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PPE Fios Esmaltados S.A.
CNPJ/MF n° 62.255.682/0001-30 - NIRE 35.300.342.259

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data e local: 17.09.2019, Alameda Campinas, 1435, São Paulo/SP. 
Presença: Membros do Conselho de Administração. Participaram como
convidados o Sr. Marcelo Juliano Porsch, Diretor Presidente da
Companhia, e a Sra. Helena Aparecida Bianqui Silva, Diretora Financeira
da Companhia. Mesa: Presidente: Heinz Martin Riedler, Secretária: Helena
Aparecida Bianqui Silva. Deliberações aprovadas: (i) as informações
sobre o cenário atual do mercado, sem que houvesse objeções por parte
dos membros do Conselho de Administração; (ii) a situação fi nanceira da
Companhia até agosto de 2019, sem que houvesse objeções pelos
membros do Conselho de Administração. (iii) as providências que estão
sendo tomadas para a solução das questões ambientais da Companhia e
os resultados alcançados, sem que houvesse objeções por parte dos
Conselheiros; (iv) foi informado pelos Diretores que a política de
provisionamento contábil da Companhia em relação aos processos
trabalhistas seguirá os termos recomendados pela KPMG. (v) apresentação
das condições atuais de liquidez da Companhia no fi nal do mês de agosto
de 2019 e a perspectiva dos próximos 3 meses; (vi) apresentação do
Plano de Negócios para o fi o redondo, considerando a atualização desde
junho de 2019; (vii) apresentação dos dados relacionados ao último
FCST19 e BDG20; (viii) apresentação do status do novo Projeto ERP
(Microsoft Dynamics) e a nova ferramenta de TI de Recursos Humanos;
(ix) Foi realizada pelo representante do escritório Martinelli Advogados
apresentação sobre o status dos procedimentos de validação de ICMS
(Ecredac) e recuperação de PIS/COFINS, sem que houvesse qualquer
oposição por parte dos Conselheiros. Não foram discutidos os temas (v) a
(viii) da pauta, os quais foram postergados para discussão na próxima
RCA. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 17.09.2019. Conselheiros:
Heinz Martin Riedler, Herbert Roth. Nicolás Agustin Lanas Lagomarsino.
Convidados: Marcelo Juliano Porsch (Diretor Presidente), Helena
Aparecida Bianqui Silva (Diretora Financeira). JUCESP 540.406/19-3 em
09.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Best Center São Paulo 
Empreendimentos e Participações Ltda.

CNPJ/MF nº 13.222.616/0001-59 - NIRE 35225096080
Ata da Reunião Ordinária de Quotistas

1. Local, Data e Hora: Na sede social, na Rua Dr. Eduardo de Souza Ara-
nha, 153, 12º andar, Parte, SP/SP, no dia 30/08/2019, às 10h. 2. Convoca-
ção e Presença: Convocação dispensada, nos termos da cláusula décima 
do Contrato Social da Sociedade, face à presença de sócios-quotistas 
representando a totalidade do capital social. 3. Composição da Mesa:
Presidente: Fabio Itikawa; Secretário: Fernanda Campista Fontes. 4. Deli-
berações Tomadas pela Unanimidade dos Sócios Presentes à Reu-
nião: 4.1. Por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da Sociedade, 
os sócios aprovaram a redução do capital social da Sociedade em
R$ 1.500.000,00, com o cancelamento de 1.500.000 quotas de titularidade
da sócia Best Center Empreendimentos e Participações S.A. Em con-
trapartida à redução do capital social aqui aprovada, a sócia receberá da
Sociedade nesta data, em moeda corrente nacional, o valor corresponden-
te às quotas canceladas. 4.2. Os sócios autorizaram a administração da 
Sociedade a proceder, caso seja necessário, a restituição do valor das 
quotas ora canceladas antes do término do prazo legal de 90 dias previsto 
no Código Civil, ficando, neste caso, a sócia Best Center Empreendimen-
tos e Participações S.A. responsável perante a Sociedade pelo valor re-
cebido a título de adiantamento de restituição de capital social, até o fim do
prazo legal concedido para manifestação de credores quirografários. 
O adiantamento ora autorizado não se caracteriza como operação de mú-
tuo e a devolução, se necessária, será realizada pelo valor adiantado pela
Sociedade, sem qualquer tipo de correção ou incidência de juros. 4.3. Os
sócios consignam que Fabio Itikawa e Fernanda Campista Fontes re-
nunciaram expressamente a qualquer direito que poderiam ter em decor-
rência da redução de capital aprovada no item 4.1. acima. 4.4. Os sócios 
consignam que depois da redução aprovada no item 4.1. acima o capital 
social da Sociedade de R$ 9.482.000,00, passará a ser de R$ 7.982.000,00 
divido em 7.981.998 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, fi-
cando assim distribuído entre os sócios: Sócios-Quotistas - Nº de quo-
tas - Valor: Best Center Empreendimentos e Participações S.A. -
7.981.998 - R$ 7.981.998,00; Fabio Itikawa - 1 - R$ 1,00; Fernanda 
Campista Fontes - 1 - R$ 1,00; Total - 7.982.000 - R$ 7.982.000,00. 4.5. Os
sócios autorizaram os administradores da Sociedade a adotar todas as
providências cabíveis e necessárias para a efetivação da redução de capi-
tal ora aprovada, incluindo a publicação da Ata a que se refere esta Reu-
nião de Sócios, para os fins do disposto no artigo 1.084, § 1º, 2º e 3º, do
Código Civil, bem como a realização do pagamento à sócia Best Center
Empreendimentos e Participações S.A. do montante correspondente às 
quotas canceladas em decorrência da redução. 5. Encerramento e Apro-
vação da Ata: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra mani-
festação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por
todos os sócios presentes: Fabio Itikawa, Fernanda Campista Fontes e
Best Center Empreendimentos e Participações S.A., neste ato representa-
da pelos Srs. Felipe de Faria Góes e Fabio Itikawa. Fabio Itikawa - Presi-
dente da mesa - Quotista da Sociedade - Diretor presidente da Best Center
Empreendimentos e Participações S.A.; Fernanda Campista Fontes - 
Secretário da mesa - Quotista da Sociedade - Diretor da Best Center
Empreendimentos e Participações S.A.; Felipe de Faria Góes - Diretor da
Best Center Empreendimentos e Participações S.A..

Tegma Gestão Logística S.A.
CNPJ/ME nº 02.351.144/0001-18 - NIRE 35.300.340.931

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, hora, local: 1.08.2019, 10hs, na sede, Avenida Nicola Demarchi,
2.000, São Bernardo do Campo/SP. Presenças: Totalidade dos membros.
Mesa: Presidente: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Secretário:
Fernando Luiz Schettino Moreira. Deliberações aprovadas: (i) Realizado
o segundo ciclo do programa de aceleração de startups pela tegUP Inova-
ção e Tecnologia Ltda. (CNPJ/ME 27.960.358/0001-12), doravante “te-
gUP”, após seleção e avaliação, foi identifi cada a empresa de tecnologia
em estágio inicial de operação denominada Rabbot Serviços de Tecnologia
Ltda. - “Rabbot” (CNPJ/ME 32.254.779/0001-68), que está desenvolvendo
uma solução inteligente de automação de mobilidade destinada a oferecer
aos usuários ferramentas para simplifi cação, organização e otimização de
processos de gestão de frota, locação de veículos, terceirização, desmobi-
lização, vendas e relacionamento com clientes de empresas em geral e lo-
cadoras de veículos. O Conselho entende que é do interesse da Compa-
nhia realizar um investimento de até R$ 3.200.000,00, por meio da contro-
lada tegUP, mediante aporte dos recursos respectivos através da subscri-
ção de quotas do capital social da tegUP, para que esta faça a subscrição
e integralização de debêntures conversíveis em ações ordinárias da star-
tup, emitidas em 3 séries condicionadas ao cumprimento de metas comer-
ciais, e lhe assegurem, se e quando convertidas, participação acionária
correspondente a até 17,5% do capital da investida. A Diretoria fi ca autori-
zada a orientar e acompanhar a administração da controlada tegUP na ne-
gociação e execução dos documentos de formalização do investimento em
questão, obedecidos os parâmetros supra delimitados, bem como a apor-
tar os recursos na controlada até o limite acima e observadas as condições 
negociais defi nidas com a investida, tudo com as cautelas e salvaguardas
aplicáveis e de forma a refl etir os melhores interesses da Companhia e da
controlada tegUP. Nada mais. São Bernardo do Campo, 1.08.19. Conselho
de Administração: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos; Evandro Luiz
Coser; Fernando Luiz Schettino Moreira; Orlando Machado Júnior; Mário
Sérgio Moreira Franco, Décio Carbonari de Almeida. JUCESP 473.486/19-
2 em 06.09.19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Best Center Vale do Paraíba
Empreendimentos e Participações Ltda.

CNPJ/MF nº 14.310.127/0001-11 - NIRE 35225828901
Ata da Reunião Ordinária de Quotistas

1. Local, Data e Hora: Na sede social, na Rua Dr. Eduardo de Souza Ara-
nha, 153, 12º andar, Parte, SP/SP, no dia 30/08/2019, às 15h. 2. Convoca-
ção e Presença: Convocação dispensada, nos termos da cláusula décima 
do Contrato Social da Sociedade, face à presença de sócios-quotistas re-
presentando a totalidade do capital social. 3. Composição da Mesa: Pre-
sidente: Felipe de Faria Góes; Secretário: Fernanda Campista Fontes. 
4. Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Sócios Presentes à 
Reunião: 4.1. Por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da Socie-
dade, os sócios aprovaram a redução do capital social da Sociedade em 
R$ 5.000.000,00, com o cancelamento de 5.000.000 quotas de titularidade
da sócia Best Center Empreendimentos e Participações S.A. Em con-
trapartida à redução do capital social aqui aprovada, a sócia receberá da
Sociedade nesta data, em moeda corrente nacional, o valor corresponden-
te às quotas canceladas. 4.2. Os sócios autorizaram a administração da 
Sociedade a proceder, caso seja necessário, a restituição do valor das 
quotas ora canceladas antes do término do prazo legal de 90 dias previsto 
no Código Civil, ficando, neste caso, a sócia Best Center Empreendimen-
tos e Participações S.A. responsável perante a Sociedade pelo valor re-
cebido a título de adiantamento de restituição de capital social, até o fim do
prazo legal concedido para manifestação de credores quirografários. O
adiantamento ora autorizado não se caracteriza como operação de mútuo
e a devolução, se necessária, será realizada pelo valor adiantado pela So-
ciedade, sem qualquer tipo de correção ou incidência de juros. 4.3. Os
sócios consignam que Felipe de Faria Góes e Fernanda Campista Fon-
tes renunciaram expressamente a qualquer direito que poderiam ter em
decorrência da redução de capital aprovada no item 4.1. acima. 4.4. Os
sócios consignam que depois da redução aprovada no item 4.1. acima o 
capital social da Sociedade de R$44.971.318,00, passará a ser de 
R$39.971.318,00 divido em 39.971.318 quotas com valor nominal de
R$ 1,00 cada uma, ficando assim distribuído entre os sócios: Sócios-Quo-
tistas - Nº de quotas - Valor: Best Center Empreendimentos e Participa-
ções S.A. - 39.971.316 - R$ 39.971.316,00; Felipe de Faria Góes - 1 -
R$ 1,00; Fernanda Campista Fontes - 1 - R$ 1,00; Total - 39.971.318
- R$ 39.971.318,00. 4.5. Os sócios autorizaram os administradores da
Sociedade a adotar todas as providências cabíveis e necessárias para a
efetivação da redução de capital ora aprovada, incluindo a publicação da 
Ata a que se refere esta Reunião de Sócios, para os fins do disposto no
artigo 1.084, § 1º, 2º e 3º, do Código Civil, bem como a realização do pa-
gamento à sócia Best Center Empreendimentos e Participações S.A. do 
montante correspondente às quotas canceladas em decorrência da redu-
ção. 5. Encerramento e Aprovação da Ata: Terminados os trabalhos, 
inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida,
foi aprovada e assinada por todos os sócios presentes: Felipe de Faria
Góes, Fernanda Campista Fontes e Best Center Empreendimentos  
e Participações S.A., neste ato representada pelos Srs. Felipe de Faria
Góes e Fabio Itikawa. Felipe de Faria Góes - Presidente da mesa - Quo-
tista da Sociedade - Diretor presidente da Best Center Empreendimentos 
e Participações S.A.; Fernanda Campista Fontes - Secretário da mesa -
Quotista da Sociedade - Diretor da Best Center Empreendimentos e Parti-
cipações S.A.; Fabio Itikawa - Diretor presidente da Best Center Empreen-
dimentos e Participações S.A.

 Tegma Gestão Logística S.A.
N.I.R.E. 35.300.340.931 - CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 25.09.2019, às 9 horas, Avenida Nicola Demarchi, nº
2.000, Bairro Demarchi, São Bernardo do Campo/SP. Convocação: Trans-
mitido por meio eletrônico no dia 19.09.2019. Presença: membros em
exercício do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Murilo Cesar
Lemos dos Santos Passos, Secretário: Fernando Luiz Schettino Moreira.
Deliberações Aprovadas: 1. A eleição para compor o Comitê não estatu-
tário denominado Comitê de Gestão, Gente e Governança “Comitê GGG”,
o Sr. Décio Carbonari de Almeida, brasileiro, casado, administrador de
empresas, R.G. 5.518.572-1-SSP/SP e CPF/ME 878.449.238-49, residen-
te em São Paulo/SP. 1.1. O mandato encerrar-se-á em 25.07.2020, junta-
mente com dos demais membros do Comitê GGG reeleitos em 25.07.2019. 
Terminado o prazo do mandato, os membros do Comitê GGG permanece-
rão nos seus cargos até a eleição dos sucessores. 1.2. Ratifi caram a com-
posição do Comitê GGG, conforme segue: os Srs. Mário Bardella Júnior,
Gennaro Oddone e Décio Carbonari de Almeida, todos com mandato
unifi cado até 25.07.2020. 2. O aumento do capital social das empresas
Tegma Cargas Especiais Ltda. (“TCE”) e Niyati Empreendimentos e Parti-
cipações Ltda. (“Niyati”), sociedades controladas pela Companhia, no
montante de R$4.000.000,00 e R$14.073.516,00 respectivamente, bem
como aprovam a consequente alteração do Contrato Social. 2.2. A redução 
do capital social da Tegma Logística de Armazéns Ltda. (“TLA”), socieda-
de controlada pela Companhia, no valor de R$6.000.000,00 por julgá-lo ex-
cessivo para a consecução do objeto social, bem como aprovam a altera-
ção do Contrato Social da TLA. 2.3. Desde já fi ca a Administração da TCE,
Niyati e TLA autorizada a proceder à assinatura de todos e quaisquer do-
cumentos, bem como à prática de todos e quaisquer atos que se façam ne-
cessários ao aumento do capital social da TCE e da Niyati e à redução do 
capital social da TLA. Encerramento: Nada mais. São Bernardo do Cam-
po, 25.09.2019. Membros: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos; Fer-
nando Luiz Schettino Moreira; Evandro Luiz Coser;  Orlando Machado Jú-
nior; Mário Sérgio Moreira Franco; Décio Carbonari de Almeida. JUCESP
515.254/19-8 em 02.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas 
da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real 
e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
(“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da 3ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quiro-
grafária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries,
para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), con-
voca os titulares das debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Deben-
turistas” e “Debêntures”), a se reunirem em Assembleia Geral de Deben-
turistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 06 de dezembro 
de 2019, às 14 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra.
Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pi-
nheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguin-
te Ordem do Dia: (i) avaliação de eventuais medidas a serem tomadas,
considerando o pedido de Recuperação Judicial do Grupo Odebrecht, e 
conforme as disposições das cláusulas 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, e 5.1, alíneas 
“m”, “n” e “y” da Escritura de Emissão; (ii) contratação de assessor legal
para auxílio na condução do processo de Recuperação Judicial do Grupo 
ODB; (iii) ratificação dos atos praticados pelo Agente Fiduciário visando à 
proteção da comunhão dos debenturistas, conforme determina os artigos 
11 e 12 da Instrução CVM nº 583, tendo em vista o crédito representado 
pelas Debêntures ter sido listado na Recuperação Judicial Grupo ODB;  
(iv) medidas a serem tomadas no âmbito da Recuperação Judicial Grupo 
ODB; (v) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a 
Emissora, pratiquem todos os atos necessários à celebração das delibera-
ções ocorridas nesta assembleia e; (vi) celebração, pelo Agente Fiduciário,
em conjunto com a Emissora, de aditivos ao: (1) Contrato de Suporte de
Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e poste-
riormente aditado; (2) Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura
de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e 
posteriormente aditado; (3) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Ad-
ministração de Contas e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 
2013 e posteriormente aditado; (4) Contrato de Penhor de Ações de Outras 
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e 
(5) Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, cele-
brado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de incluir a 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como Agente
Fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversí-
veis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e com Ga-
rantias Adicionais da Santo Antônio Energia S.A. A comprovação da condi-
ção de debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura 
dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento
de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em
nome de cada Debenturista e emitido pela instituição depositária e, no 
caso de constituição de procurador, do competente instrumento de 
 mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procura-
ção e dos documentos societários, na sede social da Emissora, acima
 mencionada, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes da re-
alização da assembleia. São Paulo, 22 de novembro de 2019. Pentágono
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Agente Fiduciário.

… continuação da Ata de AGE realizada em 18 de novembro de 2019 da Agrifi rma Brasil Holding S.A.
Bolsa, Balcão (“Câmara”) vigentes na data em que uma questão for subme-
tida à arbitragem, aplicando-se supletivamente, em caso de omissão de 
qualquer aspecto do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem 
do Mercado, as leis procedimentais brasileiras previstas na Lei nº 9.307/96 
e na Lei nº 13.105, de 16/03/2015, conforme alterada (“Código de Processo 
Civil”), observado as seguintes disposições desta cláusula, como segue: (i) 
o tribunal arbitral consistirá de 3 árbitros, dos quais 1 será nomeado pela 
Parte que der início ao processo arbitral dentro do prazo de 10 dias a contar 
da data de início de tal processo, 1, pela outra Parte envolvida na disputa 
dentro desse mesmo prazo de 10 dias. Caso haja mais de 2 Partes envolvi-
das na arbitragem (“Arbitragem Multiparte”), como requerentes ou requeri-
das, as partes requerentes, em conjunto, deverão indicar 1 árbitro e as par-
tes requeridas, em conjunto, deverão indicar o outro árbitro. O terceiro árbi-
tro, que será o presidente, deverá ser escolhido de comum acordo pelos 2 
árbitros nomeados pelas Partes, escolha essa que deverá ser feita dentro do 
prazo de 10 dias a contar da data de nomeação do segundo árbitro. Caso os 
árbitros escolhidos pelas Partes não sejam capazes de designar o terceiro 
árbitro dentro do prazo acima estabelecido, este será nomeado no período 
subsequente de 10 dias, de acordo com as regras da Câmara de Arbitragem 
do Mercado. No caso de Arbitragem Multiparte, se as partes envolvidas não 
chegarem a um consenso para a indicação de seus árbitros, também caberá 
ao Presidente da Câmara de Arbitragem do Mercado fazer a indicação dos 
árbitros, dentre os integrantes do corpo de árbitros da Câmara de Arbitra-
gem do Mercado; (ii) a arbitragem será conduzida na Cidade de São Paulo 
em português. A administração e a devida condução do procedimento arbi-
tral incumbirão à Câmara. Os árbitros não poderão proferir sentenças base-
adas em equidade. O pagamento das custas da arbitragem será determi-
nado em conformidade com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de 
Arbitragem do Mercado, ou pelo Tribunal Arbitral. As decisões do tribunal 
arbitral, ou a sentença arbitral, serão defi nitivas e vinculantes; e (iii) as obri-
gações assumidas no presente contrato social comportam execução espe-
cífi ca, na forma do disposto nos artigos 497, 501, 815 e seguintes do Código 
de Processo Civil, sendo o presente contrato social considerado título exe-
cutivo extrajudicial, na forma do disposto no artigo 784 do Código de Pro-
cesso Civil. Qualquer parte envolvida na arbitragem terá o direito de recorrer 
ao poder judiciário para (i) compelir a arbitragem, (ii) obter medidas cautela-
res ou similares para a preservação e proteção de seus direitos anterior-
mente à instituição ou durante o procedimento arbitral, não confi gurando tal 
tutela renúncia à arbitragem, e (iii) para execução de qualquer decisão arbi-
tral. O foro da comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, será 
competente para apreciar qualquer tal medida judicial, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. Artigo 41 
– Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela assembleia geral e 
regulados de acordo com o que preceitua a Lei das S.A.

Anexo III – Carta Explicativa APSIS
À Agrifi rma Brasil Agropecuária S.A. Rua Tabapuã, nº 474, Conjunto 
74, Itaim Bibi, São Paulo-SP. Ref.: Retifi cação e Ratifi cação do Laudo 
AP-00722/19-01. Prezados Senhores, A APSIS Consultoria e Ava-
liações Ltda. (“APSIS”), com sede na Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar, 
Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 
08.681.365/0001-30, no CRC/RJ-005112/0-9, foi nomeada por Agrifi rma 
Brasil para constatar o valor patrimonial contábil de 345.257.448 ações de 
Agrifi rma Brasil, na data-base 31/05/2019, para fi ns de aumento de capital 
a ser realizado em Threston Empreendimentos e Participações S.A., nos 
termos do artigo 8º da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.). Para tanto, elaborou 
o laudo AP-00722/19-01, datado de 24/07/2019. Entretanto, considerando 
ajustes no balancete na data-base do laudo, houve mudança no valor do 
patrimônio líquido contábil e, consequentemente, no valor do aumento de 
capital, conforme mostrado no quadro a seguir.
Agrifi rma Brasil Demonstrações Contábeis
Balanço Patrimonial (R$) Saldos Em 31/05/2019 – Ajustados
Ativo Circulante 93.496.913,69
Disponibilidades 7.888.088,80
Duplicatas a receber 15.599.413,98
Adiantamento a terceiros 2.455.960,05
Adiantamento a funcionários 33.346,67
Tributos a recuperar 3.400.547,09
Estoques diversos 55.205.250,20
Créditos com pessoas ligadas 730.166,81
Outros créditos 41.451,08
Despesas antecipadas 37.027,88
Estoques 5.388.379,99
Ativo biológico 2.717.281,14
Ativo não Circulante 165.104.983,85
Realizável a Longo Prazo 24.557.200,00
Outros créditos 24.557.200,00
Investimentos 120.073.845,07
Imobilizado 20.474.452,11
Intangível (513,33)
Total do Ativo 258.601.897,54
Passivo Circulante 129.806.802,28
Obrigações trabalhistas 147.487,05
Fornecedores 80.347,43
Contas a pagar 3.504.737,42
Empréstimos e fi nanciamentos 9.902.740,60
Impostos a recolher 640.586,59
Tributos retidos a recolher 6.995,72
Provisões 1.236.442,24

Agrifi rma Brasil Demonstrações Contábeis
Balanço Patrimonial (R$) Saldos Em 31/05/2019 – Ajustados
Outras obrigações 700.000,00
Conta corrente empresas ligadas 113.574.392,38
Créditos com pessoas ligadas 13.072,85
Passivo não Circulante 1.350.801,42
Exigível a Longo Prazo 1.350.801,42
Obrigações de longo prazo 1.350.801,42
Patrimônio Líquido 127.444.293,84
Total do Passivo 258.601.897,54
Número total de ações 345.257.448
Valor contábil por ação 0,3691
Foi constatado que a variação mais relevante nos saldos contábeis apresen-
tados anteriormente em relação ao que foi atestado no Laudo de Avaliação 
AP-00722/19-01 se deu na conta passiva Conta corrente com empresas 
ligadas. Ressalvamos que não recebemos, até a data de conclusão dos 
nossos trabalhos, controles internos e documentação de suporte sufi ciente 
por parte da Administração da Agrifi rma Brasil para suportar esse saldo 
contábil, de forma que não foi possível concluirmos sobre adequação e 
integridade do mesmo, assim como não foi possível determinar se have-
ria necessidade de efetuar ajustes em relação a essa rubrica. Foi consta-
tado também, através do recebimento das demonstrações fi nanceiras de 
30/06/2019, auditadas por terceiros, que houve uma variação relevante no 
saldo contábil da conta de Estoques diversos (imóveis destinados a venda) 
em relação à data-base desta avaliação. Nas notas explicativas da referida 
conta, informa-se que foram formalizadas em abril a transferência de deter-
minada área e a dação em pagamento para quitação de parcela. Consi-
derando que a transferência foi formalizada em abril, foram feitos questio-
namentos para a Administração da Agrifi rma Brasil sobre a necessidade 
de ajustar os saldos ainda nas demonstrações contábeis de 31/05/2019; 
entretanto, não recebemos esclarecimentos sufi cientes para tais questio-
namentos. Dessa forma, retifi camos e ratifi camos as disposições do Laudo 
AP-00722/19-01, exceto pelas ressalvas mencionadas previamente, para 
que nele passe a ser considerado a seguinte conclusão: À luz dos exa-
mes realizados na documentação anteriormente mencionada e tomando 
por base estudos da APSIS, concluíram os peritos que o valor patrimonial 
contábil de 345.257.448 ações de Agrifi rma Brasil, para fi ns de aumento 
de capital a ser realizado em Threston, é de até R$ 127.444.293,84, em 
31/05/2019. Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e informa-
ções fornecidos por terceiros, na forma de documentos e entrevistas verbais 
com o cliente, exceto a ausência de documentação de suporte das contas 
contábeis já ressalvadas. Ficamos à disposição para qualquer informação 
adicional que se fi zer necessária. Atenciosamente, APSIS Consultoria e 
Avaliações Ltda.

U002360
Realce


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2019-11-22T03:18:20-0200
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




