquer ativos remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia;
(iii) direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações;
(iv) direito de fiscalizar, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios
sociais; e,
(v) direito de retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não existem outras características relevantes relativas aos valores mobiliários de emissão da
Companhia.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
18.2 Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito
de voto de acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta
pública.
Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, a alienação de controle da
Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que
o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das demais Ações dos
outros acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na
legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar
tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante.
Os acionistas também têm direito de alienação de suas Ações Ordinárias em oferta
pública a ser realizada pelo acionista controlador, em caso de cancelamento do
registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem no Novo Mercado,
pelo seu respectivo valor econômico apurado mediante elaboração de laudo de
avaliação por empresa especializada e independente, com experiência comprovada
e escolhida pela assembleia geral de acionistas titulares de Ações Ordinárias em
circulação a partir de lista tríplice apresentada pelo conselho de administração da
Companhia, sendo que os custos de elaboração de referido laudo deverão ser
integralmente suportados pelo acionista controlador.
Assim, o cancelamento do registro de companhia aberta só pode ocorrer caso o
controlador ou a própria companhia realize uma oferta pública de aquisição de
todas as Ações de sua emissão em circulação, sendo observados os seguintes
requisitos:
•
•

que o preço ofertado seja justo, na forma estabelecida na Lei das
Sociedades por Ações; e,
que os acionistas titulares de mais de dois terços das Ações em circulação
tenham concordado expressamente com o cancelamento do registro ou
aceitado a oferta pública, sendo que, para tanto, considera-se Ações em
circulação apenas aquelas Ações cujos titulares tiverem concordado
expressamente com o cancelamento do registro ou tiverem se habilitado
para o leilão de oferta pública.

A Lei das Sociedades por Ações define preço justo como sendo aquele apurado com
base nos critérios, adotados de forma isolada ou de patrimônio líquido contábil, de
patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de
comparação por múltiplos, de cotação das Ações no mercado ou com base em outro
critério aceito pela CVM.
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado e do Estatuto Social, o preço
mínimo das Ações na oferta pública de aquisição de Ações a ser efetuada para o
cancelamento do registro de companhia aberta deverá corresponder ao valor
econômico apurado em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada e
independente, com experiência comprovada, que será escolhida pela assembleia
geral a partir de lista tríplice apresentada pelo Conselho de Administração.
É assegurada a revisão do valor da oferta, no caso de titulares de no mínimo 10%
das Ações em circulação no mercado requererem aos Administradores que
convoquem assembleia especial dos acionistas para deliberar sobre a realização de
nova avaliação, pelo mesmo ou por outro critério, para determinação do valor da
Companhia. Tal requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 dias,
contados da divulgação do valor da oferta pública, devidamente fundamentado. Os
acionistas que requisitarem a realização de nova avaliação, bem como aqueles que
votarem a seu favor, deverão ressarcir a Companhia pelos custos incorridos, caso o

PÁGINA: 243 de 266

Formulário de Referência - 2018 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
novo valor seja inferior ou igual ao valor inicial da oferta pública. Caso o valor
apurado na segunda avaliação seja maior, a oferta pública deverá obrigatoriamente
adotar esse valor maior.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
18.3. Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos
patrimoniais ou políticos previstos no estatuto.
Não há qualquer exceção ou cláusula suspensiva relativa a direitos patrimoniais ou
políticos previstas no Estatuto Social da Companhia.
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Exercício social

31/12/2017

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/12/2017

Ações

30/09/2017

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

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

2.199.081

55,00

39,00 R$ por Unidade

46,84

Bolsa

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

6.636.269

43,99

30,01 R$ por Unidade

35,48

Ordinária

Bolsa

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

3.087.025

37,35

30,00 R$ por Unidade

32,37

Ordinária

Bolsa

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

4.559.026

37,80

26,25 R$ por Unidade

33,30

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Ordinária

Bolsa

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

6.765.989

2,79

1,52 R$ por Unidade

2,02

Ações

Ordinária

Bolsa

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

20.807.042

3,05

1,63 R$ por Unidade

2,41

30/06/2016

Ações

Ordinária

Bolsa

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

998.857

2,24

1,48 R$ por Unidade

1,85

31/03/2016

Ações

Ordinária

Bolsa

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

870.496

2,22

0,91 R$ por Unidade

1,40

Exercício social

31/12/2015

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

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

1.610.328

3,51

2,28 R$ por Unidade

2,80

30/06/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

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

1.358.997

3,06

2,25 R$ por Unidade

2,49

30/09/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

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

740.930

2,61

1,95 R$ por Unidade

2,37

31/12/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

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

863.730

2,45

1,80 R$ por Unidade

2,14

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Ordinária

30/06/2017

Ações

31/03/2017

Ações

Exercício social

31/12/2016

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/12/2016

Ações

30/09/2016

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
18.6. Indicar os mercados brasileiros nos quais os valores mobiliários do
emissor são admitidos à negociação.
As ações ordinárias de emissão da Companhia são negociadas na B3 S.A. (Brasil,
Bolsa, Balcão), sob o símbolo “FRIO3” e sob o ISIN nº BRFRIOACNOR2, desde 13
de abril de 2007.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
18.7. Em relação a cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à
negociação em mercados estrangeiros.
A Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
18.9. Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor
ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e
controladas, relativas a valores mobiliários do emissor.
Não aplicável.

PÁGINA: 251 de 266

Formulário de Referência - 2018 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
18.10. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores
mobiliários, indicar: a) como os recursos resultantes da oferta foram
utilizados; b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos
recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da
respectiva distribuição; e c) caso tenha havido desvios, as razões para tais
desvios.
Não aplicável.
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
18.11. Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor
relativas a ações de emissão de terceiro.
Não aplicável.
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18.12 - Outras infomações relevantes
18.12. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Não aplicável.
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria

Exercício social 31/12/2015
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

635.400

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

635.400
0
0,000000%
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria
19.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Em 30 de abril de 2015, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi aprovado o
cancelamento de 635.400 ações ordinárias de emissão da Companhia, as quais estavam mantidas
em tesouraria, sem redução do capital social.
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

12/02/2007

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

São pessoas vinculadas à política de negociação de valores mobiliários: (i) acionistas
controladoras, administradores, conselheiros fiscais da Companhia e por qualquer membro de
órgão com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária; (ii) funcionários
com acesso a informação privilegiada; e, ainda, (iii) qualquer pessoa que, em virtude de seu
cargo, função ou posição na Companhia ou nas sociedades controladas, tenha conhecimento de
informação privilegiada sobre a Companhia, para assegurar a observância de práticas de boa
conduta na negociação de valores mobiliários.
As vedações a negociações disciplinadas previstos na política de negociação de valores
mobiliários também se aplicam às negociações realizadas, direta ou indiretamente, pelos
administradores, acionistas controladoras, conselheiros fiscais, funcionários com acesso a
informação privilegiada e, ainda, por pessoa que, em virtude de seu cargo, função ou posição na
Companhia ou nas sociedades controladas, tenha ou possa ter conhecimento de informação
privilegiada sobre a Companhia, e que tenham firmado o termo de adesão, nos casos em que
estas negociações se dêem por intermédio de: (i) sociedade por elas controlada; ou (ii) terceiros
com quem tiverem celebrado contrato de administração de carteira de valores mobiliários ou de
negócio fiduciário (trust).

Principais características e locais de consulta
Todas as pessoas sujeitas aos deveres e obrigações previstos na política de negociação de valores mobiliários deverão pautar a sua
conduta com relação aos assuntos da Companhia conforme os valores da boa-fé, lealdade e veracidade, e estarão cientes de que a
informação transparente, precisa e oportuna, divulgada de forma uniforme e equitativa ao mercado, constitui o principal instrumento à
disposição do público investidor para garantir melhores retornos de seus investimentos. A competição entre os investidores deve se dar
na qualidade de análise e interpretação da informação relevante, não no acesso privilegiado à essa informação. A política pode ser
consultada na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Abrahão Gonçalves Braga,
412, Vila Livieiro, CEP 04186-220 e nos sites: www.metalfrio.com.br/ri ; www.cvm.gov.br ; www.bmfbovespa.com.br .
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
Períodos de vedação e descrição
É vedada a negociação de valores mobiliários (a) pela Companhia; (b) pelos acionistas
dos procedimentos de fiscalização controladores, administradores, conselheiros fiscais e funcionários com acesso a informação
privilegiada, e ainda, (c) por qualquer pessoa que, em virtude de seu cargo, função ou posição na
Companhia ou nas sociedades controladas, que tenham firmado o termo de adesão, possa ter
conhecimento de informação privilegiada sobre a Companhia, até que esta o divulgue ao mercado
na forma de ato ou fato relevante, nos seguintes casos: (i) quando ocorrer qualquer ato ou fato
relevante nos negócios da Companhia; (ii) quando estiver em curso aquisição ou alienação de
valores mobiliários pela própria Companhia, suas sociedades
controladas ou outra sociedade sob controle comum, (iii) ou quando houver sido outorgada opção
ou mandato para este fim, exclusivamente nas datas em que a própria Companhia negocie ou
informe às corretoras credenciadas que negociará com valores mobiliários de sua própria
emissão; e (iv) quando existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão,
transformação ou reorganização societária da Companhia.
Mesmo após a divulgação de ato ou fato relevante, continuará prevalecendo a proibição de
negociação, caso esta possa interferir nas condições dos negócios com valores mobiliários, de
maneira a acarretar dano à própria Companhia ou a seus acionistas, devendo tal restrição
adicional ser informada pelo Diretor de Relações com Investidores.
A Companhia, os administradores, os acionistas controladores, os conselheiros fiscais, os
funcionários com acesso a informação privilegiada e, ainda, as pessoas que, em virtude de seu
cargo, função ou posição na Companhia ou nas sociedades controladas, possam ter
conhecimento de informação privilegiada sobre a Companhia, e que tenham firmado o termo de
adesão, não poderão negociar valores mobiliários no período de 15 (quinze) dias anterior à
divulgação ou publicação, quando for o caso, das: (i) informações trimestrais da Companhia (ITR);
(ii) informações anuais da Companhia (DFP); e (iii) demonstrações financeiras da Companhia.
O Conselho de Administração não poderá aprovar a aquisição ou a alienação de valores
mobiliários de emissão da própria Companhia enquanto não forem divulgadas ao público, por
meio da publicação de ato ou fato relevante, informações relativas à: (i) celebração de qualquer
acordo ou contrato visando à transferência do controle acionário da Companhia; ou (ii) outorga de
opção ou mandato para o fim de transferência do controle acionário da Companhia; ou (iii)
existência de intenção de se promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação
ou reorganização societária que envolva a Companhia. Caso, após a aprovação de programa de
recompra, ocorra fato que se enquadre em qualquer das três hipóteses acima, a Companhia
suspenderá imediatamente as operações com valores mobiliários de sua própria emissão até a
divulgação do respectivo ato ou fato relevante.
Os ex-administradores que se afastarem da administração da Companhia antes da divulgação
pública de ato ou fato relevante relativo a negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão
não poderão negociar com valores mobiliários: (i) pelo prazo de 6 (seis) meses após o seu
afastamento; ou (ii) antes de completados 6 (seis) meses de seu afastamento, até a divulgação,
pela Companhia, do ato ou fato relevante ao mercado. Na hipótese do item (ii) acima, se a
negociação com os valores mobiliários, após a divulgação do ato ou fato relevante, puder interferir
nas condições dos referidos negócios, em prejuízo da Companhia ou de seus acionistas, os exadministradores não poderão negociar com valores mobiliários pelo prazo indicado no item (i)
acima.
Informações complementares vide item 20.2.
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20.2 - Outras informações relevantes
20.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Abaixo informações complementares ao item 20.1. - Períodos de vedação e
descrição dos procedimentos de fiscalização.
Visando assegurar os padrões de negociação com valores mobiliários da Companhia
previstos na política da Companhia, todas as negociações com valores mobiliários
por parte da própria Companhia e das pessoas obrigadas a observar os termos e
condições política de negociação somente serão realizadas com a intermediação de
alguma das corretoras credenciadas, conforme relação encaminhada pela
Companhia à CVM, a ser atualizada de tempos em tempos.
A Companhia, os administradores, os conselheiros fiscais, os funcionários com
acesso a informação privilegiada, os acionistas controladores, as sociedades
controladas e as pessoas que, em virtude de seu cargo, função ou posição na
Companhia ou nas sociedades controladas, possam ter conhecimento de informação
privilegiada sobre a Companhia, e que tenham firmado o termo de adesão, não
poderão negociar com seus valores mobiliários nos períodos em que haja
impedimento à negociação, por determinação do Diretor de Relações com
Investidores, que não está obrigado a informar os motivos da determinação do
aludido período de impedimento à negociação, e as pessoas acima mencionadas
deverão manter esta determinação em sigilo.
As corretoras credenciadas (a) não registrarão as operações de compra ou venda
de valores mobiliários realizadas pelas pessoas mencionadas na política de
negociação, se efetuadas durante os 15 (quinze) dias anteriores à divulgação ou
publicação dessas informações periódicas ou demonstrações financeiras da
Companhia, e (b) informarão a Companhia quando da ocorrência destas operações.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à 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.
A divulgação de informações pela Companhia atende aos requerimentos legais
estabelecidos na Lei das Sociedades Anônimas, normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, especialmente a Instrução CVM nº 358/2002,
bem como no Regulamento do Novo Mercado, além de demais normas
aplicáveis e regras estabelecidas em seu Estatuto Social.
São responsabilidades do Diretor de Relações com Investidores da Companhia,
além daquelas previstas em lei ou determinadas pela CVM, pelo Estatuto Social
ou pelo conselho de administração da Companhia:
(i) divulgar e comunicar à CVM e às Bolsas de Valores, imediatamente após a
ciência, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da
Companhia que seja considerado Informação Relevante;
(ii) zelar pela ampla e imediata disseminação da Informação Relevante
simultaneamente nas Bolsas de Valores, assim como ao público investidor em
geral.
A comunicação de Informações Relevantes à CVM e às Bolsas de Valores deve
ser feita imediatamente por meio de documento escrito, descrevendo
detalhadamente os atos e/ou fatos ocorridos, indicando, sempre que possível,
os valores envolvidos e outros esclarecimentos.
A Informação Relevante deverá, preferencialmente, ser divulgada antes do
início ou após o encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores. Caso as
Bolsas de Valores não estejam operando simultaneamente, a divulgação será
feita observando o horário de funcionamento das Bolsas de Valores localizadas
no Brasil.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2. Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada
pelo emissor, indicando o canal ou canais de comunicação utilizado(s) para
disseminar informações sobre atos e fatos relevantes e os procedimentos
relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não
divulgadas e os locais onde a política pode ser consultada.
A Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes da Companhia (“Política de
Divulgação”), aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 12
de fevereiro de 2007, tem como princípio geral estabelecer o dever da Companhia
de divulgar, de forma adequada, as informações relevantes sobre os seus negócios,
estabelecendo as obrigações e os mecanismos de divulgação destas informações
relevantes ao mercado.
A Política de Divulgação tem como objetivo estabelecer as regras que deverão ser
observadas pelo Diretor de Relações com Investidores e demais pessoas vinculadas
a essa política no que tange à divulgação de informações relevantes e à
manutenção de sigilo acerca de informações relevantes que ainda não tenham sido
divulgadas ao público.
As dúvidas
divulgação,
necessidade
esclarecidas

acerca das disposições e procedimentos previstos na política de
da regulamentação aplicável editada pela CVM e/ou sobre a
de se divulgar ou não determinada informação ao público deverão ser
juntamente ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

A comunicação de informações relevantes à CVM e, se for o caso, às Bolsas de
Valores, deve ser feita imediatamente por meio de documento escrito, descrevendo
detalhadamente, de forma clara e precisa e em linguagem acessível ao público
investidor, os atos e/ou fatos ocorridos, indicando, sempre que possível, os valores
envolvidos e outros esclarecimentos.
A informação relevante deve ser divulgada ao público por meio de anúncio
publicado nos jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela
Companhia, podendo o anúncio conter a descrição resumida da informação
relevante, desde que indique endereço na internet onde esteja disponível a
descrição completa da informação relevante, em teor no mínimo idêntico ao texto
enviado à CVM, às Bolsas de Valores e a outras entidades, conforme aplicável.
Sempre que for veiculada informação relevante por qualquer meio de comunicação,
inclusive informação à imprensa ou em reuniões de entidades de classe,
investidores, analistas ou com público selecionado, no Brasil ou no exterior, a
informação relevante deverá ser obrigatoriamente divulgada simultaneamente à
CVM e, se for o caso, às Bolsas de Valores e ao público investidor em geral.
A informação relevante deverá, preferencialmente, ser divulgada antes do início ou
após o encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores, sendo que será feita
observando o horário de funcionamento destas respectivas entidades. Caso as
Bolsas de Valores não estejam operando simultaneamente, a divulgação será feita
observando-se o horário de funcionamento das Bolsas de Valores localizadas no
Brasil.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
As pessoas vinculadas à Política de Divulgação da Companhia devem guardar sigilo
absoluto acerca das informações relevantes que ainda não tenham sido divulgadas,
as quais tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam, até que tais
informações relevantes sejam divulgadas ao público, bem como zelar para que
subordinados e terceiros de sua confiança também o façam. As pessoas vinculadas
não devem discutir informações relevantes em lugares públicos.
Da mesma forma, as pessoas vinculadas somente deverão tratar de assuntos
relacionados às informações relevantes com aqueles que tenham necessidade de
conhecer tais informações, ou seja, aqueles que estejam envolvidos pelos motivos
que ensejem a colocação dos valores mobiliários no mercado, assim como a
organização para a devida prestação das informações ao público, sempre visando
ao fiel cumprimento das disposições da Instrução CVM nº 358/02 e desta política de
divulgação.
Qualquer pessoa vinculada que tenha conhecimento de atos ou fatos que possam
configurar uma informação relevante deverá comunicá-los imediatamente, por
escrito, ao Diretor de Relações com Investidores.
Todas e quaisquer violações desta política verificadas pelas pessoas vinculadas
deverão ser comunicadas à Companhia na pessoa do Diretor de Relações com
Investidores.
Os atos ou fatos que constituam informação relevante poderão, excepcionalmente,
deixar de ser divulgados, se seus acionistas controladores ou administradores
entenderem que a sua revelação porá em risco o interesse legítimo da Companhia.
A Companhia poderá submeter à apreciação da CVM a sua decisão de,
excepcionalmente, manter em sigilo informação relevante cuja divulgação entenda
representar risco ao interesse legítimo da Companhia.
Caso a informação relevante não divulgada ao público tornar-se de conhecimento
de pessoas diversas das que tiveram originalmente conhecimento e ou daqueles
que decidiram manter sigilosa a informação relevante e/ou do público em geral
e/ou caso se verifique que ocorreu oscilação atípica na cotação, preço ou
quantidade negociada dos valores mobiliários, os acionistas controladores ou os
administradores ficam obrigados a, diretamente ou através do Diretor de Relações
com Investidores, providenciar para que referida informação relevante seja
imediatamente divulgada à CVM, Bolsas de Valores e ao público em geral.
A política pode ser consultada na sede da Companhia, localizada na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Abrahão Gonçalves Braga, 412, Vila
Livieiro, CEP 04186-220 e nos sites www.metalfrio.com.br/ri; www.cvm.gov.br;
www.bmfbovespa.com.br
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
21.3. Informar os administradores responsáveis pela implementação,
manutenção,

avaliação

e

fiscalização

da

política

de

divulgação

de

informações.
A implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de
informações é de responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras informações relevantes
21.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Não existem outras informações relevantes sobre este item 21.
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