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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Marcos Antonio De Marchi

Cargo do responsável

Diretor Presidente/Relações com Investidores
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2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

1032-4

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CPF/CNPJ

54.276.936/0001-79

Data Início

03/03/2016

Descrição do serviço contratado

Serviço de auditoria das demonstrações financeiras anuais da Companhia e revisão especial das informações trimestrais dos
exercícios de 2016, 2017 e 2018.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

A remuneração dos auditores independentes relativa ao exercício de 2018 paga à BDO foi de R$ 143.000,00, líquidos de
tributos. Não foram contratados outros serviços junto aos auditores externos.

Justificativa da substituição

não se aplica

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

não se aplica

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

JAIRO DA ROCHA SOARES

03/03/2016

CPF
880.740.218-15

Endereço
Rua Major Quedinho, 90, República, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01050-030, Telefone (11)
38485880, Fax (11) 30457363, e-mail: jairo.soares@bdobrazil.com.br
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2.3 - Outras Informações Relevantes

O relacionamento dos auditores independentes com a Companhia é balizado pelos princípios
internacionalmente aceitos que preservam a independência desses auditores e consistem em: (a) o auditor não
deve auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente e (c) o
auditor não deve promover os interesses de seu cliente.
Em atendimento à Instrução CVM nº 381, de 14.01.2003, e ao Ofício-Circular CVM/SNC/SEP nº 002/2006, de
28.12.2006, a Elekeiroz informa que no período de janeiro a dezembro de 2018 não contratou outros serviços,
que não sejam relacionados aos de auditoria da empresa BDO RCS Auditores Independentes S.S.,
responsáveis pela auditoria externa da Companhia.
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3.1 - Informações Financeiras - Individual

(Reais)

Exercício social (31/12/2018)

Exercício social (31/12/2017)

Exercício social (31/12/2016)

Patrimônio Líquido

185.793.000,00

151.278.000,00

111.383.000,00

Ativo Total

555.025.000,00

457.829.000,00

434.325.000,00

1.147.941.000,00

978.541.000,00

770.785.000,00

179.730.000,00

153.355.000,00

39.982.000,00

66.258.000,00

47.662.000,00

-343.682.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

31.485.170

31.485.170

31.485.170

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

5,900970

4,804740

3,537630

Resultado Básico por Ação

2,104419

1,513792

-10,915679

Resultado Diluído por Ação

2,10

1,51

-10,92

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos
Resultado Bruto
Resultado Líquido
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3.2 - Medições Não Contábeis

A medida não contábil utilizada com mais frequência pela Companhia é o EBITDA¹ (Earnings Before Interest, Tax,
Depreciation and Amortization), ou na versão em português LAJIDA (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e
Amortização), normalmente apresentado no Relatório da Administração que acompanha as demonstrações financeiras
trimestrais e anuais.
¹ Calculado pelo lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro acrescido da depreciação.
a.

informar o valor das medições não contábeis
Valores em milhões de R$
EBITDA ajustado (LAJIDA)

b.

2018
103,6

2017
86,6

2016
(56,4)

fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

Os valores do EBITDA ajustado apresentados exclusivamente no Relatório da Administração que acompanha as
demonstrações contábeis da Companhia foram calculados conforme quadro a seguir:
Valores em milhões de R$
2018 2017 2016
Lucro líquido
66,3 47,7 (343,7)
(+) Depreciação
14,3 19,9
53,8
(+) Resultado financeiro
18,3 18,3
17,0
(+/-) Impostos sobre o lucro
4,7
0,7
28,2
(+) Valor residual dos ativos baixados (*)
0,0
0,0
182,2
(+) Compra vantajosa na aquisição da Nexoleum 0,0
0,0
5,0
(+) Venda de imobilizado
0,0
0,0
0,1
EBITDA (LAJIDA)
103,6 86,6 (57,4)

(*) valor residual de imobilizados baixados não totalmente depreciados, contido na rubrica outras receitas/despesas.
c.

explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da
sua condição financeira e do resultado de suas operações

O EBITDA é apresentado por se tratar de um dos indicadores utilizados na gestão da Companhia e a Administração
acredita que, entendido como uma informação adicional pode ser útil a investidores, analistas e demais interessados na
análise do desempenho da mesma.
O EBITDA foi calculado conforme Instrução CVM N° 527 de 04 de outubro de 2012; não representa o fluxo de caixa, não
deve ser considerado como alternativa ao lucro líquido, tampouco como indicador do desempenho operacional ou de
liquidez da Companhia.
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

Não constaram quaisquer eventos subsequentes nas demonstrações contábeis da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31.12.2018.
O Conselho de Administração em reunião de 29.01.2019 autorizou a divulgação dessas demonstrações, as
quais foram publicadas em 08.02.2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal de Jundiaí.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

2018

a)

a.i.

a.ii.

2017

2016

Conforme disposto no art. 8º do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia
apresenta à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do exercício. O item 8.3 do
Estatuto define que o saldo remanescente após a constituição da reserva legal e distribuição de lucros seja
destinado a constituição de reserva especial, definida no artigo 10 do mesmo Estatuto Social, com objetivo
de possibilitar a formação de recursos destinados a:
a) exercício do direito de preferência na subscrição em aumentos de capital das empresas participadas;
Regras sobre retenção de
b) futuras incorporações desses recursos ao capital social;
lucros
c) pagamento de dividendos intermediários, distribuíveis por deliberação do Conselho de Administração, “ad
referendum” da Assembleia Geral.
Define ainda o Estatuto que o Conselho de Administração periodicamente proponha a capitalização de
parcelas da reserva especial de forma que o saldo da mesma não exceda ao limite de 95% (noventa e cinco
por cento) do capital social. A soma dos saldos das reservas especial e legal não poderá ultrapassar o
capital social.
Valores das retenções
dos lucros
Reserva de Incentivos Fiscais
Reserva Legal
Reserva Especial

R$ 34.514.951,96

R$ 39.894.972,96

R$ 3.898.572,77
R$ 3.117.985,51
R$ 27.498.393,68

R$ 14.957.682,94
R$ 1.635.232,13
R$ 23.302.057,89

Prcentuais em relação aos
lucros totais declarados

52%

84%

Reserva de Incentivos Fiscais
Reserva Legal
Reserva Especial

6%
5%
42%

31%
3%
49%

R$ 0,00

0%

b)

As regras sobre distribuição de dividendos estão definidas nos artigos 8º e 9º do Estatuto Social da
Companhia e estabelecem que juntamente com as demonstrações financeiras, o Conselho de Administração
apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício,
observados os preceitos dos artigos 186 e 191 a 199 da Lei nº 6.404/76 e as disposições seguintes:
- antes de qualquer outra destinação, serão aplicados 5% (cinco por cento) na constituição da Reserva
Legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social;
- será especificada a importância destinada a dividendos aos acionistas, atendendo ao disposto no artigo 9º
do estatuto e às seguintes normas:
a) em primeiro lugar, será atribuído o dividendo prioritário mínimo anual e não cumulativo (artigo 3º, 3.7, “b”
do Estatuto Social), de R$ 2,00 (dois reais) por mil ações às ações preferenciais;
b) a importância do dividendo obrigatório que remanescer após o dividendo de que trata a alínea anterior
será aplicada, em primeiro lugar, no pagamento às ações ordinárias de dividendo igual ao prioritário mínimo
Regras sobre distribuição
anual e não cumulativo das ações preferenciais;
de dividendos
c) as ações de ambas as espécies participarão da importância que remanescer da importância destinada a
dividendos aos acionistas, em igualdade de condições, depois de assegurado às ordinárias dividendo igual
ao prioritário mínimo anual e não cumulativo das preferenciais.
DIVIDENDO MÍNIMO: Conforme o artigo 9º do Estatuto, os acionistas têm direito de receber como dividendo
obrigatório, importância equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado no mesmo
exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas letras “a” e “b” do inciso I
do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e observados os incisos II e III do mesmo dispositivo legal. A parte do
dividendo obrigatório que tiver sido paga antecipadamente mediante dividendos intermediários à conta da
Reserva Especial será creditada à mesma reserva.
Por deliberação do Conselho de Administração poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputandose o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § 7º, da
Lei nº 9.249/95.

c)

Periodicidade das
distribuições de
dividendos

Anual / Semestral

d)

Eventuais restrições à
distribuição de dividendos
im postas por legislação
ou regulam entação
especial aplicável ao
em issor, assim com o
contratos, decisões
judiciais, adm inistrativas
ou arbitrais

A Companhia possui incentivo fiscal de redução de imposto de renda, Lucro da Exploração, contabilizados
no resultado do exercício que posteriormente são transferidos para a reserva de incentivo fiscal e excluídos
da apuração da base de cálculo do dividendo, pois na forma da legislação fiscal vigente não podem ser
distribuídos aos acionistas.

e)

Se o em issor possui um a
política de destinação de
resultados form alm ente
aprovada, inform ando
órgão responsável pela
aprovação, data da
aprovação e, caso o
em issor divulgue a
política, locais na rede
m undial de com putadores
onde o docum ento pode

A Companhia possui uma política de destinação de resultados que consta em seu Estatuto Social, nos
artigos 8, 9 e 10, sendo a última versão de seu Estatuto Social aprovada em Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária ocorrida em 27/04/2017. O Estatuto Social da Companhia, onde consta a política de
distribuição de resultados está divulgada no site oficial da Elekeiroz, cujo endereço eletrônico é:
http://w w w .elekeiroz.com.br/ na pasta A ELEKEIROZ, item: Governança e Sustentabilidade.
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2018

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2017

Exercício social 31/12/2016

66.258.282,91

47.662.325,59

-343.681.674,42

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

0,480000

0,160000

0,000000

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

0,356624

0,246699

0,000000

Dividendo distribuído total

31.743.330,95

7.767.352,63

0,00

Lucro líquido retido

34.514.951,96

39.894.972,96

0,00

24/04/2019

24/04/2018

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária

4.840.343,16

15/01/2019

Preferencial

5.656.795,07

15/01/2019

9.796.847,62

15/10/2018

1.790.804,85

22/03/2018

11.449.345,10

15/10/2018

2.092.871,46

22/03/2018

Ordinária

1.790.804,85

28/09/2018

Preferencial

2.092.871,47

28/09/2018

Dividendo Obrigatório
Ordinária
Preferencial

0,00
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

Nos três últimos exercícios sociais não foram declarados dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
constituídas em exercícios anteriores.
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

31/12/2018

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
369.232.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,66525292
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2018)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

19.306.396,06

76.100.178,99

Empréstimo

Garantia Real

24.887.000,00

46.666.666,68

Empréstimo

Quirografárias

43.604.094,41
87.797.490,47

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

12.683.363,17

0,00

108.089.938,22

7.777.777,78

0,00

79.331.444,46

0,00

0,00

0,00

43.604.094,41

122.766.845,67

20.461.140,95

0,00

231.025.477,09

Observação
Os empréstimos e financiamentos com garantias reaisl têm como garantia a cessão de recebíveis no montante de R$ 187.421 mil.
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3.9 - Outras Informações Relevantes

Informações Consolidadas e Individuais
A Companhia não está apresentando o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, visto que no
encerramento desses exercícios não há investimentos sujeitos a Consolidação.
Desta forma as informações financeiras apresentadas neste formulário referem-se às demonstrações contábeis individuais da
Companhia.
Covenants
A Companhia no curso normal de seus negócios obtém empréstimos com instituições financeiras e firma acordos comerciais com
demais entidades os quais são formalizados contratualmente com suas respectivas definições de cláusulas de atendimento, restrições
e/ou garantias (“covenants”). De forma geral, as restrições às quais a Companhia está sujeita tratam, sobretudo, quanto ao contrato
de financiamentos e empréstimos junto ao BNDES, da adequada destinação dos recursos provenientes do banco a serem aplicados
em: i) ampliação da capacidade de produção; ii) modernização de unidades; iii) meio ambiente; iv) aquisição de máquinas e
equipamentos nacionais e; v) instalações de linhas de produção.
Em 2016 a Companhia não atingiu indicadores financeiros previstos no contrato: Dívida Líquida/EBITDA e EBITDA/Despesa Financeira
Líquida. O descumprimento destes indicadores não implicou em alteração nas condições e prazos da dívida, entretanto, a Instituição
Financeira solicitou a apresentação de garantia real, penhorado e oferecido o terreno da fábrica de Várzea Paulista.
Em 2017 a Companhia voltou a cumprir com todos os covenants constantes do contrato com o BNDES.
Em 2018 as restrições às quais a Companhia está sujeita tratam de contratos de financiamentos e empréstimos junto aos bancos do
Brasil e Santander e na emissão das debêntures, sendo que as cláusulas estabelecidas nesses contratos foram integralmente
cumpridas.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Os riscos descritos a seguir são os que os Administradores acreditam que, sob condições desfavoráveis, podem afetar os
negócios da Companhia de maneira adversa. Outros riscos e incertezas atualmente desconhecidos pelos Administradores
podem impactar negativamente as atividades da Companhia no futuro.
(a) ao emissor
Estamos sujeitos à riscos decorrentes da concorrência, novas tecnologias e mudanças no comportamento dos
clientes da Companhia
A Empresa enfrenta concorrência de produtores brasileiros e internacionais e os preços para a maioria dos seus
produtos são fixados com base nos mercados internacionais. O acirramento dessa concorrência, bem como os
desequilíbrios entre oferta e demanda, podem obrigar a empresa a baixar preços, prejudicando os resultados.
Novas tecnologias, novos entrantes, advento de novos produtos substitutos aos fabricados e comercializados pela
Companhia podem vir a diminuir sua competitividade; além disso, avanços tecnológicos podem afetar a demanda por
produtos ou exigir investimentos de capital substanciais.
Não é possível estimar quando novas tecnologias estarão disponíveis, o nível de aceitação das novas tecnologias
pelos clientes e concorrentes ou os custos associados a elas. Os avanços no desenvolvimento de produtos
alternativos também poderão resultar em redução da demanda ou eliminação da necessidade por produtos
comercializados pela Companhia. Quaisquer avanços tecnológicos que necessitem de investimentos de capital
significativo para a manutenção da competitividade ou que, de outra forma, reduzam a demanda, terão um efeito
adverso relevante sobre o desempenho operacional e financeiro da Companhia, e, indiretamente, em seu resultado.
Dependência de insumos básicos
Devido à volatilidade dos preços nos mercados interno e internacional, o aumento do valor de insumos básicos –
como propeno, ortoxileno, enxofre, gás natural, benzeno, energia elétrica, entre outros – pode influenciar a
composição de custos da Companhia, afetando o seu resultado e competitividade.
Insumos importantes consumidos pela Companhia sofrem impactos da variação do preço em dólares do Petróleo no
mercado internacional. Os preços de petróleo apresentam alta volatilidade em função de: (i) novas fontes de
produção não OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) como por exemplo shale oil; (ii) decisão dos
países da OPEP em relação às suas cotas de produção; (iii) incertezas políticas no Oriente Médio e norte da África. Em
momentos de volatilidade, a Companhia pode não ser capaz de repassar para os seus preços aumentos no custo dos
insumos, reduzindo suas margens e impactando negativamente os resultados.
Contexto externo
Mudanças nos ambientes social, político, legal, econômico-financeiro e tecnológico, seja em âmbito internacional,
nacional, regional ou local, representam sempre riscos potenciais à Companhia, podendo afetar de alguma forma seu
desempenho. Os poderes executivo e legislativo, por exemplo, ao formularem as políticas monetária, fiscal, de
crédito, setoriais, regionais de incentivos fiscais e financeiros, ambientais e trabalhistas, podem causar desequilíbrios
na demanda e/ou elevação dos custos da empresa.
Acidentes com produtos e processos
As operações da Companhia envolvem o manuseio, armazenamento, transporte e descarte de substâncias perigosas
ao meio ambiente. O setor petroquímico está geralmente sujeito a riscos e perigos significativos, incluindo riscos de
incêndio, explosão, vazamento de produtos químicos e insumos, derramamento de substâncias poluentes ou outros
materiais perigosos, etc. Tais situações podem ocorrer por acidente ou pela violação aos padrões operacionais ou de
manutenção, resultando em impactos ambientais significativos, danos pessoais e perda de vidas, danos ou destruição
de imóveis e equipamentos, danos ao meio ambiente, atrasos na produção, prejuízos financeiros próprios e a
terceiros e possível responsabilidade judicial. Não obstante às normas, políticas e controles adotados pela
Companhia, que é signatária do Programa Atuação Responsável da ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria
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Química, as operações permanecem sujeitas a incidentes ou acidentes, que podem afetar negativamente os negócios
e/ou a reputação da Companhia.
Processos judiciais
A Elekeiroz é parte em litígios tributários, cíveis e trabalhistas que, em caso de desfecho desfavorável, poderão ter
impacto em sua situação financeira. As avaliações sobre cada processo são realizadas periodicamente e aqueles
considerados como de perda provável por seus advogados e administradores são provisionados nos balanços da
Companhia. Entretanto, em decorrência da evolução jurisprudencial e/ou mudança de entendimento dos Tribunais,
há risco de haver desfecho desfavorável para a Elekeiroz nos processos judiciais cujas perdas atualmente são
consideradas remotas ou possíveis, afetando negativamente os resultados da Companhia.
Despesas com pessoal
Os colaboradores da Elekeiroz são representados por sindicatos de trabalhadores e protegidos por acordos coletivos,
sujeitos a negociações periódicas. Assim, os custos com pessoal estão sujeitos, além das flutuações da demanda e
oferta do mercado de mão de obra, a negociações contínuas de salários e condições de trabalho, que podem resultar
em aumentos de custos ou restrições operacionais.
Alavancagem Financeira
Nos últimos anos a Companhia captou financiamentos para investimentos e reforço de capital de giro. Reduções de
linhas de crédito disponíveis para refinanciar a dívida e diminuição da geração de caixa projetada da Companhia
podem impactar a capacidade da Empresa de amortizar essas dívidas, de financiar seus investimentos de capital, pagar
dividendos ou cumprir as cláusulas financeiras (covenants) constantes de alguns de seus instrumentos de débito; além
disso, alta alavancagem da Companhia pode implicar na piora do rating de crédito e, consequentemente, no aumento
do custo das novas operações de captação, além de eventual necessidade de aporte de capital pelos acionistas para
restabelecer o equilíbrio financeiro da Companhia.
Em 2017 houve expressiva melhora na geração de caixa e consequente redução do endividamento, baixando o Índice
de alavancagem financeira de 63% em 2016 para 42% ao final do exercício; ao final do exercício de 2018 a Companhia
reduziu seu grau de alavancagem financeira para 35%.
Disponibilidade de capitais
Além do capital próprio e dos recursos gerados em suas operações correntes, a Companhia poderá necessitar novos
recursos para implementar seus planos de investimento. Não é possível, entretanto, assegurar a disponibilidade
destes recursos no futuro, tampouco a compatibilidade do custo desses recursos com o retorno esperado do negócio,
o que pode restringir o crescimento e desenvolvimento de suas atividades, assim como prejudicar os resultados
operacionais e o seu desempenho financeiro.

Aquisições mal sucedidas
A Companhia pode realizar aquisições de outras empresas e/ou negócios. Aquisições envolvem riscos que poderão
causar efeitos prejudiciais à Elekeiroz, dentre os quais:
- a empresa adquirida pode não alcançar os resultados esperados e exigir aportes financeiros adicionais,
impactando, assim, a capacidade da Companhia de distribuir proventos;
- pode não ser possível reter ou contratar pessoas essenciais às empresas ou negócios adquiridos;
- risco de eventuais custos adicionais ou anti-sinergias relacionadas à operação das empresas adquiridas ou novos
negócios;
- pode não ser possível obter as sinergias e/ou economias de escala esperadas;
- existência de passivos não conhecidos; e
- pode haver implicações de defesa da concorrência.
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É possível que não se concretizem as previsões de economias de custos, crescimento da receita e níveis de
integração, o que poderia resultar em diminuição da rentabilidade ou causar prejuízos operacionais. Além disso, a
tomada de decisão em relação a novos investimentos é baseada em estudos, análises e projeções de resultado de
longo prazo, os quais podem conter premissas macroeconômicas e de negócios que podem não se concretizar,
prejudicando o retorno dos acionistas e gerando efeitos adversos na Companhia.
Pagamento de dividendos
O Estatuto Social da Companhia prevê o pagamento de um dividendo mínimo equivalente a 25% do lucro líquido
ajustado nos termos da Lei 6.404/76. A decisão de dividendos acima deste limite é tomada em decorrência da
rentabilidade, da situação financeira e dos planos de investimentos da Companhia.
Uma vez que a Companhia toma suas decisões com base em projeções e estimativas de demanda futura que podem
não se concretizar ou se concretizar abaixo do nível previsto, o retorno de tais decisões pode ficar comprometido,
com a consequente suspensão ou eliminação do pagamento de dividendos.
Mudanças climáticas
Eventos climáticos extremos são capazes de influenciar investimentos e resultados. Por exemplo, períodos de poucas
chuvas podem causar a redução na oferta de energia elétrica e de água. Nessa hipótese, há o risco de racionamento
no fornecimento, à semelhança do que aconteceu em 2001/2002, obrigando a Companhia a reduzir seu nível de
operações e impactando negativamente seus resultados.
(b) a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
Possibilidade de conflito de interesses entre acionista controlador e investidores
Em 31 de dezembro de 2018, o acionista controlador da Elekeiroz S.A. (fundo de investimento Kilimanjaro Brasil
Partners I B – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior) detinha, de maneira
direta, 98,2% do capital votante e 96,5% do capital total da Elekeiroz.
Dessa forma, o acionista controlador tem o poder de exercer o controle da Elekeiroz, sendo titular de direitos de voto
que lhe permitem, por exemplo, eleger a maioria dos membros do conselho de administração da Companhia, e
determinar o resultado de qualquer ato que exija aprovação dos acionistas, incluindo reorganizações societárias,
entrada ou saída de determinados segmentos de mercado (respeitado o Objeto Social da Companhia) e pagamentos
de dividendos (respeitado o Estatuto Social). O acionista controlador poderá, ainda, ter interesse em realizar
aquisições, alienações, parcerias, buscar financiamentos ou operações similares que possam ser conflitantes com os
interesses dos demais acionistas, e, mesmo em tais casos, o interesse do Acionista Controlador poderá prevalecer.
(c) a seus acionistas
Valor de mercado das ações
As ações da Elekeiroz têm atualmente pequeno free float e, em consequência, apresentam baixa liquidez, o que pode
resultar em oscilações no seu valor de mercado, dificultando ao investidor a compra ou a venda de papéis nos
volumes e preços desejados e no momento em que julgar adequados.
Redução da participação acionária
A Companhia pode vir a ter interesse de captar recursos no futuro, por meio da oferta pública de ações e/ou outros
títulos conversíveis em ações, o que poderá resultar em diluição da participação dos acionistas no capital social.
Fusões ou aquisições
Os acionistas minoritários podem vir a discordar de decisões que levem os acionistas integrantes do bloco de controle
da Elekeiroz a se associar ou a adquirir empresas. Essa discordância pode ser originada pelas condições da
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negociação, pela percepção de que o negócio não apresente sinergias às demais linhas de negócios ou haja percepção
que o negócio não agregue valor ou não apresente o mesmo nível de rentabilidade dos negócios existentes.
(d) a suas controladas e coligadas
Em 2016 a Companhia adquiriu 50% do capital da Nexoleum Bioderivados S.A., com objetivo de completar seu
portfólio de Plastificantes, através da inclusão de itens baseados em matérias primas renováveis. Há risco dos
retornos ou das sinergias esperadas com o investimento na Nexoleum Bioderivados S.A. não atinjam os resultados
considerados nas estimativas de aquisição.
(e) a seus fornecedores
Dependência de Fornecedores
Os sites em Camaçari estão ligados por dutos à central petroquímica local (Braskem) e aos fornecedores de gases
industriais e gás natural. A Empresa tem contratos que garantem o fornecimento de matérias-primas e utilidades,
mas eventuais falhas nas unidades dos fornecedores ou interrupções por qualquer outro motivo podem resultar na
falta desses insumos e comprometer a produção, podendo causar efeitos adversos na Companhia.
(f) a seus clientes
Inadimplência de clientes
As vendas da Elekeiroz apresentam baixa concentração e sua política de crédito é conservadora, garantindo baixo
índice de inadimplência. No entanto, cenários de grave crise econômica com restrição ao crédito podem alterar essa
situação, aumentando a inadimplência e levando a perdas na carteira de recebíveis.
Até o momento da publicação do Formulário de Referência, a Companhia possuía apenas um cliente com
participação igual a 11% do seu faturamento líquido. Trata-se de um cliente de baixo risco de crédito, longo histórico
de bom relacionamento, cujas transações são regidas por contrato firmado com volumes mínimos e preços definidos.
Consideramos, por isso, que a concentração não representa risco para os negócios da Companhia.
(g) aos setores da economia nos quais o emissor atue
Natureza cíclica do setor químico e petroquímico, tanto no Brasil como no mundo
O setor petroquímico mundial historicamente vivencia ciclos de oferta limitada, que provocam aumentos nos preços
e estimulam novos investimentos, seguidos de excesso momentâneo de oferta decorrente das novas capacidades
adicionadas que, por sua vez, deprimem os preços até que oferta e demanda se reequilibrem novamente. Diante da
integração cada vez maior do setor petroquímico brasileiro ao mercado mundial, os preços praticados internamente
são fortemente influenciados pelos preços dos mesmos produtos no exterior, sujeitando a Elekeiroz a condições que
ela não controla e que podem ter reflexos no seu desempenho.
Concentração no setor químico
As fusões e aquisições de empresas no setor químico têm se multiplicado nos últimos anos. Fusões de empresas
concorrentes podem alterar a dinâmica do mercado onde a Companhia atua, resultando em concorrência mais severa
com eventuais perdas de mercado e de rentabilidade.
(h) à regulação dos setores em que o emissor atue
Medidas de proteção comercial
O comércio internacional de produtos por vezes é realizado em condições não competitivas, com empresas
ofertando produtos em condições de dumping. A Companhia monitora esses movimentos de forma permanente e
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pleiteia medidas de proteção comercial para defender seus interesses, as quais, no entanto, podem ser não
concedidas, revogadas ou não renovadas, resultando em impactos negativos nas vendas e margens dos produtos.
Regulação do setor químico
A operação da Companhia está sujeita a licenças e autorizações governamentais e a eventual inadequação a esses
requisitos pode implicar na aplicação de sanções, multas, revogação de licenças ou até suspensão das atividades.
Além disso, as leis ambientais e sua aplicação vêm se tornando mais rigorosas e, portanto, as necessidades de
investimentos futuros em meio ambiente poderão ser maiores, influenciando nos resultados da Empresa.
Mudanças na legislação fiscal
O governo brasileiro pode vir a introduzir mudanças que resultem em aumentos da carga tributária sobre as
operações da Companhia e da sua cadeia produtiva (fornecedores e clientes) como, por exemplo, alterações de
alíquotas, suspensão ou cancelamento de benefícios fiscais ou criação de novos tributos, o que poderia afetar de
alguma forma os seus resultados.
Restrição a usos de produtos fabricados pela Companhia
Embora os estudos sobre os efeitos dos ftalatos (aplicados em brinquedos e embalagens, por exemplo) na saúde
humana ainda não sejam conclusivos, restrições mais severas ao seu uso ocorrem na Europa. Uma legislação mais
restritiva pode ser adotada no Brasil e impactar as vendas específicas desse tipo de plastificante. A Elekeiroz vem se
posicionando e pesquisando para ofertar ao mercado produtos alternativos, porém, em caso de insucesso na sua
estratégia de reposicionamento, poderá ter seus resultados impactados negativamente, caso órgãos reguladores
imponham restrições ao uso de ftalatos no Brasil ou em demais países onde nossos clientes comercializam seus
produtos.
(i) aos países estrangeiros onde o emissor atue
Importação de insumos e exportação de produtos
A Companhia obtém parte dos seus insumos no mercado internacional e exporta parte da sua produção para países
de praticamente todos os continentes. A eventual interrupção no suprimento de algum insumo importante pode
afetar a produção de determinados produtos, resultando em perdas nos seus resultados operacionais. Eventuais
barreiras tarifárias ou não tarifárias bem como outras políticas implantadas pelos países destinatários das
exportações da Companhia podem resultar em redução das suas receitas de vendas e resultados. Com relação aos
produtos exportados pela Elekeiroz, a comercialização para países europeus, em particular, está condicionada à
adequação aos requisitos estabelecidos no regulamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals) que entrou em vigor em 1º de junho de 2007 e deverá ser integralmente implementado no
que se refere ao processo de registro de produtos químicos até 2018. A Elekeiroz pode não obter o registro de seus
produtos químicos na European Chemicals Agency nos prazos estabelecidos em referido regulamento, impactando
assim de forma adversa seus resultados, já que a Companhia estaria impedida de comercializar seus produtos na
União Europeia.
(j) a questões socioambientais
Para manter as suas operações em funcionamento e para a aprovação de novos investimentos, a Companhia necessita de
aprovação e da renovação das licenças ambientais nos estados em que possui unidades produtivas, São Paulo e Bahia. Os
principais aspectos geralmente abordados são emissões de gases, efluentes líquidos e resíduos sólidos, e qual o
tratamento dado para estes aspectos, de acordo com a legislação e as exigências vigentes. Sendo assim, principalmente
para investimentos em novas unidades produtivas, a Companhia pode, eventualmente, enfrentar riscos de atrasos ou
gastos adicionais em seus novos negócios devido à complexidade em atender todos os condicionantes da licença
ambiental exigidos pelo estado em que o empreendimento será executado.
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4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado

A Companhia está exposta, principalmente, a riscos de mercado inerentes às atividades da empresa, sendo os mais
significativos:




Taxa de juros
Taxa de câmbio

Risco de Taxa de Juros
O risco de taxas de juros é o risco de a Companhia incorrer em perdas devido a alterações adversas nessas taxas. Esse
risco é monitorado continuamente com o objetivo de avaliar eventual necessidade de contratação de operações de
derivativos para se proteger contra a volatilidade das mesmas.
Risco de Taxa de Câmbio
A Companhia atua internacionalmente e está sujeita ao risco cambial decorrente da exposição em algumas moedas,
especialmente o dólar dos Estados Unidos. O risco da taxa de câmbio corresponde à redução dos valores dos ativos ou
aumento de seus passivos em função de uma alteração da taxa de câmbio.
Com base nos saldos de ativos e passivos expostos ao câmbio em 31 de dezembro de 2018, a Companhia realizou duas
simulações com aumentos nas taxas de câmbio (R$/US$) de 25% e 50%, o cenário provável considera projeções da
Companhia para as taxas de câmbio no vencimento das operações. Conforme demonstrado no quadro a seguir,
considerada a baixa exposição líquida, variações cambiais dentro dos limites simulados não trariam impactos
significativos aos resultados da Companhia.
Valores em milhares de R$.
RISCO DE VARIAÇÃO CAMBIAL
Saldo
Operação

Efeitos no Resultado até o Vencimento

31/12/2018

Provável

Possível

Remoto

(+/- 25%)

(+/- 50%)

ATIVOS FINANCEIROS
Exportações a Receber
Total de ativos financeiros

31.483

156

31.483

156

Perda US$

(7.910)

(15.819)

(7.910)

(15.819)

PASSIVOS FINANCEIROS
Desconto Cambial (-) SWAP
Fornecedores Exterior
Total de passivos financeiros
EXPOSIÇÃO LÍQUIDA

738

(7)

16.358

(106)

17.096

(113)

14.387

43

Perda US$
Perda US$

Perda US$

(186)

(373)

(4.116)

(8.232)

(4.302)

(8.605)

(12.212)

(24.424)
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
A Companhia, no decurso das suas operações, se defronta com situações que resultam em processos judiciais das mais
variadas naturezas, principalmente trabalhistas, tributários, cíveis e ambientais.
A Companhia provisiona integralmente os valores das perdas esperadas em todos os processos passivos, ou seja, onde a
empresa é devedora e a expectativa de perda é considerada provável. Os processos ativos, ou seja, onde a empresa é
credora não são reconhecidos nos demonstrativos financeiros até que ocorra o trânsito em julgado favorável à
Companhia ou que a realização do ganho seja praticamente certa.
A seguir são apresentados os principais processos onde a Companhia é credora (possui o direito ou expectativa de direito
de receber) ou devedora (possui obrigação ou risco de pagar):
PROCESSOS CÍVEIS
CRÉDITO (Processos Ativos)
A Companhia possui, na condição de credora, 113 processos cíveis, oriundos, em sua maioria, de vendas realizadas e não
pagas por clientes, que totalizam R$ 127.075 mil.
Ao final de 2018 a Companhia possuía 2 processos cíveis ativos considerados relevantes, conforme abaixo demonstrado
(foram considerados relevantes os processos de valor individual superior a 5% do último Patrimônio Líquido do Exercício,
publicado pela Companhia, R$ 9,3 milhões):
Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de instauração
d) Partes no processo
e) Valores, bens ou
direitos envolvidos
f) Principais fatos

0006460-43.2012.8.26.0564
7ª Vara Cível – São Bernardo do Campo/SP
1.ª Instância – Comarca de São Bernardo do Campo/SP
14/02/2012
Elekeiroz S.A. x Plastiquímica Produtos Químicos Ltda e outros
R$ 30.872 mil
Tese: recebimento de crédito originado em decorrência de título de crédito extrajudicial.

14/02/2015 – Distribuída a ação visando a execução de Contrato de Confissão de Dívida
firmado em 21/12/2010 e não cumprido pela Executada, com garantia hipotecária de imóvel
industrial;
22/07/2014 – oposição de embargos à execução pelas executas versando sobre a legitimidade
do cálculo da dívida e dos juros contratados, bem como a exoneração da co-executada
Knode da garantia firmada.
16/08/2018 – trânsito em julgado de decisão em 2.ª Instância confirmando o crédito da
Companhia, mas excluindo da lide a co-Executada Knode (garantidora hipotecária).
10/05/2019 – procedimentos de execução, visando obtenção de bens dos executados para
pagamento da dívida executada.
g) Se a chance de perda ii. possível.
é:
h) Análise do impacto Dado que se trata de um processo para recuperação de crédito, não deverá ter impactos em
em caso de perda do caso de perda do processo, visto que o valor está provisionado na contabilidade.
processo
Processo nº
a) Juízo

0125043-34.2006.8.26.0002
2ª Vara Cível – Foro Regional II Santo Amaro/SP

1
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b) Instância
c) Data de instauração
d) Partes no processo
e) Valores, bens ou
direitos envolvidos
f) Principais fatos

1.ª Instância – Comarca do Foro Regional II Santo Amaro/SP
20/04/2006
Elekeiroz S.A. x Takeshi Honda e Outros.
R$ 14.720 mil
Tese: recebimento de crédito originado em decorrência de título de crédito extrajudicial.

20/04/2006 – Distribuída a ação visando a execução de Contrato de Fiança firmado em
02/05/2002, os quais os Executados foram garantidores das aquisições de produtos da
ELEKEIROZ pela empresa Sansuy S.A. – Indústria de Plásticos, no valor original R$
3.494.638,50;
11/04/2014 – Avaliação dos imóveis penhorados realizada por perito;
23/03/2017 – Deferido o pedido de leilão para venda dos bens imóveis penhorados dos
Executados;
12/12/2017 – Aguardando marcação das datas dos leilões.
01/04/2019 – efetivação de penhora sobre imóvel do qual o executado possui copropriedade
e prosseguimento das medidas de execução.
g) Se a chance de perda ii. remota.
é:
h) Análise do impacto Dado que se trata de um processo para recuperação de crédito, não haverá impactos
em caso de perda do relevantes em caso de perda do processo visto que não haverá ônus a Companhia, visto que o
processo
valor está provisionado na contabilidade.
DÉBITO (Processos Passivos)
A Companhia possui, na condição de devedora, 34 processos cíveis, oriundos, em sua maioria, de ações de acidente do
trabalho e questões ambientais, que totalizam R$ 15.686 mil.
O detalhamento dos processos cíveis, segundo sua classificação de risco, está no quadro a seguir. Todos os processos
passivos de perda provável estão devidamente provisionados na contabilidade da companhia.
Cível
Ativos

Passivos

Risco Perda

Quantidade

Valor R$ mil

Remoto

12

16.456

Possível

64

75.917

Provável

37

34.702

TOTAL

113

127.075

Remoto

12

5.418

Possível

15

6.059

Provável

7

4.209

34

15.686

TOTAL

Origem
Créditos oriundos da comercialização de produtos e outras ações
cíveis de diversas naturezas.

Ações Cíveis passivas decorrentes de acidentes de trabalho,
questões ambientais e comerciais.

PROCESSOS TRIBUTÁRIOS
CRÉDITO
A Companhia possui 5 processos tributários ativos relevantes, onde pleiteia o direito de ser ressarcida ou compensar
tributos indevidamente recolhidos.
2
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Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de instauração
d) Partes no processo
e) Valores, bens ou direitos
envolvidos
f) Principais fatos

93.00.14467-7
7ª Vara Federal de Brasília
Instância Superior Judicial
25/10/1993
Elekeiroz S.A X União Federal
R$ 50.246 mil
Tese: ressarcimento de Crédito Prêmio de IPI concedido sobre
matérias-primas e insumos utilizados em produtos exportados
– Períodos em discussão: 01/05/85 à 05/10/90.

Ressarcimento do incentivo do crédito-prêmio do IPI. Criado
pelo Decreto-lei 491/1969, o crédito-prêmio IPI dava aos
exportadores um crédito fixado inicialmente em 15% sobre o
valor da mercadoria exportada, a fim de ser abatido do IPI
cobrado internamente ou de outros tributos. De acordo com o
entendimento assentado pelo STF em 2009, o crédito-prêmio
foi extinto dois anos após a promulgação da Constituição
Federal de 1988, segundo estabelecido no artigo 41 do Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias
(ADCT)
–
outubro/1990.
Decisão de 1ª instância – ação julgada improcedente sob o
entendimento de que o incentivo foi extinto em 1983.
Decisão de 2ª instância – reforma da sentença para conhecer o
direito ao crédito-prêmio do IPI, por maioria.
STJ – definição pela aplicação da taxa Ciex ao invés da taxa da
tabela TIPI no cálculo do crédito a ser apurado após retorno
dos autos para apreciação do TRF da 1ª Região.
Dezembro/2012 – Recursos Especial e Extraordinário
interpostos pela União Federal não admitidos.
Novembro/2013 – Agravos interpostos pela União improvidos.
2014 – Trânsito em Julgado favorável à empresa
2016 – Levantamento dos documentos para apuração do
crédito e cumprimento de sentença.
2017 – Apuração do crédito pelo escritório.
g) Se a chance de perda é:
ii. possível
h) Análise do impacto em Dado que se trata de um processo ativo, onde a Companhia
caso de perda do processo busca um direito, não há impactos relevantes em caso de perda
do processo visto que não haverá ônus a Companhia.
Após confirmados os valores e a existência da documentação, a
empresa receberá ressarcimento dos valores envolvidos por
meio de precatório, tendo efeitos positivos em termos de
resultado e de caixa.
Processo nº
a) Juízo
b) Instância

2007.61.05.012173-6
6ª Turma - TRF 3ª Região
2ª Instância Judicial

3
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c) Data de instauração
d) Partes no processo
e) Valores, bens ou direitos
envolvidos
f) Principais fatos

28/09/2007
Elekeiroz S.A X União Federal
R$ 63.273 mil
Tese: recuperação dos valores recolhidos a título de PIS e
COFINS com a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
COFINS.

Recuperação dos valores recolhidos a título de PIS e COFINS
com a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS.
25/04/2008 – decisão desfavorável em 1ª instância (rejeitado o
pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS).
09/05/2008 – Interposto recurso de apelação pela Companhia.
28/09/2012 – decisão 2ª instância parcialmente favorável para
excluir o ICMS da base de cálculo do Pis/Cofins, porém, com a
limitação do prazo quinquenal (a partir de 05.09.2001)
Dez/2014 - Processo suspenso por decisão da Vice Presidência
do TRF3 em razão da repercussão geral conferida no processo
RE 574.706/PR
Nov/2017 – Acórdão favorável à Elekeiroz, aguardando decisão
do recurso da Fazenda Nacional.
g) Se a chance de perda é:
ii. possível
h) Análise do impacto em Dado que se trata de um processo ativo, onde a Companhia
caso de perda do processo busca um direito, não há impactos relevantes em caso de perda
do processo visto que não haverá ônus a Companhia.
Em caso de ganho, a Companhia poderá compensar os valores
envolvidos com outros tributos, com efeitos positivos em
termos de resultado e de caixa.

Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de instauração
d) Partes no processo
e) Valores, bens ou direitos
envolvidos
f) Principais fatos

140.96.519293-7
1ª Vara Cível de Camaçari
Instância Superior Judicial
01/01/1991
Elekeiroz S.A X Fazenda Estadual/BA
R$ 14.069 mil
Tese: ICMS - Correção monetária sobre saldo credor acumulado
de ICMS.
A Companhia busca o reconhecimento do direito de atualizar o
saldo acumulado do ICMS.
11/12/2003 – trânsito em julgado do processo favorável a
Companhia e dentro do prazo de 02 anos não teve ação
rescisória.
Em 10/12/2008 – Cumprimento de sentença para emissão de
precatório pendente de decisão.

4
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g) Se a chance de perda é:

Com a decisão favorável, a empresa teria direito a correção do
saldo credor acumulado do ICMS, o que na prática aumentaria
o saldo credor já existente. Em 2008, antes da prescrição (05
anos), a empresa optou pelo cumprimento de sentença para
emissão de precatório, porém, com limites objetivos da lide,
pois não fora pedido expedição de precatório na inicial e a
sentença faz referência ao uso do crédito na forma prevista no
RICMS, ou seja, crédito do imposto. Impugnação da Fazenda
Estadual contra a execução de sentença.
iii. possível

h) Análise do impacto em Dado que se trata de um processo ativo, onde a Companhia
caso de perda do processo busca um direito, não há impactos relevantes em caso de perda
do processo visto que não haverá ônus a Companhia.
Em caso de ganho a Companhia poderá compensar os valores
envolvidos, com efeitos positivos em termos de resultado e de
caixa.
Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de instauração
d) Partes no processo
e) Valores, bens ou direitos
envolvidos
f) Principais fatos

g) Se a chance de perda é:

2002.61.05.010604-0
4ª Vara Federal de Campinas
2ª Instância Judicial
02/10/2002
Elekeiroz S.A X União Federal
R$ 14.689 mil
Tese: sustenta o direito ao crédito presumido de IPI de
mercadorias/matérias prima adquiridas com alíquota zero ou
isentas, face o princípio da não-cumulatividade.
A Companhia busca o direito ao crédito presumido de IPI de
mercadorias/matérias prima adquiridas com alíquota zero ou
isentas face o princípio da não-cumulatividade.
20/10/2003 – publicação de sentença – concedo parcialmente a
segurança para reconhecer o direito ao crédito no limite do
prazo da prescrição quinquenal. Apelação de ambas as partes.
17/09/2009 - por unanimidade, deu parcial provimento à
apelação da União Federal e à remessa oficial e deu provimento
à apelação da Companhia.
17/03/2011 – Recurso Especial e Extraordinário interposto pela
União Federal pendente de julgamento
Dez/2016 - Processo Suspenso/Sobrestado por decisão da VicePresidência - Motivo da Suspensão STF RE 592.891/SP
Dez/17 - Mantém o sobrestamento do feito até o trânsito em
julgado de decisão no Recurso Extraordinário vinculado ao
Tema 332 - Creditamento de IPI na entrada de insumos
provenientes da Zona Franca de Manaus - matéria tratada nos
presentes autos.
ii. provável

5
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h) Análise do impacto em Dado que se trata de um processo ativo, onde a Companhia
caso de perda do processo busca um direito, não há impactos relevantes em caso de perda
do processo visto que não haverá ônus a Companhia.
Em caso de ganho a Companhia poderá compensar os valores
envolvidos, com efeitos positivos em termos de resultado e de
caixa.
Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de instauração
d) Partes no processo
e) Valores, bens ou direitos
envolvidos
f) Principais fatos

0028657-70.2012.8.26.0053
4ª Vara da Fazenda Pública
1ª Instância Judicial
29/06/2012
Elekeiroz S.A X Fazenda Estadual
R$ 25.044 mil
Tese: ICMS – Operação Triangular Interestadual com autuação e
pagamento do auto de infração. Ação proposta por entender
que a operação é regular e que o valor pago deve ser devolvido
através da respectiva ação de repetição do indébito.

Busca a repetição do indébito de operação triangular
interestadual (ICMS) através da Ação Anulatória de Lançamento
Fiscal cumulada com Repetição do Indébito.
08/11/2012 - Contestação da Fazenda Estadual e réplica
apresentada pela Companhia.
Abril/2013 – Sentença julgada improcedente a Ação.
Junho/2013 – Interposta Apelação pela Companhia.
Agosto/2015 – Interposição de Recursos Especial e
Extraordinário, pendente de julgamento.
2016 – Desistência dos Recursos para evitar sucumbência
recursal.
Dez/17 – Aguardando decisão recurso da Fazenda Nacional
g) Se a chance de perda é:
ii. provável
h) Análise do impacto em Dado que se trata de um processo ativo, onde a Companhia
caso de perda do processo busca um direito, não há impactos relevantes em caso de perda
do processo visto que não haverá ônus a Companhia.
Em caso de ganho a Companhia poderá compensar os valores
envolvidos, com efeitos positivos em termos de resultado e de
caixa.
DÉBITO:
Ao final de 2018 a Companhia possuía apenas um processo tributário passivo relevante.
Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de instauração
d) Partes no processo
6

269132.0001/14-0
SEFAZ – BAHIA
2ª Instância Administrativa
26/03/2014
Fazenda Estadual x Elekeiroz
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e) Valores, bens ou direitos R$ 9.979 mil
envolvidos
f) Principais fatos
Tese: Infrações Autuadas:
01 - deixou de recolher ICMS - saídas mercadorias Sansuy
02 - efetuou estorno de débito de ICMS em desacordo com a
legislação - AIR PRODUCTS
03 - Deixou de recolher ICMS saídas para ZFM sem a devida
comprovação
04 - Deixou de recolher ICMS saídas para ZFM sem a devida
comprovação
05 - Entrada de mercadoria não tributada sem devido registro
na escritura fiscal
Auto de Infração lavrado – Irregularidades na escrituração fiscal
Set/2014 – Decisão 1ª Instância Desfavorável
Ago/2014 – Apresentado Recurso Voluntário
Dez/2016 – Aguardando decisão 2ª instância
Dez/2017 – Aguardando decisão 2ª instância
g) Se a chance de perda é:
ii. possível
h) Análise do impacto em Em caso de decisão desfavorável, haverá saída de caixa e efeito
caso de perda do processo no resultado da Companhia. O processo poderá ser, ainda,
discutido na esfera judicial.

No total, a Companhia possui 51 processos tributários ativos e 137 processos tributários passivos, que estão
apresentados no quadro a seguir, segundo sua classificação de risco.
Todos os processos cuja perda é considerada provável estão provisionados na contabilidade da Companhia, bem como os
impostos não recolhidos em função de decisões judiciais liminares.

Tributário
Ativos

Passivos

Risco Perda

Quantidade

Valor R$ mil

Remoto

28

28.331

Possível

16

150.750

Provável

7

51.713

TOTAL

51

230.794

Remoto

54

11.457

Possível

66

41.860

Provável

17

3.189

TOTAL

137

56.506

Origem
Créditos relativos a diversas teses tributárias.

Débitos referentes a autos de infração relativos a
tributos municipais, estaduais e federais, nas esferas
administrativa e judicial.

PROCESSOS TRABALHISTAS

7
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A Companhia possui 229 processos trabalhistas, que totalizam R$ 103.840 mil. Seus objetos versavam, principalmente,
sobre pedidos de responsabilidade subsidiária, doença ocupacional, equiparação salarial, horas extra e diferenças
salariais decorrentes da cláusula IV da CCT BA.
O quadro a seguir apresenta as informações destes processos segundo sua classificação de risco:
Trabalhista
Passivos

Remoto

39

Valor R$
mil
2.272

Possível

126

90.068

Provável

64

11.500

TOTAL

229

103.840

Risco Perda

Quantidade

Origem
Responsabilidade subsidiária, doença ocupacional,
equiparação salarial, horas extras e diferenças da cláusula
IV.

Ao final de 2018 a Companhia possuía 1 processo trabalhista ativo considerado relevante, conforme abaixo demonstrado
(foram considerados relevantes os processos de valor individual superior a 5% do último Patrimônio Líquido do Exercício,
publicado pela Companhia):
Processo nº

0001263-77.2015.5.05.0131

a) Juízo
b) Instância
c) Data de instauração
d) Partes no processo

1ª Vara do Trabalho de Camaçari/BA
2ª Instância
07/10/2015
Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Químico e Petroleiro do Estado da Bahia X ELEKEIROZ S/A
e ITAUSA.
e) Valores, bens ou R$ 50.960 M
direitos envolvidos
f) Principais fatos
Tese: Ação de cumprimento Cláusula 4º CCT
09/05/2016 – sentença julgou improcedentes os pedidos.
16/11/2017 – acórdão reformou a sentença deferindo o pleito de condenação da recorrida ao
pagamento, aos substituídos, a partir de abril de 1990 até a extinção dos contratos individuais
de trabalho de cada um deles, dos reajustes salariais estabelecidos na cláusula quarta, caput e
parágrafo único, da Convenção Coletiva de Trabalho de 1989/1990, limitados à data-base.
04/12/2017 – Opostos Embargos Declaratórios.
14/11/2018 – Negado provimento aos Embargos Declaratórios
28/11/2018 – Interposto recurso de revista
12/12/2018 – Interposto agravo de instrumento pela reclamada
09/05/2019 – Processo distribuído no Tribunal Superior do Trabalho, para julgamento do
agravo de instrumento interposto pela reclamada.
g) Se a chance de perda
é:
h) Análise do impacto
em caso de perda do
processo

Possível
Em caso de decisão desfavorável haverá ônus para a Companhia no total do montante do
processo, mais as custas processuais envolvidas, calculados na data do encerramento do
mesmo.

8
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4.3.1 indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3
Risco de perda provável - valor provisionado

Quantidade

Valor R$ mil

Cível

7

4.209

Tributário

17

3.189

Trabalhista

64

11.500

88

18.898

TOTAL

9
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a Companhia seja parte e
cujas partes contrárias sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores da
Companhia.

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

Não existem processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas controladas sejam parte.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto

Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas
semelhantes que, em conjunto, sejam relevantes em que a Companhia ou suas controladas sejam parte.
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

Os processos considerados, na opinião dos advogados e Administradores da Companhia, como de risco de perda provável
estão devidamente provisionados nos balanços da Companhia.
A Companhia foi arrolada em processo movido pelo Ministério Público referente a um passivo ambiental, conhecido
como Aterro Mantovani, assumido pela incorporação da Ciquine Cia Petroquímica. Embora a empresa pudesse alegar o
cumprimento integral de suas obrigações para com os terceiros autorizados a operar a área de descarte, optou pela
adesão a Termo de Ajustamento de Conduta, TAC, proposto pelo Ministério Público, tendo classificado o caso como
provável de perda.
A extensão e custos para a reparação da área foram avaliados em torno de R$ 60 milhões, no prazo de 10 anos, cabendo
à Elekeiroz a parcela de R$ 1,7 milhões, provisionada em dezembro de 2014.
A Companhia possui inquérito civil e seis Reclamações Trabalhistas ajuizadas por vinte e nove ex-empregados da
CBB/USPAM que beneficiava resíduos industriais em Ulianópolis/PA. Devido à falência da CBB/USPAM, os processos
foram direcionados para as diversas empresas que contrataram tais serviços.
A Companhia defende não ter responsabilidade pela contaminação, nem mesmo pelas indenizações pleiteadas pelos
empregados, pois comprovou no curso de todos os processos que não enviou resíduos à CBB/USPAM. Os processos estão
pendentes de julgamento e são considerados de risco de perda possível.
A Companhia vendeu em 2006 um site industrial, adquirido em 2002 com a aquisição da Ciquine Companhia
Petroquímica, localizado em Taubaté, permanecendo responsável pelos custos de remediação ambiental. Após a
aquisição do site, a Companhia implantou um sistema de remediação, ainda em curso, de extração da fase livre (MPE),
com a instalação de 34 poços de extração. Tendo em vista o já prolongado tempo de funcionamento deste sistema de
remediação, a Companhia está procedendo com estudos ambientais adicionais para identificação e eliminação de
possíveis outras causas de contaminação.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados

A Companhia não possui valores mobiliários no exterior.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

a. Política de Gestão de Riscos:
A Companhia possui uma política de gerenciamento de riscos de negócio visando a adequada gestão nos diferentes
níveis da organização.

b. Objetivos:
- Garantir a existência de um processo formal de gestão de riscos, contribuindo para a sustentabilidade das
operações da empresa e criação de valor para seus acionistas.
- Auxiliar na identificação, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos às diversas partes envolvidas,
integrando tecnologia, processos e pessoas.
- Garantir a transparência e a qualidade das informações através do uso de práticas de governança corporativa,
além de contar com uma metodologia formal, reconhecida pela empresa e pelo mercado, para atender também as
exigências de agentes externos e órgãos reguladores e fiscalizadores.
- Abranger todos os processos de negócios e de suporte da empresa.
Princípios:

i.

Identificação e avaliação dos riscos de negócio:

- Identificar os principais riscos do negócio, sejam eles internos ou externos.
- Avaliar continuamente a probabilidade de ocorrência e o impacto financeiro aos negócios de cada risco,
possibilitando sua priorização para fins de tratamento.
- Utilizar uma linguagem comum e clara na identificação e avaliação dos riscos, para que seja acessível a toda a
empresa.

ii.

Tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos de negócio.

- Definir as ações que devem ser tomadas para cada ocorrência, por exemplo, evitar, mitigar, compartilhar ou
aceitar, de acordo com o grau de apetite ao risco da empresa.
- Acompanhar constantemente cada risco de negócio, através de avaliações independentes, indicadores de riscos
e implantação dos planos de ação.
- Comunicar a todas as partes interessadas os resultados das etapas do processo de gestão de riscos, de maneira
clara e objetiva, a fim de contribuir para o entendimento da situação atual e da eficácia dos planos de ação.

iii.

A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

- Conselho de Administração
. Aprovar formalmente a Política de Gestão de Riscos da empresa e suas futuras revisões.
. Aprovar o grau de apetite a riscos da empresa, bem como o tipo de tratamento a ser adotado.
- Direção da Companhia
. Aprovar a metodologia a ser utilizada pela condução do processo de gestão de riscos.
. Acompanhar a gestão de riscos de forma sistemática, com o objetivo de garantir sua eficácia e
cumprimento de seus objetivos.
. Reportar ao Conselho de Administração os resultados das avaliações dos riscos de negócio e o
andamento das ações para seu tratamento.

c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da
política adotada
A Companhia, apoiada por empresa de Auditoria contratada para realizar trabalhos de auditoria interna e gestão
de riscos, avalia periodicamente seus processos. Esses trabalhos consistem em identificar e concordar com a
Diretoria quais as áreas prioritárias para a avaliação, preparar cronograma anual de revisão e, com base no
cronograma, avaliar juntamente com os responsáveis, todo o processo operacional. O processo de avaliação
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identifica os riscos operacionais e quais as ações necessárias e o cronograma de implementação dos planos de
ação, caso existam controles insuficientes ou não efetivos.
Após o consenso com as áreas, é preparado cronograma de acompanhamento, com datas e responsáveis
definidos.

PÁGINA: 35 de 202

Formulário de Referência - 2019 - ELEKEIROZ S.A.

Versão : 3

5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

a. Política formalizada, órgão que aprovou e a data de aprovação.
A Companhia possui uma Política de Gestão Financeira, com procedimentos para proteção de riscos de liquidez,
cambial e de juros.
A gestão financeira tem como objetivo contribuir para a criação de valor para os acionistas, desenvolvendo
relacionamento com o mercado financeiro que resulte na competitividade do custo de capital da Companhia,
consideradas as operações de:
financiamento dos programas de investimento (CAPEX) e as demandas de capital de giro operacional;
minimização dos riscos de volatilidade cambial; e
aplicação dos excedentes financeiros.
b. Objetivos e estratégia da Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado
i.

riscos para os quais se busca proteção

Risco de Liquidez
É feito o monitoramento diário da situação de caixa através de sistemas informatizados e integrados de faturamento,
recebimento e pagamento, permitindo controle da evolução de sua liquidez. Situações de anormalidade, como a não
liquidação de uma fatura, são imediatamente detectadas, ensejando medidas de alerta e ação junto ao devedor, com
eventual suspensão do crédito a ele concedido e consequentemente das vendas seguintes.
A Companhia dispõe de um seguro de crédito voltado para aquelas empresas, sobretudo do exterior, com menor
disponibilidade de informações para elaboração de análise de crédito mais completa, e que possam representar,
consequentemente, um risco maior de inadimplência.
Risco de Taxa de Juros
O risco de taxas de juros é o risco de a Companhia incorrer em perdas devido a alterações adversas nessas taxas. As
captações de financiamentos são realizadas avaliando sempre as melhores opções disponíveis e as garantias oferecidas
visando assegurar as melhores condições em cada captação. Esse risco é monitorado continuamente com o objetivo de
avaliar eventual necessidade de contratação de operações de derivativos para se proteger contra a volatilidade das
mesmas.
Risco de Taxa de Câmbio
A Companhia tem como política manter as operações geradoras de ativos e passivos em moeda estrangeira, provenientes
basicamente de importação de insumos e exportação de produtos, em níveis próximos, o que possibilita diminuir os
riscos de variações cambiais abruptas. Sempre que possível, os fechamentos de câmbio relativos às obrigações são
casados com aqueles derivados dos recebíveis da Companhia, em valores similares, de forma a reduzir a exposição à
variação nas taxas.
Riscos patrimoniais
A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os riscos, buscando no
mercado cobertura compatível com seu porte e operação. As coberturas foram contratadas em montantes considerados
suficientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos
envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros.
ii.
estratégia de proteção patrimonial (hedge)
Em operações que possam oferecer risco ao patrimônio, a Companhia tem como política buscar proteção às oscilações do
câmbio, desde que a custos compatíveis com o risco envolvido.
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iii.
instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
Os principais instrumentos financeiros usualmente utilizados pela Companhia para proteção patrimonial são as operações
de adiantamentos de contratos de câmbio, uma vez que o volume de exportações é habitualmente superior ao volume
das importações. Em tais operações, é feito SWAP trocando o indexador de moeda estrangeira por CDI.
iv.
parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
O gerenciamento desses riscos é realizado por meio de definição de estratégias conservadoras, visando liquidez,
rentabilidade e segurança, com controle ativo do descasamento de moedas e de prazos entre ativos e passivos.
v.

se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais
são esses objetivos
A Companhia não possui instrumentos financeiros com outros objetivos que não a proteção patrimonial (hedge).
vi. estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos
A gestão de riscos segue políticas definidas no Conselho de Administração, cabendo à direção da Companhia:
- Avaliar a efetividade dos controles internos e o processo e as estruturas de gerenciamento de riscos da Companhia.
- Debater e analisar com as áreas responsáveis, as políticas, procedimentos e sistemas de mensuração e gestão de riscos.
- monitorar temas relevantes de exposição a riscos e avaliar tais situações.
- Ser informado pela Auditoria e pela Ouvidoria de temas relevantes de exposição a riscos e avaliar tais situações.
- Zelar para que a Companhia mantenha controles internos confiáveis.
- Estabelecer, divulgar e manter atualizada política para recepção e tratamento de informações acerca do
descumprimento de dispositivos legais e regulamentares aplicáveis à Companhia, assim como regulamentos e códigos
internos, incluindo previsão de procedimentos específicos para garantia do anonimato do denunciante.
- Estabelecer canal para receber denúncias, inclusive sigilosas, de fontes internas e externas à Companhia, de práticas de
negócios questionáveis, incluindo falhas de controle, fraudes internas e externas, além de descumprimentos de princípios
éticos, políticas corporativas e dispositivos legais e regulamentares.
A partir das políticas aprovadas pelo Conselho de Administração, o gerenciamento e controle dos riscos ocorre no âmbito
da Diretoria Financeira, assessorada pela área jurídica.
c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada
Além do envolvimento direto da Administração, os colaboradores de nível operacional estão devidamente engajados nas
diversas atividades específicas do gerenciamento, em atendimento às políticas definidas. A Companhia dispõe de
sistemas integrados e informatizados capazes de prover as necessidades de gestão e alimentar os quadros de controle,
permitindo o acompanhamento dos riscos pela Direção da Companhia.
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5.3 - Descrição Dos Controles Internos

a. As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais
imperfeições e as providências para corrigi-las.
A Companhia possui sistema integrado de informações para registrar e controlar suas operações contábeis, fiscais e
operacionais e para atender à legislação fiscal e demandas de controle.
As operações da Companhia são segregadas de acordo com as responsabilidades, obedecendo a hierarquia préestabelecida para evitar conflitos de interesses e sobreposições de tarefas e responsabilidades.
Nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 a Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras não identificou
Deficiências Significativas na revisão de controles internos, tendo apontado recomendações de melhoria em
controles para minimizar riscos, o que atesta a eficiência da estrutura de governança corporativa e de controles
internos da Companhia.
b. As estruturas organizacionais envolvidas
Os riscos são geridos pela Diretoria da Companhia, com apoio da auditoria externa e de consultoria especializada em
gestão de risco e compliance. Os riscos são monitorados continuamente através de um sistema de indicadores de
riscos e reportados seguindo a hierarquia. Os principais processos de negócio são auditados periodicamente e os
resultados, eventuais pontos de melhoria e planos de ação são reportados para a Direção da Companhia e para o
Conselho de administração quando aplicável.
O estatuto social da Companhia prevê a existência do Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, cuja
eleição, instalação e funcionamento seguem os preceitos dos art. 161 a 165 da Lei 6.404/76. Não ocorreu instalação
do Conselho Fiscal nos últimos 3 anos.

c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo
das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento.
A estrutura de controles internos da Companhia é avaliada pelo comitê de direção da Companhia. Nessas reuniões são
discutidos os planos de ação relativos às deficiências identificadas de controles internos nos trabalhos de auditoria
interna, as datas de implementação dos planos e os responsáveis designados.
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.
Nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 a Companhia recebeu o relatório de recomendações para o aprimoramento dos
controles internos, elaborado pelo Auditor Independente em conexão com o exame das demonstrações contábeis
anuais, não contendo deficiências classificadas como significativas, mas observações relacionadas a sugestões de
melhoria em atividades operacionais e de negócios.
e. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor
independente e sobre as medidas corretivas adotadas.
Em 2016, 2017 e 2018 a Companhia avaliou as deficiências e sugestões apontadas nos relatórios de controles internos
emitidos pelo Auditor Independente, discutiu item a item com o auditor e elaborou os planos de ação com datas e
responsáveis para sua implantação.
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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:
A Companhia possui uma Governança Corporativa baseada em princípios da ética e transparência nos negócios, na
comunicação objetiva com o mercado de capitais e com princípios de sustentabilidade, além de um Código de Ética e
Conduta e uma Política Corporativa Antitruste que abrangem, não só o relacionamento com a administração pública,
como também o relacionamento com o mercado e os funcionários.
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.
A Companhia possui hierarquia de aprovações, baseada em valores máximos para cada nível de
responsabilidade, para todas as negociações feitas com clientes e fornecedores e para todos os pagamentos e
movimentações bancárias. Os contratos são assinados sempre por dois procuradores nomeados evitando assim
que apenas um executivo da Companhia seja responsável pela negociação.
Todos os contratos firmados pela Companhia sejam elaborados internamente ou pela contraparte, são
analisados e validados pelo Departamento Jurídico antes das assinaturas.
A Companhia entende que, por negociar constantemente com fornecedores e clientes, tem sua maior exposição
a riscos de mercado, por isso elaborou e divulgou a Política Corporativa Antitruste, que juntamente com o
Código de Ética e Conduta, dita os procedimentos adotados para qualquer negociação firmada.
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.
A estrutura de Governança Corporativa da Elekeiroz é gerida pelo Comite de Direção da Companhia , que é
responsável por avaliar os riscos de negócios e de controles apontados pelas Auditorias Interna e Externa, assim
como aprovar e monitorar a implementação das ações adotadas para sanar eventuais falhas de controle
encontradas.
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.
Em 22.11.2011, a administração da Companhia institui o Código de Ética e Conduta, tendo sido alterado pelo
Conselho de Administração em reunião de 29.10.2013 Esse Código é dirigido a todos os membros da
administração, aos colaboradores e estagiários da Elekeiroz para servir como referência na atuação pessoal e

PÁGINA: 39 de 202

Formulário de Referência - 2019 - ELEKEIROZ S.A.

Versão : 3

5.4 - Programa de Integridade

profissional. A íntegra do Código pode ser consultado no site da Companhia: http://www.elekeiroz.com.br/aelekeiroz/governanca-e-sustentabilidade/codigo-de-etica-e-conduta-da-elekeiroz/.
O Código de Ética e Conduta é baseado nos compromissos de ética e cidadania corporativas, na
transparência e prestação de contas, na conduta com todos os públicos de relacionamento e na conduta
ética de todos os colaboradores da Elekeiroz; possui capítulo que enfatiza que qualquer administrador ou
funcionário que o violar está sujeito a sanções disciplinares de acordo com a gravidade do ocorrido.

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 Elekeiroz criou um canal de denúncia interno que está aberto para o recebimento de denúncias de
funcionários e terceiros através do E-mail da Ouvidoria: ouvidoria@elekeiroz.com.br, do telefone: (11) 45969799 e de correspondências que devem ser endereçadas ao Presidente da Companhia no endereço: Rua Dr.
Edgardo de Azevedo Soares, 392– B. Cintra - V. Paulista – SP - 13.224-03.
Caso o denunciante prefira ficar no anonimato é possível fazer a comunicação através do telefone de contato
ou do site da Companhia, sem identificação do nome ou e-mail. Entretanto, mesmo se a denúncia não for
feita anonimamente, a identidade do denunciante é mantida em sigilo pelo Presidente.
Todas as denúncias são encaminhadas para a Ouvidoria, que é responsável pela investigação, conclusão e
ações necessárias.

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.
Em casos de fusões, aquisições ou reestruturações societárias a Companhia tem por regra a assinatura de
compromisso de confidencialidade pelos funcionários envolvidos para evitar vazamento de informações ao mercado
que possam prejudicar as negociações e os acionistas e também a contratação de auditoria externa para avaliar os
controles internos e os procedimentos de apuração de resultados contábeis e financeiros das companhias ou
empresas envolvidas no processo.

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”.
Conforme descrito nos itens acima a Companhia possui políticas e procedimentos para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos.
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5.5 Comentários sobre alterações significativas e expectativas
Nesse item o emissor deverá comentar, além das eventuais alterações significativas havidas, suas expectativas, caso
existentes, sobre a redução ou aumento na sua exposição aos principais riscos descritos na seção 4. Nos comentários,
deverão ser explicados os fatores internos ou externos ao emissor que embasam a opinião emitida, podendo ser
também comentadas as eventuais medidas adotadas pelo emissor para reduzir a exposição aos riscos.
A Companhia não prevê alterações significativas em sua exposição aos riscos mencionados na seção 4; os fatores internos
de controle e prevenção aos riscos são mantidos e aperfeiçoados a cada ano para a correta adequação às flutuações dos
fatores externos que podem, de alguma maneira, afetar negativamente seus negócios.

1
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

As informações relativas a este tópico consideradas relevantes são as apresentadas nos itens 5.1 a 5.5.

1
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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

10/07/1969

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade Anônima

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

18/08/1971
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6.3 - Breve Histórico

1894: A Elekeiroz S.A. teve sua origem no laboratório farmacêutico Queiroz Moura e Cia., fundado pelo farmacêutico Luiz
M. Pinto de Queiroz.
1909: A firma Queiroz Moura e Cia. foi transformada em Sociedade em Comandita por Ações L. Queiroz & Cia, razão
social que deu origem ao atual nome Elekeiroz e em 1910 construiu a primeira fábrica de Ácido Sulfúrico da América do
Sul.
1912: A Companhia, já transformada em Sociedade Anônima Produtos Químicos L. Queiroz, produzia e comercializava
ácidos, adubos, inseticidas, formicidas e produtos farmacêuticos.
1923: Adquiriu o terreno em Várzea Paulista, onde hoje se encontra um dos sites de seu complexo industrial.
1942: A empresa encontrava-se sob controle acionário do Banco Francês e Italiano para a América do Sul, liquidado pelo
governo brasileiro em decorrência da Segunda Guerra Mundial, assumindo o controle diretivo e acionário da empresa o
Dr. Edgardo de Azevedo Soares, que adquiriu as ações da Elekeiroz em poder do Banco.
1954: Foi inaugurada a primeira fábrica de Anidrido Ftálico do Brasil e, um ano depois, a Ucebel Produtos Químicos, uma
empresa controlada da Elekeiroz, iniciou suas atividades produzindo Anidrido Maleico e Resinas de Poliéster.
1960: Foi implantada em Igarassu, Pernambuco, a primeira fábrica de Octanol da América do Sul, através da Elekeiroz do
Nordeste.
1969: A Companhia abriu seu capital à subscrição pública.
1972: Início da produção de Plastificantes Ftálicos, na Elekeiroz do Nordeste.
1982: A Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. adquiriu a participação acionária do Dr. Henrique de Toledo Lara e passou a deter
importante parcela do Capital, vindo a adquirir o controle acionário da Companhia em 1986.
1987: A Companhia inaugurou em Várzea Paulista sua unidade de Ácido Sulfúrico, com capacidade de 700 ton/dia e em
1988 instalou uma turbina para geração de energia elétrica, a partir do vapor extraído daquela unidade.
1995: A Elekeiroz do Nordeste Indústria Química incorporou a Produtos Químicos Elekeiroz S.A. e no ano seguinte a razão
social foi alterada para Elekeiroz S.A.
1997: Início da operação da unidade de folmadeído (formol), com capacidade de produção de 50 mil/t ano.
1998: Foi vendida a unidade produtora de Fertilizantes, situada em Guará – SP e a Companhia passou a se dedicar
exclusivamente à produção e comercialização de produtos químicos intermediários.
2000: A Companhia obteve sua primeira certificação ISO 9001 para o Sistema de gestão da qualidade para o
desenvolvimento e produção de Resinas Poliéster, o que nos anos seguintes se estendeu para todas as unidades
industriais.
2001: Duplicação da unidade de anidrido maleico, aumentando a capacidade produtiva e permitindo a instalação do
segundo turbo gerador, permitindo a geração interna de até 70% da energia consumida no complexo industrial de Várzea
Paulista.
2002: A Elekeiroz S.A. adquiriu o controle acionário da Ciquine Companhia Petroquímica com sede em Camaçari – BA,
tornando-se indiretamente sua controladora, ampliando sua capacidade de produção de Anidrido Ftálico e Plastificantes
e voltando a atuar na fabricação de álcoois.
2003: A Elekeiroz foi incorporada pela Ciquine Companhia Petroquímica, mantendo, entretanto, a razão social na
empresa resultante do processo, por ser este um nome de maior tradição e história no cenário da indústria química
brasileira. Esta é a razão pela qual 10/07/1969 aparece como data de constituição da Companhia, ou seja, constituição da
incorporadora.
2004: Início de operação do emissário de efluentes líquidos do site de Várzea Paulista até a estação de tratamento da CSJ
(Companhia de Saneamento de Jundiaí).
2005: A Companhia iniciou a produção do Ácido 2-Etil Hexanoico no seu complexo de Camaçari, agregando assim mais
um produto ao seu portfólio.
2009: Início de operação da 3ª linha de Plastificantes no site de Várzea Paulista e migração da certificação ISO 9001 para a
revisão 2008 da norma.
2010: Aprovação da Política de Governança Corporativa e dos Regimentos Internos de funcionamento do Conselho de
Administração e dos Comitês de Assessoramento e lançamento da linha BIOPOLI de Resinas Sustentáveis, que usa
matérias-primas de fontes renováveis e resinas termoplásticas reutilizadas.
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6.3 - Breve Histórico

2011: Lançamento do Plastek 81, plastificante que emprega recursos renováveis em sua fórmula além de ser uma
alternativa ao uso de ftalatos, sendo extremamente útil em fabricantes do setor de calçados e brinquedos, entre outros.
Expansão de 70% da capacidade de produção de Ácido 2-Etil Hexanoico.
2012: Início da operação da expansão de 30% da capacidade de produção de Resinas de Poliéster Insaturado no site de
Várzea Paulista.
2013: Aquisição dos ativos da planta produtora de gás oxo da Air Products produtora de insumos indispensáveis ao
processo produtivo de oxo-álcoois (butanol, octanol) e ácido 2-etil hexanóico.
2014: Os investimentos alcançaram R$ 64,2 milhões, com destaque para o projeto de interligação e adaptação da
unidade de gases industriais ao complexo da empresa no Polo Industrial de Camaçari, projeto que garante o
abastecimento de algumas matérias-primas e utilidades a preços competitivos, melhorando a competitividade e
ampliando a oferta de produtos no mercado local.
2015: Conclusão das obras de interligação e adaptação da unidade de gases industriais ao complexo da empresa no Polo
Industrial de Camaçari.
2016: Elekeiroz adquire 50% do capital da empresa Nexoleum Bioderivados S.A., empresa pioneira na produção de
plastificantes derivados de óleos vegetais. Esse investimento está alinhado à estratégia de crescimento e complemento
de portfólio da Elekeiroz no mercado de plastificantes de forma a melhor atender às necessidades dos seus clientes. Com
isso, a Elekeiroz fortalece seu posicionamento estratégico, criando valor para os seus Acionistas e demonstrando sua
confiança no desenvolvimento do País.
2017: Em 2017 a Companhia focou na manutenção e em melhorias em suas linhas e produtos atuais.
2018: Em 26 de abril de 2018 a ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A. (“ITAÚSA”), na condição de vendedora e o fundo de
investimento Kilimanjaro Brasil Partners I B - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no
Exterior firmaram Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato”), tendo por objeto a alienação da totalidade da
participação societária detida pela Itaúsa no capital da Elekeiroz S.A., por R$160.000.000,00, menos o endividamento
líquido base equivalente a R$130.000.000,00, valor este a ser corrigido monetariamente pela Taxa SELIC a partir desta
data até a data de fechamento da Operação (o fechamento da Operação está sujeito à verificação e ao cumprimento de
determinadas condições suspensivas usuais em transações similares, nos termos do Contrato).
Em 4 de junho de 2018 foi informado ao mercado, através de fato relevante, a conclusão da troca de controle.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial

Até a data deste formulário não ocorreram pedidos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia.
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6.6 - Outras Informações Relevantes

Todas as informações julgadas relevantes e pertinentes estão divulgadas nos tópicos 6.1 a 6.5.
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

Pioneira na produção de produtos químicos no Brasil, a Elekeiroz S.A. investe constantemente em inovação e tecnologia
para atuar no competitivo setor da indústria química, no qual empresas nacionais concorrem com grandes players
globais.
Os negócios da empresa estão focados na industrialização e na comercialização de intermediários químicos para o
suprimento dos principais segmentos industriais da economia, tais como os de construção civil, calçados e vestuário,
tintas e vernizes, automotivo, alimentício, agroindustrial e ainda os setores de publicidade e comunicação visual. O
mercado interno é o principal destino dos produtos da empresa, em 2017 respondeu por cerca de 95% da receita líquida.
Os 120 anos de existência da Elekeiroz estão marcados por iniciativas inovadoras, adequação rápida ao mercado global e
às necessidades do cliente, diversidade nas linhas de produtos e contribuição relevante ao processo de desenvolvimento
do país.
Reconhecida pela competência e pela expertise em produtos químicos para uso industrial, é a única empresa na América
do Sul a produzir de forma integrada oxo-derivados (octanol, butanol, isobutanol e ácido 2-etil hexanóico), anidridos
ftálico e maleico, ácido fumárico e diversos tipos de plastificantes. Completam o portfólio da Companhia os produtos
químicos orgânicos: formol, concentrado ureia-formol e resina poliéster insaturado e o produto químico inorgânico, ácido
sulfúrico.
As atividades industriais da ELEKEIROZ estão concentradas em três sites estrategicamente localizados. Dois no maior Polo
Petroquímico do Brasil, em Camaçari (BA), o que proporciona ganhos de sinergia nos processos produtivos. E um terceiro,
em Várzea Paulista (SP), onde se encontra a sede administrativa da Companhia, junto ao maior mercado consumidor do
País e próximo das principais rodovias do Estado de São Paulo, além de possuir um terminal ferroviário próprio que
permite o recebimento de matérias-primas transportadas por esse modal desde o Porto de Santos.
Em 2014 a Companhia investiu no projeto de interligação e adaptação da unidade de gases industriais da planta de gás
oxo, adquirida da Air Products em 2013, ao complexo da empresa no Polo Industrial de Camaçari, tendo concluído o
projeto em 2015.
Em 2016 a Companhia adquiriu 50% do capital da empresa Nexoleum Bioderivados S.A., empresa produtora de
plastificantes derivados de óleos vegetais.
O Nexoleum Bioderivados S.A. tem suas atividades industriais concentradas em uma única fábrica, situada na cidade de
Cotia, no estado de São Paulo.
No ano de 2017 e 2018 a Elekeiroz e a Nexoleum focaram em consolidar e recuperar suas posições em seus respectivos
mercados, investindo na manutenção de suas fábricas e no desenvolvimento das operações existentes.

PÁGINA: 48 de 202

Formulário de Referência - 2019 - ELEKEIROZ S.A.

Versão : 3

7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

A Companhia não é sociedade de economia mista.
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7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

a. Produtos e serviços comercializados
A Elekeiroz não possui estruturas divisionais que resultem em negócios administrados de forma individualizada ou com
resultados financeiros apurados separadamente. A segmentação operacional de seus produtos para a gestão dos
negócios é feita em dois grupos, baseada em características dos mercados em que atua:
1. Produtos Orgânicos – Oxo-álcoois, Anidridos Ftálico e Maleico, Plastificantes, Resinas de Poliéster Insaturado,
Formol, Concentrado Ureia Formol e Ácido Fumárico.
2. Produtos Inorgânicos – Ácido Sulfúrico e algumas atividades de revenda.
b. Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor
As principais informações financeiras da Companhia divididas nestes dois segmentos, de acordo com suas demonstrações
contábeis publicadas, são apresentadas a seguir:
Produtos Orgânicos

2016

2017

2018

680.490

861.777

996.848

% na Receita Total da Empresa

88%

88%

87%

Produtos Inorgânicos

2016

2017

2018

90.295

116.764

151.094

% na Receita Total da Empresa

12%

12%

13%

Total Empresa

2016

2017

2018

770.785

978.541

1.147.942

100%

100%

100%

a) Receita Líquida Vendas (R$ mil)

a) Receita Líquida Vendas (R$ mil)

a) Receita Líquida Vendas (R$ mil)
% na Receita Total da Empresa

c. Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor.
A Companhia não calcula o lucro separadamente para cada um dos segmentos operacionais em que atua, visto que
os mesmos compartilham de toda a estrutura de custos indiretos, despesas administrativas e de vendas. A margem
bruta resulta da Receita de vendas, deduzida de impostos, custo dos produtos vendidos e despesas variáveis de
vendas, como fretes e comissões.
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7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

a. características do processo de produção
PRODUTOS ORGÂNICOS


Alcoóis - O processo de produção de álcoois consiste na reação de hidroformilação de propeno, gerando aldeídos
que sofrem posteriormente condensação aldólica e hidrogenação, ou apenas hidrogenação, para produzir os
álcoois e ácido correspondente. Este processo é desenvolvido em três grandes etapas: produção de gás oxo ou
gás de síntese e hidrogênio a partir de gás natural, na unidade de gás; produção de aldeídos a partir do propeno
nas seções de reação oxo; e produção de álcoois e ácido a partir dos aldeídos nas seções de hidrogenação. Uma
vez que estas unidades apresentam algumas características específicas, a descrição das operações envolvidas em
cada uma delas será apresentada em separado.
O gás de síntese e o hidrogênio são produzidos na planta de gases situada na rua Hidrogênio adquirida
recentemente pela Companhia. Esta unidade produz hidrogênio e gás oxo através de reforma catalítica do gás
natural com vapor d’água. O gás oxo é uma mistura de hidrogênio (H2) e monóxido de carbono (CO) em
proporção equimolecular.
Para a produção de hidrogênio, o gás natural é misturado com vapor, aquecido e levado ao reformador, onde
entra em contato com o catalisador à base de níquel. O gás é, então, craqueado termicamente, sendo convertido
em hidrogênio (H2), metano (CH4), monóxido de carbono (CO) e gás carbônico (CO2). Esta mistura gasosa
resultante é formada por cerca de 97% de H2 , 2,5% de CH4 e percentuais residuais de CO e CO2.
O gás hidrogênio de pureza acima de 95% é usado na hidrogenação do isobutiraldeído (IBD), normal butiraldeído
(NBD) e etil propil acroleína (EPA) para produção, respectivamente, de isobutanol (IBA), butanol (NBA), octanol
(2EH) e ácido 2-etil hexanóico (2EHA).
Para a produção de gás oxo, o gás natural é misturado com CO2 e vapor d’água e introduzido nos tubos dos
reformadores carregados com catalisador à base de níquel. Nestes equipamentos, o gás natural é convertido em
H2, CO, CO2, CH4, através de uma reação de reforma catalítica. A composição desta mistura gasosa é de cerca de
49% de H2, 49% de CO e 2% de CO2 e CH4.
O gás reformado é resfriado e purificado na torre de absorção de CO2. Neste equipamento, o gás carbônico é
absorvido e removido da corrente do gás oxo por uma solução de MEA (monoetanolamina), para obter o produto
gasoso especificado.
A Reação Oxo é a principal etapa do processo de fabricação dos álcoois e ácido. É onde ocorre a reação do
propeno com o gás oxo, denominada de reação de hidroformilação, na presença de catalisador à base de ródio /
trifenilfosfina (TPP).
O produto de reação é o aldeído cru que é uma mistura dos butiraldeídos (NBD e IBD). O aldeído cru é destilado
para separar o isobutiraldeído (IBD) do normal butiraldeído (NBD). O normal butiraldeído (NBD) é enviado às
seções de Hidrogenação de NBD e de Condensação Aldólica; o isobutiraldeído, à seção de Hidrogenação de IBD.
Para a produção de NBA, o NBD e solvente são enviados a um reator. Lá ocorre a reação de hidrogenação na
presença de catalisador de níquel, gerando o NBA cru. Este produto é então purificado por destilação até o nível
de especificação de mercado, constituindo-se em NBA acabado. O IBA é produzido por hidrogenação de IBD,
similar à produção de NBA.
Para a produção de octanol (2EH), o NBD passa por uma condensação aldólica em presença de soda cáustica. Esta
reação consiste na união de duas moléculas de NBD formando o etil propil acroleína (EPA) com liberação de água.
O EPA cru é separado da água e purificado por destilação.
O EPA purificado e solvente são alimentados ao reator, onde ocorre a reação de hidrogenação na presença do
catalisador á base de níquel, gerando o 2EH cru. Este produto é então purificado por destilação a vácuo até a
especificação de mercado.
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Parte do EPA é hidrogenado parcialmente a 2HA (2-etil hexanal). O 2HA purificado é oxidado formando ácido 2etil hexanóico, que é então purificado por destilação a vácuo até a especificação de mercado.


O Anidrido Ftálico é obtido pela oxidação catalítica do naftaleno, do ortoxileno ou de uma mistura de ambos. A
reação se desenvolve em reator com catalisador em leito fixo, a temperaturas em torno de 400 °C. É obtido o
produto bruto em fase gasosa e separado da corrente de ar por dessublimação e posterior fusão (condensação
indireta). Sua purificação é realizada em duas etapas principais, um tratamento térmico para remoção de
impurezas voláteis e uma destilação a vácuo para remoção das impurezas menos voláteis que o próprio anidrido
ftálico. Pode ser comercializado a granel na forma fundida em temperaturas acima de 150°C ou em escamas, em
sacos ou bags, já que é sólido à temperatura ambiente. O ácido fumárico fabricado na Elekeiroz é um subproduto
do processo de produção de anidrido ftálico, pois usa, como matéria prima, uma solução obtida no processo de
lavagem de gases da chaminé desta unidade, solução esta rica em ácido maleico.



O Anidrido Maleico é produzido através da oxidação catalítica do benzeno pelo oxigênio do ar. A reação se
desenvolve em reator de leito fixo a temperatura aproximada de 360°C. Como o processo é altamente
exotérmico, o reator é mantido a essa temperatura, através da geração de vapor. O vapor é utilizado para suprir
as necessidades da planta e alimentar um turbogerador gerando energia elétrica. Parte do produto bruto obtido
é condensado e o restante é absorvido em água. Esta parte passa por um processo de desidratação. Ao final do
processo, todo o produto é purificado através de destilação a vácuo. Pode ser comercializado a granel na forma
fundida em temperaturas acima de 57°C ou em sacos, já que é sólido à temperatura ambiente.



Os Plastificantes têm o processo de obtenção baseado na esterificação catalítica, em fase líquida, entre um ácido
ou anidrido (principalmente o Anidrido Ftálico, mas também o ácido adípico, anidrido maleico, anidrido
trimelítico, entre outros) e um álcool (ex: Octanol, Isodecanol, Isobutanol, Butanol etc.) com posteriores etapas
de purificação, quais sejam, neutralização, lavagem, stripping para remoção do excesso de álcool, secagem e
filtração.



As Resinas de Poliéster são obtidas pela condensação de diácidos carboxílicos e glicóis. A reação ocorre em
batelada, em reatores aquecidos a 215°C e com controle de acidez e peso molecular. Ao término da reação o
produto é resfriado e diluído em estireno.



O Formol e o Concentrado Ureia Formol (CUF) são obtidos através da oxidação catalítica do álcool metílico
(metanol), em leito fixo e em fase gasosa. O formol gás é absorvido em água gerando o formaldeído em soluções
com concentrações de 37% até 50%. O formol gás pode também ser absorvido em solução aquosa de ureia
gerando o Concentrado Ureia Formol com teor de sólidos (Formol + Ureia) 71% ou 85%

PRODUTOS INORGÂNICOS


O processo de produção do Ácido Sulfúrico envolve três fases: a primeira é a obtenção do anidrido sulfuroso
(SO2) através da combustão de enxofre; a segunda é a reação catalítica do anidrido sulfuroso com o oxigênio do
ar em reator de leito fixo a temperaturas que variam entre 400°C a 600°C, obtendo-se assim o anidrido sulfúrico
(SO3); e a terceira fase é a hidratação com a água produzindo o Ácido Sulfúrico. Além do ácido sulfúrico, o
resfriamento das correntes aquecidas de dióxido e trióxido de enxofre produzem vapor que supre as
necessidades da planta e que alimenta um turbogerador produzindo energia elétrica.
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b. características do processo de distribuição
PRODUTOS ORGÂNICOS
A maioria das vendas de produtos orgânicos é realizada diretamente aos clientes através de equipe especializada, e
distribuída diretamente da fábrica para os clientes. A Elekeiroz também trabalha com revendedores que adquirem os
produtos para revenda a clientes de pequeno porte.
Os Anidridos Ftálico e Maleico são comercializados acondicionados na forma de escamas/briquetes sólidos de cor branca,
ou na forma fundida (líquida) em caminhões tanques termicamente isolados.
Os Alcoóis, Plastificantes, Formol, Concentrado Ureia Formol são líquidos e vendidos a granel, com entregas feitas em
caminhões tanque, podendo também ser comercializados em miniteps e tambores; as Resinas de Poliéster são entregues
a granel e acondicionadas em miniteps ou em tambores.
PRODUTOS INORGÂNICOS
A maior parte das vendas de produtos inorgânicos é realizada diretamente aos clientes industriais através de equipe
especializada, além de revendedores, com compras programadas mensalmente e outros com compras esporádicas
espalhados pelos principais centros consumidores do Brasil.
A distribuição do produto é feita diretamente da fábrica para os clientes, através de caminhões tanque.
c. características dos mercados de atuação, em especial:
PRODUTOS ORGÂNICOS
 Os Oxo-alcoóis - O Octanol, o Normal-butanol e o Iso-butanol são utilizados na produção de plastificantes para PVC,
solventes diretos ou intermediários para a indústria de tintas, aditivos para lubrificantes e intermediários químicos
diversos.
 O Ácido 2-Etil Hexanóico é utilizado, entre outras aplicações, na fabricação de secantes para tintas, aditivos para
lubrificantes de sistemas de refrigeração e estabilizantes para PVC.
 O Anidrido Ftálico é utilizado na produção de plastificantes para PVC, tendo também participação importante na
fabricação de resinas alquídicas, que por sua vez são matérias-primas para a indústria de tintas e vernizes, bem como
encontra utilização na produção de resinas de poliéster.
 O Anidrido Maleico é utilizado na produção de resinas de poliéster e resinas alquídicas, que são utilizadas na
fabricação de tintas de acabamento, dentre outras. É também utilizado na produção de resinas maleicas, que entram
na fabricação de tintas de secagem extra-rápida ao ar. Há outras aplicações para o Anidrido Maleico como na
produção de ácido fumárico, aglutinantes na fabricação de papel, ácido succínico, ácido málico, agentes tensoativos,
inseticidas e herbicidas.


O Ácido Fumárico é utilizado na fabricação de resinas poliéster, resinas alquídicas, resinas fenólicas, entre outros.

 Os Plastificantes têm por objetivo dar flexibilidade aos polímeros, principalmente ao PVC que é originalmente rígido.
Dentre suas principais aplicações, destacam-se calçados, mangueiras e perfis plásticos, tintas, vernizes, pisos vinílicos,
adesivos, solados de calçados, estofamentos de carros e móveis, revestimento de fios e cabos elétricos, embalagens
alimentícias, lonas de caminhões, revestimento para piscinas, banners, brinquedos, entre outros.
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 As Resinas de Poliéster insaturado são polímeros termofixos e que em conjunto com fibra de vidro e/ou cargas
minerais originam um compósito, que é um elemento construtivo de resistência mecânica comparável ao aço. Têm
uma grande variedade de aplicações em diferentes mercados, sendo os principais:
- Construção civil: produção de caixas d’água, piscinas, telhas, banheiras, assentos sanitários, pias, etc.
- Transporte: fabricação de peças internas e externas (carrocerias) de ônibus, caminhões, tratores, máquinas
agrícolas e automóveis especiais.
- Náutico: produção de barcos e lanchas.
- Peças Técnicas: trata-se de um mercado bastante pulverizado.
 O Formol é matéria-prima para a fabricação de diversos outros produtos, como as resinas uréicas, melamínicas e
fenólicas, adesivos, fertilizantes, trimetilolpropano (TMP), pentaeritrol, sendo ainda utilizado como auxiliar na
indústria têxtil, couro, borracha e cimento, agente bactericida e germicida.
PRODUTOS INORGÂNICOS
 O Ácido Sulfúrico é utilizado na produção de fertilizantes, dióxido de titânio, papel e celulose, detergentes,
inseticidas, alimentos, borracha, explosivos, solução de baterias (eletrólito), bem como nas indústrias têxtil,
metalúrgica, em saneamento, refino de petróleo, entre muitas outras.
i. participação em cada um dos mercados
PRODUTOS ORGÂNICOS
A Companhia está empenhada em manter a liderança conquistada no mercado de intermediários químicos orgânicos,
onde compete com produtores nacionais e também com produtos importados. A tabela abaixo demonstra a participação
de mercado da Companhia neste segmento:
Produtos Orgânicos
Participação de Mercado

2016

2017

2018

24%

26%

25%

PRODUTOS INORGÂNICOS
A tabela a seguir demonstra a participação de mercado no segmento operacional de produtos inorgânicos:
Produtos Inorgânicos
Participação de Mercado

2016

2017

2018

3%

3%

3%

ii. condições de competição nos mercados
PRODUTOS ORGÂNICOS
A Elekeiroz é a única produtora de Oxo-alcoóis, Ácido 2-Etil Hexanóico e Anidrido Maleico na América Latina e a
concorrência é exclusivamente de produtos importados. Nos demais produtos a concorrência provém de produtores
locais e de produtos importados, conforme detalhado a seguir. Consideradas as condições normais de concorrência, a
Companhia é competitiva em todas as suas linhas de produtos.
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Oxo-alcoóis - (Octanol, Normal-butanol, e Iso-butanol): a Elekeiroz é a única produtora no Brasil e concorre com
produtos importados de diversas origens: EUA, Europa e Ásia.



Ácido 2-Etil Hexanóico – também única produtora no Brasil, a Companhia tem como concorrentes produtores da
Alemanha, EUA e Suécia.



Anidrido Ftálico - no Anidrido Ftálico e no Ácido Fumárico a Elekeiroz tem um concorrente local, além de
concorrentes no Mercosul (Argentina), América do sul e Ásia.



Anidrido Maleico, a Companhia é a única produtora local, competindo com o produto importado da Argentina,
América do Norte e China.



Plastificantes – nesta linha há concorrentes locais em alguns plastificantes específicos e ou similares e a concorrência
de produtos importados (principalmente o DOP) do Chile e da Ásia. Nos últimos anos a Elekeiroz também enfrentou
crescente concorrência de plastificantes não-ftálicos. Na linha de plastificantes ftálicos a Companhia tem níveis de
competitividade superiores aos produtores brasileiros, pois possui integração com matérias-primas locais; também é
igualmente competitiva com os concorrentes que usam parte das matérias primas importadas e com os plastificantes
importados desde que em condições normais de concorrência. Entretanto, a concorrência dos produtos não-ftálicos é
mais acirrada, pois esses produtores utilizam matéria prima a base de óleo de soja, abundante no Brasil.



Formol e Concentrado Ureia Formol – existem concorrentes com diferentes perfis pertencendo a grupos
multinacionais e a grupos nacionais. Nos dois casos (multinacionais e nacionais) as plantas são verticalizadas, sendo
comum o consumo cativo de grande parte da produção para fabricação de Resinas Ureia Formol e fenólicas e vendas
nestes mercados. Os concorrentes contam com diferentes níveis de competitividade dependendo muito de partidas
de plantas novas e do consumo cativo de cada um deles.



Resinas de Poliéster Insaturado – a concorrência é principalmente local, com multinacionais que atuam no Brasil e
empresas nacionais de menor porte. A concorrência é muito acirrada em função de a capacidade instalada ser maior
que a demanda e da inexistência de barreiras de entrada de novos concorrentes.

PRODUTOS INORGÂNICOS
A Elekeiroz é a única empresa que produz Ácido Sulfúrico sem ter consumo cativo relevante, disponibilizando
praticamente a totalidade da produção para o mercado consumidor. A maioria dos concorrentes utiliza o processo de
queima de enxofre enquanto outros têm a geração do Ácido Sulfúrico como subproduto da extração de metais, sendo
certo que todas as empresas colocam os excedentes de produção no mercado de acordo com a sazonalidade dos seus
mercados específicos e a custos diferentes, que determinam a qualidade e competitividade dos vários players.
d. eventual sazonalidade
PRODUTOS ORGÂNICOS
De modo geral as vendas sofrem algum efeito de sazonalidade quando não são impactadas por condições da economia
global.
Historicamente tem se observado um volume maior de vendas no mercado interno no segundo semestre do ano,
explicado pela preparação de toda a cadeia produtiva para as vendas de final de ano. Por tratar-se de matérias-primas
para outras indústrias, este reflexo é sentido com cerca de 3 a 5 meses de antecedência.
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Na média dos últimos anos constatou-se um volume médio de vendas ao longo do 1º semestre do ano de 47% e no 2º
semestre de 53 %, sendo os 3º e 4º trimestres os de maior venda.
Os principais segmentos que sofrem sazonalidade refletindo no volume total de vendas do mercado interno são os de
tintas, calçados, indústria automobilística, compostos de PVC, filmes, lonas e espalmados de PVC, mangueiras,
brinquedos, etc.
PRODUTOS INORGÂNICOS
De modo geral as vendas deste segmento sofrem efeito da sazonalidade quando não são impactadas por condições da
economia global. Sofre influência da demanda do setor agrícola, principalmente, mas também dos setores de tratamento
de água, papel e celulose.
Na média dos últimos anos as vendas flutuaram devido às variações do mercado, na média constatou-se um volume de
vendas ao longo do 1º semestre do ano de 48% e de 52% no 2º semestre.
e. principais insumos e matérias primas, informando:
PRODUTOS ORGÂNICOS
As principais matérias-primas do segmento de produtos orgânicos são o propeno, ortoxileno, benzeno, monômero de
estireno, metanol, ureia e isononanol.
No site industrial de Camaçari o propeno, matéria prima para a produção de Oxo-alcoóis, é fornecido pela Braskem e o
gás natural pela Bahiagás, concessionária local, também localizada no polo petroquímico de Camaçari diretamente
através de dutos, sem manuseio intermediário até as unidades produtivas.
Na unidade de Várzea Paulista o benzeno, destinado à produção do Anidrido Maleico, e o ortoxileno, para a produção do
Anidrido Ftálico, são recebidos a granel através de caminhões. O transporte e o manuseio destas matérias primas
obedecem rigorosamente à legislação especifica, utilizando-se caminhões dedicados e motoristas treinados e certificados.
A carga e a descarga são realizadas exclusivamente por funcionários treinados da Empresa Fornecedora (carga) e da
Recebedora (descarga).
As principais matérias primas das Resinas de Poliéster e do Formol são o monômero de estireno, o metanol e a ureia. A
ureia e o monômero de estireno são adquiridos no mercado local, enquanto o metanol é importado e recebido através
do Porto de Paranaguá/PR onde é armazenado em Terminal especializado no seu recebimento e movimentação.
PRODUTOS INORGÂNICOS
O enxofre é a principal matéria-prima na fabricação do Ácido Sulfúrico. É utilizado o enxofre de origem petroquímica, de
melhor qualidade quando comparado aos provenientes de minas. A Companhia recebe enxofre nacional e importado,
sendo esse, principalmente dos Estados Unidos, da Rússia e dos Emirados Árabes na forma sólida granulada que é
transportado em navios graneleiros, que são descarregados no Porto de Santos-SP. O enxofre é armazenado em pátio
especifico até ser transportado até a planta de produção em Várzea Paulista.
i. descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação
governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável
PRODUTOS ORGÂNICOS
Para as matérias-primas utilizadas pela empresa não existem restrições ou impedimentos decorrentes de regulamentação
governamental. Existem controles de órgãos reguladores como ANP e DPF.
Existe uma programação antecipada de compra de matérias-primas (volumes e datas de entrega) que é repassada aos
fornecedores. Para as principais matérias-primas há contratos e acordos de fornecimento, para as demais, não cobertas
por estes instrumentos, há programação negociada com as suas fornecedoras.
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A precificação das matérias primas principais é definida em contrato e/ou pedidos de compras e tem como referência o
mercado internacional, possibilitando, na grande maioria das vezes, uma visão antecipada da movimentação de preços.
PRODUTOS INORGÂNICOS
Assim como para os produtos orgânicos, não existem restrições ou impedimentos decorrentes de regulamentação
governamental. As compras de matérias-primas são efetuadas mediante programação antecipada e repassada aos
fornecedores quanto aos volumes e datas de entrega, com base em contratos e acordos de fornecimento e a precificação
das matérias-primas é definida em contrato e tem como referência o mercado internacional, possibilitando, na grande
maioria das vezes, uma visão antecipada da movimentação de preços.
ii. eventual dependência de poucos fornecedores
PRODUTOS ORGÂNICOS
Parte das matérias-primas adquiridas tem fornecedor único devido à natureza da atividade, como é o caso da unidade de
Camaçari, instalada dentro de um polo petroquímico e interligada à central de fornecimento (Braskem) por dutos. A
compra dessas matérias primas de terceiros ou do mercado internacional, ainda que possível, raramente seria
conveniente devido aos altos custos da logística de transporte e dos impostos envolvidos na operação.
Diferentemente de matérias primas recebidas diretamente de uma central petroquímica, para a produção das Resinas de
Poliéster, Formol e Concentrado Ureia Formol a Companhia dispõe de mais alternativas de fornecimento.
PRODUTOS INORGÂNICOS
Não existem produtores locais de enxofre que possam atender integralmente a demanda interna. O mercado é
abastecido por diversos produtores mundiais de enxofre.
iii. eventual volatilidade em seus preços
Os preços são baseados no mercado internacional e, portanto, sujeitos às suas flutuações.
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a. Montante total de receitas provenientes de clientes.
No ano de 2018, um cliente foi responsável por mais de 10% do faturamento da Companhia, atingindo R$ 184 milhões de
faturamento bruto. Esse cliente é atendido por contrato firmado, com volumes e preços de vendas definidos.
Considerando o longo histórico de relacionamento e a solidez dos clientes, a Companhia não vislumbra maiores riscos
nessa concentração.

b. Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes dos clientes.
O cliente é do segmento de produtos Orgânicos da empresa.
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a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a
administração pública para obtenção de tais autorizações
Pela natureza de suas atividades, a Companhia é legalmente considerada potencialmente poluidora, razão pela qual
necessita de licenças e alvarás concedidos pelo poder público para poder operar. O desenvolvimento de novas instalações
pode requerer estudos de impacto ambiental e novos investimentos para reduzir os impactos no meio ambiente, cuja
legislação tem ficado cada vez mais restritiva.
As regulamentações ambientais que afetam as operações da Elekeiroz dizem respeito, entre outros, às emissões
atmosféricas, aos efluentes líquidos gerados, à disposição dos resíduos sólidos, reciclagem, estocagem e movimentação
de matérias-primas e produtos.
Para exercer suas atividades a empresa necessita:
 Licença Ambiental de Operação da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) – aplicável ao Estado
de São Paulo;
 Licença Ambiental de Operação do INEMA (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – aplicável ao Estado
da Bahia;
 Cadastro Técnico Federal - IBAMA
 Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, expedido pelas Prefeituras Municipais de Várzea Paulista e
Camaçari.
 Outorga de uso de água aplicável à Várzea Paulista
 Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros
Além destas autorizações, e pelo fato de parte dos produtos da Companhia serem classificados como “produtos
controlados” e, portanto, submetidos a controles específicos, são ainda necessárias as seguintes licenças adicionais:
 Licença e Certificado de Vistoria da Polícia Civil no Estado de São Paulo;
 Certificado de Registro e Funcionamento da Polícia Federal;
 Certificado do Ministério do Exército.
 Cadastramento de consumidor industrial de solventes - ANP
Na data de elaboração deste Formulário de Referência a Companhia detinha todas as licenças, certificados e alvarás
necessários à manutenção de suas atividades.
A Elekeiroz procura manter um relacionamento constante e aberto com as diversas esferas do Poder Público e,
historicamente, não tem tido problemas na obtenção e renovação destes documentos.
b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o caso,
de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental
A Companhia tem consciência dos cuidados necessários para uma Indústria Química crescer de forma sustentável sem
prejuízo ao meio ambiente. Por isso, a empresa está sempre atenta à condução dos seus processos produtivos, à busca
de fontes renováveis, ao uso racional dos recursos naturais e à minimização e tratamento dos seus resíduos, efluentes e
emissões atmosféricas.
A Companhia está comprometida com o desenvolvimento sustentável, que tem como premissas: (i) a busca permanente
de condições adequadas de Saúde e Segurança aos que nela trabalham ou frequentam, (ii) a preservação do Meio
Ambiente e (iii) o convívio com as comunidades vizinhas, clientes e fornecedores. Em maio de 2013 a Elekeiroz divulgou a
sua Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) relacionando os princípios para o cumprimento dessas
premissas.
A empresa norteia as suas ações pelos princípios éticos do Programa Atuação Responsável, ao qual aderiu desde o seu
início em 1992. É um programa mundial da Indústria Química, conduzido no Brasil pela ABIQUIM (Associação Brasileira da
Indústria Química) . O Programa incentiva as empresas a fortalecer suas ações em Saúde, Segurança e Meio Ambiente,
dos seus processos, produtos e instalações.
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2018
Investimento e gastos em proteção ambiental 8.238
(R$ mil)

2017 2016
8.126 8.571

O montante apresentado refere-se basicamente a destinação de resíduos, gastos com materiais e serviços de meio
ambiente e com tratamento de efluentes.
ENERGIA ELÉTRICA – A Companhia possui na sua unidade de Várzea Paulista um sistema de auto-geração de energia
elétrica, reaproveitando o calor dos seus processos produtivos que é transformado em vapor, utilizado em turbinas
acopladas a geradores, produzindo energia elétrica de forma limpa. Em 2018 a Companhia gerou 28 % do total de energia
elétrica consumida no site.
EMISSÕES ATMOSFÉRICAS – Exemplo da preocupação da empresa com as emissões atmosféricas dos seus processos
produtivos é o sistema catalítico de controle de compostos orgânicos, com reaproveitamento de energia, e
posteriormente transformada em energia elétrica. Este sistema está implantado na unidade de Anidrido Maleico em
Várzea Paulista. Em Novembro de 2012, a Elekeiroz apresentou este caso de sucesso (redução de Compostos Orgânicos
Voláteis – VOCs), em evento internacional realizado na CETESB – SP, que reuniu especialistas da Alemanha, Dinamarca,
Estados Unidos e Brasil. Foi discutido e disseminado o conhecimento de novas tecnologias para redução das emissões dos
precursores de ozônio. Além disso a empresa possui um sistema de incineração catalítica na unidade de Formaldeído, em
Várzea Paulista.
SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE CO2 –Na planta de gases de Camaçari foi implantado, em Abril de 2015, um projeto de
reciclo de CO2, reduzindo consideravelmente as emissões de CO2 do processo produtivo. Vale ressaltar que a interligação
da Planta de gases com a unidade de Álcoois do polo, também teve o efeito de reduzir a emissão de CO2 de processo
desta unidade.
Houve uma redução na produção de vapor, através de queima de combustível, na planta da João Úrsulo - Álcoois, pelo
fornecimento de vapor gerado na Planta de gases e enviado para a unidade de Álcoois. Como consequência disso
também uma redução na emissão de CO2.
INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES EFEITO ESTUFA – Em 2018 pelo 9º ano consecutivo a Elekeiroz realizou seu
inventário de emissões de gases efeito estufa. Foram incluídas as emissões da PGE, planta de gases, adquirida em 2013.
Neste ano o inventário mais uma vez foi realizado com o apoio da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento
Sustentável – FBDS, especialista em questões ambientais. O inventário baseia-se na metodologia estabelecida pelo
Greenhouse Gás Protocol (GHG) e pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Consideradas as
emissões dos três escopos, compreendendo fontes estacionárias, fontes móveis, emissões de processo, energia elétrica e
vapor adquiridos, viagens, resíduos e fontes móveis de transporte de produtos e matérias primas. O inventário foi
verificado por terceira parte (BSI Brasil Sistemas de Gestão Ltda).
CONSUMO DE ÁGUA – Ações efetivas para redução no consumo de água têm sido desenvolvidas nas três plantas da
Companhia. Para estimular a geração destas ações de conscientização, está implementado um Comitê Técnico ,onde a
equipe envolvida discute e apresenta mensalmente questões com ênfase na redução do consumo de Água. O índice de
consumo no ano, envolvendo as três plantas, foi de 2.93 m3/ton produzida, menor que o índice da nossa referência
ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química –2017, de 5,77 m3/ton produzida.
ENERGIA – A matriz energética, tanto nas duas plantas de Camaçari, como na de Várzea Paulista, é baseada na utilização
de Gás Natural, em substituição aos óleos combustíveis, que geravam maior impacto ambiental (emissão de particulados
e compostos de Enxofre). Além disso, em Camaçari, também é utilizado um óleo residual gerado no processo produzido,
substituindo a compra equivalente de Gás Natural. Para acompanhar de modo permanente as questões de busca de
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eficiência energética (incluindo energia elétrica) além das ações efetivas nos sites, são apresentados os indicadores nas
reuniões mensais da Diretoria e Gerência da Companhia.
EFLUENTES – Os efluentes gerados nos três sites são encaminhados para tratamento externo. Nos dois sites de Camaçari,
são enviados para tratamento na CETREL, empresa que trata o efluente de todas as empresas do Pólo. Em Várzea
Paulista, através de um emissário particular implementado em 2004, os efluentes são enviados para tratamento na CSJ –
Companhia Saneamento de Jundiaí. O índice de emissão de efluentes (total das três plantas) em 2018 foi 0,51
m3/tonelada produzida pouco acima do índice do ano anterior de 0,46 m3/tonelada produzida.
RESÍDUOS – Todos os resíduos gerados nos processos industriais, bem como os domésticos, são coletados e destinados
conforme a legislação ambiental. Em 2014, em Várzea Paulista, foi obtida autorização ambiental para
reciclagem/reutilização de um resíduo industrial (Borra de Enxofre) como matéria prima em indústria de fertilizantes. Em
2016 essa autorização foi renovada pelo órgão ambiental, com validade até Novembro de 2018. Em 2018 foram
encaminhadas 659 toneladas de Borra de Enxofre para reutilização na produção de fertilizantes, representando 47 % de
todo resíduo gerado na empresa.

c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o
desenvolvimento das atividades
A Companhia não apresenta dependência de patentes, marcas, licenças, concessões e franquias relevantes para o
desempenho de suas atividades.
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a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na receita líquida total
do emissor
A receita líquida proveniente dos clientes no mercado interno em 2018 foi de R$ 1.018,5 milhões, com uma participação
de 89% na receita líquida total, sendo o restante da receita liquida proveniente das exportações.
b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida total do
emissor
Em 2018 as exportações realizadas para 26 países alcançaram R$ 129,4 milhões, apresentando um aumento de 143%
sobre 2017. Nesse total a Turquia teve destaque com participação de 16,7%, seguido da Argentina com 14,2%, dos
Estados Unidos com 11,9%, da Índia com 11,3%, e o restante estiveram distribuídos entre os demais países da América do
Sul, Europa, Ásia e África.
Abaixo as receitas mais relevantes de clientes desses países e a participação na receita líquida total da Companhia.
País
Receita R$ Milhões Participação na Receita Liquida Total %
TURQUIA
22,0
1,9%
ARGENTINA
18,7
1,6%
ESTADOS UNIDOS
15,7
1,4%
INDIA
14,9
1,3%

c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor
A receita total proveniente de países estrangeiros foi de R$ 129,4 milhões, com uma participação de 11% da receita
líquida total.
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

Com exceção do REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances) que restringiu a
exportação de alguns plastificantes para a Europa, a Companhia não enfrenta qualquer restrição para exportação de seus
produtos, apenas barreiras comerciais normais de preço e logística para alguns destinos.
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7.8 - Políticas Socioambientais

A Elekeiroz publicou o Relatório Anual de Sustentabilidade até o ano de 2015, estando disponíveis no site da Companhia
os relatórios desde 2009 em diante. Em 2016 a Companhia suspendeu a elaboração do relatório e está avaliando a
retomada do mesmo em bases bianuais em 2020.
O relatório de Sustentabilidade da Elekeiroz segue a metodologia da Global Reporting Initiative (GRI), nível GRI A, e não é
auditado por terceiros.
O Relatório de Sustentabilidade da Elekeiroz é disponibilizado para a divulgação externa através dos sites da Companhia
(www.elekeiroz.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
A Elekeiroz não possui uma política de Responsabilidade Socioambiental publicada, entretanto, possui políticas internas
de Segurança e Meio Ambiente e de Qualidade e o Código de Ética e Conduta, este último, divulgado no site da
Companhia (www.elekeiroz.com.br).
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7.9 - Outras Informações Relevantes

As informações consideradas relevantes pertinentes a este tópico são as apresentadas nos itens 7.1 a 7.8.
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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.
R$ milhões

Receita com alienação de terreno de Várzea Paulista (¹)
Compra de 50% do capital da Nexoleum Bioderivados S.A.

2018
22,5

2017
-

2016
10,0

2,1

-

(³).

Receita com alienação do prédio administrativo da fábrica
de Camaçari (²)

(¹) Em abril de 2018 a Companhia alienou imóvel de sua propriedade, localizado no município de Várzea Paulista por R$
23,7 milhões, com prazo de recebimento em 36 parcelas corrigidas pelo IGPM + 3% a.a., com a primeira parcela a vencer
em abril/2019. Conforme orientado pelo CPC 12 - Ajuste a Valor Presente – a Companhia calculou o ajuste a valor
presente (AVP) do contas a receber descontando as parcelas pela variação do CDI e reconhecendo o AVP no contas a
receber de clientes parcelas no circulante e não circulante.
(²) Em fevereiro de 2017 a Companhia alienou imóvel de sua propriedade, localizado no município de Camaçari, não
utilizado em suas operações, por R$ 2.220 mil.
(³) Em maio de 2016 a Companhia adquiriu 50% da Empresa Nexoleum Bioderivados S.A., joint venture que explora
mercado de plastificantes com base renovável, por meio de produção e oferta de produtos bioderivados de origem
vegetal no Brasil e em regiões relevantes como Estados Unidos e Europa.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

Não houve alterações significativas 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

Em 2016, ao adquirir 50% do capital da Nexoleum Bioderivados S.A. a Companhia celebrou um contrato não diretamente
relacionado com suas atividades operacionais. Apesar do portfolio da empresa ser complementar ao portfolio de
plastificantes da Elekeiroz S.A, toda a operação é feita pelos responsáveis da Nexoleum Bioderivados S.A., além do que,
apesar de participar do Conselho e da Diretoria da empresa, as decisões são compartilhadas e tomadas em consenso com
os outros sócios.
Nos anos de 2017 e 2018 não foram celebrados contratos pelo emissor, não diretamente relacionados com suas
atividades operacionais.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

A Companhia não tem outras informações julgadas relevantes a serem divulgadas.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

Na data de apresentação destas informações a Companhia não possui Outros Bens Relevantes para sua operação
classificados no ativo não circulante.
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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

Terreno do complexo industrial de Várzea Paulista com 494 mil metros2

Brasil

SP

Várzea Paulista

Própria

Instalações do complexo industrial Várzea Paulista - 30mil m2 área construída

Brasil

SP

Várzea Paulista

Própria

Terreno do complexo industrial em Camaçari com 436 mil m2

Brasil

BA

Camaçari

Própria

Instalações do complexo industrial em Camaçari com 57 mil m2 de área construída

Brasil

BA

Camaçari

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

Marca Plastek nacional Registro Nº
828163634

25/03/2028

Não renovação do registro

Risco de perda de exclusividade da marca

Patentes

Resina poliéster
insaturada e
respectivos usos processo obtenção
composição - registro
1004087-0

aguardando emissão
certificado

Não renovação do registro

Risco de perda de exclusividade da patente

Licenças

Licenciamento
ambiental do INEMA Instituto do Meio
Ambiente - Camaçari Fábrica de Gases

13/05/2021

Descumprimento de normas vigentes

Impedimento de atividades

Licenças

Alvará de licença para
localização e
funcionamento Camaçari, rua
Hidrogênio

Indeterminado

Descumprimento de normas vigentes

Impedimento de atividades

Licenças

Licença e certificado de aguardando emissão
vistoria da Polícia Civil certificado
do Estado de São
Paulo

Descumprimento de normas vigentes

triênio 2017 a 2019

Licenças

Certificado de registro 30/04/2020
e funcionamento da
Polícia Federal - Vázea
Paulista

Descumprimento de normas vigentes. Protocolado a renovação Impedimento de atividades com produtos
do certificado, aguardando publicação
controlados

Licenças

Certificado de registro
e funcionamento da
Polícia Federal Camaçari

27/11/2019

Descumprimento de normas vigentes

Impedimento de atividades com produtos
controlados

Licenças

Certificado do
04/09/2020
Ministério do Exército Várzea Paulista

Descumprimento de normas vigentes

Impedimento de atividades com produtos
controlados

Licenças

Licença CETESB atividades poluidoras

Aguardando emissão
certificado

Descumprimento de normas vigentes

Impedimento de atividades potencialmente
poluidoras

Licenças

Alvará de licença para
localização e
funcionamento Várzea Paulista

Indeterminado

Descumprimento de normas vigentes

Impedimento de atividades
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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

Licenças

Alvará de licença para
localização e
funcionamento Camaçari, rua João
Úrsulo

indeterminado

Descumprimento de normas vigentes

Impedimento de atividades

Licenças

Certificado do
Ministério do Exército
de Camaçari

18/04/2019

Descumprimento de normas vigentes

Impedimento de atividades com produtos
controlados

Licenças

Licenciamento
ambiental do INEMA Instituto do Meio
Ambiente - Camaçari Fábrica João Úrsulo

13/05/2021

Descumprimento das normas vigentes

Impedimento de atividades

Marcas

Marca Biopoli - registro aguardando emissão
Nº 903062909
certificado

Não renovação do registro

Risco de perda da exclusividade da marca

Marcas

Marca Elekeiroz registro Nº 812641230

23/05/2029

Não renovação do registro

Risco de perda da exclusividade da marca

Marcas

Marca ENIQ - registro
Nº 900234318

10/05/2021

Não renovação do registro

Risco de perda de exclusividade da marca

Marcas

Marca Uceflex registro Nº 811569411

11/03/2026

Não renovação do registro

Risco de perda de exclusividade da marca

Marcas

Marca figurativa
"Ciquine" - Registro Nº
813479533

20/12/2028

Não renovação do registro

Risco de perda de exclusividade da marca

Marcas

Marca Ciquine nacional - Registro Nº
813479517

20/12/2028

Não renovação do registro

Risco de perda de exclusividade da marca
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Nexleum Bioderivados
S.A.

09.179.063/0001-21

Coligada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SP

Cotia

Descrição das atividades
desenvolvidas

Industrialização, comércio, exportação,
importação e desenvolvimento de
produtos bioderivados de vegetais para
uso industrial e participação em outras
sociedades, nacionais ou estrangeiras,
como sócia ou qualquer outro tipo.

Participação do emisor
(%)

50,000000

Valor mercado
31/12/2018

-9,800000

0,000000

0,00

31/12/2017

-9,870000

0,000000

0,00

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

14.230.839,04

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Diversificação do portfolio da Companhia.
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9.2 - Outras Informações Relevantes

Todas as informações consideradas relevantes estão informadas no item 9.1 e em seus sub-itens.
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Os comentários a seguir foram elaborados tomando como base as demonstrações contábeis publicadas pela Companhia
nos três últimos exercícios sociais, de 2015 a 2017, de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS –
International Financial Reporting Standards) e pronunciamentos do CPC (Comitê de Práticas Contábeis).
10.1.

Os diretores devem comentar sobre:
a.
condições financeiras e patrimoniais gerais

A Elekeiroz é uma indústria química brasileira com mais de 120 anos de história, detendo posição relevante nos
seus principais mercados de atuação. Como produtora de químicos intermediários de uso industrial, foi pioneira na
fabricação de diversos produtos no País, como anidrido ftálico, bissulfeto de carbono, octanol e butanol a partir de álcool
de cana, trimetilolpropano, ácido etil hexanóico, entre outros. É uma típica indústria de capital intensivo, com políticas
conservadoras de investimento e crédito.
Em 2018, conforme publicado em fato relevante em 4 de junho, o controle acionário da Companhia passou do grupo
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., para o fundo de investimento Kilimanjaro Brasil Partners I B – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, cujos recursos advêm de entidades no exterior geridas por H.I.G.
Capital LLC, uma das principais empresas de investimentos em private equity e ativos alternativos do mundo. A mudança
de controle não alterou a estratégia operacional da Companhia, que manteve a normalidade de suas operações de
vendas e relacionamento com clientes e fornecedores e outras partes relacionadas.
As expedições de produtos em 2018, no montante de 450 mil toneladas, foram 7% inferiores a 2017, com queda de
11% nas expedições de produtos inorgânicos e estabilidade nas vendas dos produtos orgânicos. A performance de 2018
foi negativamente afetada pelas vendas do último trimestre do ano, 5% inferiores às realizadas no mesmo período de
2017, queda motivada, sobretudo, pela redução na expedição de produtos orgânicos, -8%, influenciada pelas paradas
programadas para manutenção nas plantas de gases e oxo-álcoois.
Mesmo com a queda de volume expedido, a receita líquida de 2018 foi 17% superior à de 2017, com altas de 10%
nas vendas internas e 143% nas exportações.
Em 2018 o Lucro Bruto apresentou crescimento de 17%, atingindo R$ 179,7 milhões, principalmente em função dos
bons resultados apresentados nos três primeiros trimestres do ano. As paradas programadas e o desaquecimento do
mercado, e as incertezas econômicas e políticas causaram uma queda de 45% no 4º trimestre, impactando negativamente
o resultado da Companhia naquele período.
No decorrer do ano a Companhia teve dois eventos não recorrentes significativos: a venda de um terreno em
Várzea Paulista, não utilizado nas operações, por R$ 22,5 milhões, cuja receita líquida, descontada a comissão de vendas
e o valor de baixa do terreno foi de R$ 16,8 milhões e despesa no montante de R$ 10,2 milhões referente à baixa de ativo,
parte não recuperável da empresa na contribuição de Plano de Previdência Privada em função do fim do convênio de
solidariedade da Elekeiroz com a Fundação Itaúsa Industrial.
O EBITDA seguiu a tendência do lucro bruto, sendo, no total do ano, 20% superior ao realizado em 2017, R$ 103,6
milhões versus R$ 86,6 milhões. Excluindo-se os efeitos dos eventos não recorrentes, o resultado de 2018 foi 23%
superior ao de 2017, R$ 97,0 milhões versus R$ 78,9 milhões.
Em 2017 a Companhia expediu 482 mil toneladas, um volume 25% superior ao de 2016, com crescimento de 19%
nos produtos orgânicos e de 31% na expedição de produtos inorgânicos, este último, impulsionado pelo bom desempenho
do agronegócio, grande consumidor de ácido sulfúrico para fabricação de fertilizantes.
A Receita Líquida apresentou crescimento de 27% em 2017 com destaque para o aumento de 28% das vendas
internas, que ocorreram principalmente em Álcoois, 56%, Ácido Sulfúrico, 27% e Plastificantes com 22% de aumento em
relação a 2016. As exportações tiveram um crescimento de 9% em relação ao ano anterior impulsionadas pelas maiores
vendas de álcoois.
O Lucro Bruto acumulado de 2017 atingiu R$ 153,4 milhões, reflexo de maiores volumes e redução de 13% no total
dos Custos dos Produtos Vendidos.
O EBITDA de 2017 foi de R$ 86,6 milhões, correspondente a 9% da Receita Líquida gerada no ano. Em 2017
tivemos um único evento não recorrente, o reconhecimento de crédito tributário decorrente de processo judicial com
desfecho favorável à Companhia, no valor de R$ 7,7 milhões. Descontando-se esse montante, o EBITDA recorrente
atingiu R$ 78,9 milhões, ou 8% da Receita Líquida.
O volume expedido da Elekeiroz em 2016 foi de 384 mil toneladas, sendo 369 mil toneladas expedidas no mercado
interno, com participação de 56% para produtos inorgânicos e 44% para produtos orgânicos, tais volumes foram
impactados negativamente pela forte crise que afetou a economia brasileira e a indústria em especial; para o mercado
externos foram expedidas 15 mil toneladas, compostas, principalmente por exportações de álcoois.
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

A Receita Líquida de 2016 atingiu R$ 770,8 milhões, sendo R$ 721,8 milhões referentes ao mercado interno e R$
49,0 milhões referentes às exportações. Os segmentos de produtos orgânicos e inorgânicos participaram com 88% e 12%,
respectivamente.
Em 2016 a Companhia realizou prejuízo de R$ 343,7 milhões devido, principalmente, aos fatos abaixo relacionados:
1. Reconhecimento de redução no valor contábil dos ativos de Álcool, Resinas e Maleico no montante de R$ 154,8
milhões;
2. Baixa de ativos e constituição de provisões para o fechamento das fábricas de Plastificantes e Anidrido Ftálico
do polo de Camaçari, no valor de R$ 51,3 milhões;
3. Baixa de ativos relativos a créditos fiscais de imposto de renda e contribuição social, no montante de R$ 50,5
milhões, devido ao prazo estimado para recuperação ser superior a 10 anos;
4. Complemento de provisão para créditos de liquidação duvidosa, no total de R$ 20,3 milhões.
Os ajustes acima referidos impactaram negativamente o Resultado da Companhia em R$ 276,9 milhões, levando a um
EBITDA negativo de R$ 56,4 milhões e reduzindo o Patrimônio Líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2016 para
R$ 111,4 milhões. O EBITDA ajustado, excluindo-se os itens não recorrentes, foi positivo em R$ 1,1 milhão.

Indicadores Financeiros Selecionados
Em R$ mil
Receita Operacional Líquida
EBITDA ajustado *
Margem EBITDA (%)
Lucro (Prejuízo) Líquido
ROE (%) – ajustado
*

b.

2018

2017

2016

1.147.941

978.541

770.785

97.018

78.938

1.130

8%

8%

-

66,258

47.662

(343.682)

16,8

7,9%

-92,9%

Calculado pelo lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro acrescido da depreciação.

Estrutura de capital

Em 2018 o Patrimônio Líquido da Companhia atingiu R$ 185,8 milhões, 23% acima de 2017, mantendo o percentual
de 33% do ativo total. O lucro de R$ 66,3 milhões, resultado do crescimento da receita líquida e da manutenção das
despesas operacionais e financeiras foram os principais responsáveis pelo bom desempenho do ano.
O ano de 2017 apresentou recuperação do valor do Patrimônio Líquido em relação ao ano anterior de 5%, devido
ao lucro do ano. O Patrimônio Líquido da Companhia, de R$ 151,3 milhões, representou 33% do total do ativo; maiores
volumes de vendas, aliados à redução do custo dos produtos vendidos, 13% menor em relação a 2016, à manutenção das
despesas com vendas como percentual da Receita Líquida em 5% e à manutenção do montante total das despesas
administrativas em relação ao ano anterior, foram os principais responsáveis por esse ganho.
Em 2016 o Patrimônio Líquido da Elekeiroz foi de R$ 111,4 milhões, sendo reduzido em R$ 343,7 milhões em
relação a 2015. Os principais itens que impactaram o resultado do período e ocasionaram a redução foram: i) impairment
de R$ 154,8 milhões das linhas de álcoois, anidrido maleico e resinas; ii) baixa de valor não recuperável de impostos
diferidos, R$ 50,5 milhões; iii) desativação das fábricas de ftálico e plastificantes do polo de Camaçari, R$ 51,3 milhões; iv)
aumento da provisão para créditos de liquidação duvidosa de vários clientes em recuperação judicial, R$ 20,3 milhões; v)
indenizações para funcionários devido à paralização das fábricas de ftálico e plastificantes de Camaçari, R$ 10,9 milhões.
Com a redução, o Patrimônio Líquido da Companhia representou 25,7% do ativo total.
c.

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

As principais fontes de liquidez da Companhia são o fluxo de caixa gerado por suas operações, a obtenção de
empréstimos de curto prazo em entidades financeiras para suas operações normais e de longo prazo para os
investimentos novos, além do saldo de caixa e aplicações financeiras existentes.
A Companhia terminou 2018 com uma dívida líquida (diferença entre o saldo dos financiamentos de curto e longo
prazo e as disponibilidades) de R$ 100,3 milhões, com redução de 7% em relação a 2017. A redução da dívida líquida se
deu, principalmente, pelo aumento do caixa líquido de R$ 56,4 milhões para R$ 114,9 milhões, devido à parada da fábrica
de Álcoois nos meses de novembro de dezembro, e a consequente redução de compra de matérias primas e insumos
dessa fábrica, postergados para o início de 2019. A dívida bruta da Companhia apresentou aumento de R$ 169,0 milhões
para R$ 231,0 milhões, entretanto, o perfil de curto prazo foi reduzido de 48% em 2017 para 38% em 2018.
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Em 2017 a dívida líquida da Companhia foi reduzida em 40% em relação a 2016, fechando o ano em R$ 108,4
milhões. O melhor desempenho das vendas da Companhia, assim como os projetos de redução de custos, despesas e de
capital de giro proporcionaram um aumento de 67% no montante de Caixa e Equivalentes de Caixa, e o pagamento de R$
77,0 milhões do montante de dívidas proporcionou a redução de 22% no total de Empréstimos e Financiamentos.
Em 2016 a dívida líquida da Companhia foi de R$ 183 milhões; nesse ano a Companhia consolidou o processo de
alongamento do perfil de sua dívida, iniciado no final de 2015 com a captação de R$ 27,9 milhões junto ao Banco do
Nordeste do Brasil S/A, para investimento no desenvolvimento da fábrica de Gases, instalada no polo industrial de
Camaçari, que estava sendo custeada com capital de giro. Ao final do ano a participação da dívida de curto prazo em
relação ao total da dívida bruta caiu para 31%, versus 61% em 31 de dezembro de 2015.
A Administração acredita que as fontes de liquidez são adequadas para atender às necessidades de financiamento
da Companhia, incluindo suas necessidades de capital de giro, investimentos, amortização de dívidas e pagamento de
dividendos.
d.

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

As necessidades de financiamento da Companhia são atendidas através dos instrumentos clássicos de captação de
recursos, em especial por financiamentos junto a instituições de crédito.
Em junho de 2018 a Companhia reestruturou seu perfil de financiamento através da realização de sua segunda
emissão de debêntures, com prazo de vencimento de longo prazo, para a liquidação antecipada dos demais contratos
existentes, em grande parte com aval da Itaúsa em suas garantias (debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie com garantia real, em série única no valor de R$ 110,0 milhões com vencimento final em 22 de julho de 2023,
remunerada pela CDI + 2,50 a.a. com amortizações trimestrais a partir de 22 de setembro de 2019). A Companhia
manteve também financiamentos em Notas de Crédito e Células de Crédito à Exportação, Adiantamento de Contratos de
Câmbio e Finex.
Até 2017 os recursos para investimentos em ativos não circulantes fabricados no País foram provenientes
basicamente de financiamentos junto ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e BNB –
Banco do Nordeste do Brasil. A Companhia possuía um contrato de abertura de limite de crédito firmado em 12/06/2012
com o BNDES, no valor de R$ 123,7 milhões, com validade até junho de 2017. O saldo a pagar em 31 de dezembro de
2017 foi de R$ 50,0 milhões (R$ 71,9 milhões em 31 de dezembro de 2016).
Para financiar gastos com pesquisas e inovação tecnológica, a Companhia contratou em 2013, junto à FINEP –
Financiador de Estudos e Projetos, financiamento no valor de R$ 20,4 milhões, tendo sido liberado o montante de R$ 12,5
milhões.
Em 2016 as principais fontes de financiamento da Companhia foram os empréstimos junto ao BNDES, no montante
de R$ 71,9 milhões, notas de crédito de exportação, R$ 54,1 milhões, empréstimos para financiamento de capital de giro
junto ao banco ABC, R$ 29,4 milhões e o empréstimo de R$ 27,9 milhões junto ao BNB com a finalidade específica de
financiar a modernização da fábrica de gases situada no polo petroquímico de Camaçari.
e.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende
utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
A Companhia não apresentou deficiências de liquidez nos anos de 2018, 2017 e 2016. Em 2018 a principal fonte de
financiamento foi a captação de debêntures e nos anos anteriores foram financiamentos em bancos comerciais e
financiamentos junto ao BNDES e Banco do Nordeste do Brasil para investimentos.
f.

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

Em 2018 a Companhia encerrou o ano com endividamento de R$ 231,0 milhões, equivalente a 124% de seu
Patrimônio Líquido, sendo 38% com vencimento de curto prazo, composto por Notas de Créditos de Exportação (NCE),
Células de Crédito de Exportação (CCE), Células de Crédito Bancário (CCB), a parcela de curto prazo das Debêntures
simples e de Adiantamentos de Contratos de Câmbio (ACC).
No ano de 2017 a Companhia reduziu seu endividamento junto às instituições financeiras em 22%, tendo quitado
R$ 36 milhões de seu financiamento junto ao Banco ABC e R$ 22 milhões junto ao BNDES. A dívida total ao final do
período foi de R$ 168,8 milhões, representando 112,0 % do seu Patrimônio Líquido. O endividamento de curto prazo foi de
48% do total, devido principalmente à maturação dos financiamentos existentes.
Em 2016 o endividamento junto às instituições financeiras foi de R$ 217,2 milhões, equivalente a 195% do
Patrimônio Líquido, sendo 31% do perfil da dívida de curto prazo e 69% de longo prazo.
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i.

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

O quadro a seguir mostra os financiamentos referentes a investimentos em ampliação e modernização das
instalações e capital de giro da Companhia.

Modalidade

Encargos - %
TJLP +

BNDES

1,72 a 4,32 aa.

Garantias

Amortização Término

Aval Itaúsa

Mensal e
Trimestral

BNDES

IPCA +
1,96 a 2,26 aa.

Aval Itaúsa

BNDES

3,00 a 6,00 aa.

Aval Itaúsa

VENDOR
FINEP
BNB

3,50 aa.
11,18 aa.

SAFRA FINAME

TJLP+ 4,50aa

NCE - SAFRA
NCE - CCB
FINEX SANTANDER

127% CDI
100,0% CDI
CDI + 2,88% aa

CCE - SANTANDER

CDI + 2,5% aa

CCB - BRASIL

CDI + 2,35%aa

Aval Itaúsa
Aval Itaúsa
Equipament
o
Recebíveis

Cessão
Fiduciária
Cessão
Fiduciária
Cessão
Fiduciária

DEBÊNTURES
CDI + 2,50% aa
SIMPLES
(-)
CUSTOS
DE
CONTRATAÇÃO
TOTAL MOEDA NACIONAL
VARIAÇÃO CAMBIAL +
BNDES
Aval Itaúsa
2,03 a 2,16 aa.
NCE - ABC
129,25% CDI
4131 - ABC
129,00% CDI
Aval Itaúsa
4131 -SAFRA
131,70% CDI
Aval Itaúsa
ACC - Brasil
4,72 aa
PRÉ PAGTO. EXP.
CDI + 5,22 aa.
TOTAL MOEDA ESTRANGEIRA
TOTAL

ii.

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Circulante Não Circulante

Circulante Não Circulante

Circulante Não Circulante

15/02/2021

-

-

12.003

20.097

15.411

31.645

15/04/2021

-

-

2.478

6.701

4.513

7.278

15/02/2021

-

-

670

1.264

842

1.929

Mensal
Mensal

21/02/2017
15/04/2021
29/12/2020

-

-

2.059
9.299

4.780
19.408

230
2.062
16

6.829
27.949

Mensal

15/09/2022

-

-

13

177

Semestral
Anual
Final

27/06/2019
16/04/2019
29/07/2019

15.315
15.517

-

27.466
-

25.000
-

Semestral

15/06/2023

7.001

23.333

-

-

-

-

Semestral

02/05/2023

9.745

31.111

-

-

-

-

Trimestral

22/06/2023

20.461

90.588

-

-

-

-

(1.155)

(1.804)

-

-

-

-

66.884

143.228

53.988

77.427

23.074

2.800

3.780

3.817

6.463

7.134
16.885
26.819
80.807

6.775
10.555
87.982

7.189
29.381
4.254
44.641
67.715

13.350
19.813
149.526

Mensal e
Trimestral
Mensal e
Trimestral

Mensal e
Trimestral
Anual
Final
Final
Final
Semestral

15/10/2020
04/07/2019
08/12/2017
17/07/2018
25/01/2019
23/02/2017

8.141
12.772
20.913
87.797

143.228

-

54.083
-

129.713

outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Com exceção das relações decorrentes dos contratos de debêntures, empréstimos e financiamentos descritos
acima, a Companhia não mantém qualquer outra relação de longo prazo com instituições financeiras.
iii.

grau de subordinação entre as dívidas
Não há subordinação entre as dívidas financeiras apresentadas.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores
mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições.
De forma geral, as restrições às quais a Companhia está sujeita tratam, sobretudo em 2018, de contratos de
financiamentos e empréstimos junto aos bancos do Brasil e Santander e na emissão das debêntures. O índice previsto
para esses contratos é obtido pela divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA, que deverá ser menor ou igual a 2,5 vezes até
a Data de vencimento.
Em relação às debêntures, o não cumprimento do indicador Dívida Líquida/EBITDA, caso não resolvido em tempo
concordado, poderá acarretar a quitação antecipada e a restrição de pagamento de dividendos e juros sobre capital
próprio até o limite mínimo estabelecido.
Em 2017 as restrições se referiam ao contrato de financiamentos e empréstimos junto ao BNDES, tendo o mesmo
índice da Dívida Líquida/EBITDA, cumprido integralmente.
Em 2016 a Companhia não atingiu os indicadores financeiros previstos no contrato firmado com o BNDES,
entretanto, o descumprimento destes indicadores não implicou em alteração nas condições e prazos da dívida, mas na
solicitação de apresentação de garantia real, sendo penhorado e oferecido o terreno da fábrica de Várzea Paulista.
g.

Limites de utilização dos financiamentos já contratados e percentuais já utilizados
Em 2018, após a reestruturação da dívida da Companhia, a Elekeiroz passou a utilizar debêntures e financiamentos
feitos por operação, sem linhas de financiamentos com limites máximos estabelecidos.
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Em 2017 a Companhia possuía linhas de créditos para investimentos contratadas (i) com o BNDES no valor de R$
123,7 milhões, tendo sido liberado, até 31 de dezembro de 2017, 65% do referido montante; e (ii) com a FINEP –
Financiador de Estudos e Projetos no valor de R$ 22,7 milhões, tendo sido liberado 55% até 31 de dezembro de 2017.
No ano de 2016 a Companhia utilizou os seguintes montantes de suas linhas de crédito: i) BNDES, R$ 80,9,4
milhões; e ii) FINEP, R$ 12,5 milhões.
h.

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

O ano de 2016 apresentou consecutivas quedas na produção industrial, alcançando retração de 7,5% no PIB
industrial, reflexo da queda no PIB do país estimada pelo Ministério da Fazenda em 3,5% e da queda de 3,8% ocorrida em
2015.
A indústria química acompanhou este cenário, mas de forma mais atenuada, apresentando ligeiro aumento de
atividades no segundo semestre. De acordo com dados divulgados pela Abiquim – Associação Brasileira da Indústria
Química, no acumulado de 2016, sobre o ano anterior, todas as variáveis que medem o desempenho da química
fecharam o ano positivas, tendo sido puxadas pelos resultados especialmente do segundo semestre: índice de produção
(+4,04%), vendas internas (+3,92%) e consumo aparente nacional - CAN (+5,2%). Apesar desse crescimento, se
comparado aos resultados de 2007, para uma avalição decenal, o nível de produção foi praticamente o mesmo registrado
dez anos atrás e, no que se refere às vendas internas, o setor ficou quase cinco pontos abaixo da referência, o que
comprova um período de dificuldade e de falta de competitividade, que culminou no elevado índice de ociosidade e na
falta de atratividade para novos investimentos para o setor.
O cenário econômico negativo teve forte impacto no desempenho da Companhia, que apresentou queda de 6% do
volume em comparação a 2015 (384 mil toneladas versus 410 mil toneladas expedidas).
Em 2017, após um período em que a economia teve uma retração de mais de 15%, a economia cresceu 2,5% em
relação a 2016, segundo o IBGE.
Segundo informações da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química), em 2017 o Consumo Aparente
Nacional (CAN) do setor químico aumentou 6,0% em comparação a 2016, devido ao crescimento da demanda,
impulsionada principalmente pelo aumento das importações, que cresceram 21,1% e pelo aumento da produção local, que
apresentou modesto crescimento de 1,8%.
No ano o Brasil importou US$ 37,2 bilhões em produtos químicos, valor pago pela aquisição de mais de 43,1
milhões de toneladas entre as diversas mercadorias acompanhadas pela Abiquim. O déficit na balança comercial de
produtos químicos totalizou US$ 23,4 bilhões, fato que reverteu a série de três anos consecutivos de reduções pela qual o
indicador passava (em 2014, de US$ 31,2 bilhões; em 2015, de US$ 25,4 bilhões; e em 2016, de US$ 22,0 bilhões).
As exportações brasileiras de produtos químicos aumentaram 13,0% na comparação com o ano anterior,
totalizando US$ 13,7 bilhões em 2017, com movimentação de 16,5 milhões de toneladas para os mais diversos mercados
de destino. As resinas termoplásticas, com vendas externas de US$ 2,3 bilhões, foram os produtos químicos mais
exportados.
Apesar do fraco crescimento do setor químico nacional a Companhia soube se posicionar adequadamente nos
vários setores em que atua e se beneficiou da melhora da economia do país, atingindo crescimento acima da média do
mercado de 25% em comparação ao desempenho de 2016, atingindo 482 mil toneladas de volume expedido.
Em 2018, de acordo com informações preliminares publicadas pela ABIQUIM, a demanda brasileira por produtos
químicos de uso industrial, medida pelo consumo aparente nacional (CAN), teve recuo de 1,1% em relação ao ano
anterior. A desaceleração econômica, a greve dos caminhoneiros, que prejudicou a movimentação de cargas em maiojunho, a volatilidade do câmbio, especialmente no período pré-eleição, e as incertezas advindas desse cenário explicam o
recuo da atividade.
Além das questões internas, o setor também teve impactos advindos do cenário internacional. No front externo, o
destaque se refere à alta dos preços do óleo e de seus derivados entre o final de 2017 e setembro de 2018, que teve forte
influência na elevação dos preços dos produtos químicos no mundo impactando as importações brasileiras. Em volume,
todas as variáveis que compõem o CAN exibiram recuos em 2018, sobre igual período do ano anterior: índice de produção
(-3,93%), importações (-2,8%) e exportações (-16,9%). O desempenho do índice de vendas internas também acompanhou
o cenário citado, com recuo de 0,74%. A utilização da capacidade instalada, que reflete a combinação do nível de
atividade do setor e das características de operação da química (processo contínuo de produção), ficou em 77% durante o
ano de 2018, contra 79% em igual período do ano anterior. Já o índice de preços teve elevação expressiva, de +19,49%,
acompanhando a cotação de preços dos produtos químicos no mercado internacional.
Em termos de expedição e preços de vendas a Elekeiroz acompanhou o desempenho do mercado de químicos,
apresentando queda no volume expedido de 7% em relação a 2017, com redução de 11% nas expedições de produtos
inorgânicos e estabilidade nas vendas dos produtos orgânicos e aumento de 17% da receita líquida, com altas de 10%
nas vendas internas e 143% nas exportações, em função dos já citados aumentos de preços.
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Receita Operacional Líquida
A Receita Líquida da Companhia em 2018 atingiu R$ 1.147,9 milhões, 17% acima do ano anterior, apresentando
crescimento de 10% no mercado interno, principalmente devido ao repasse da variação do dólar e aumentos de matérias
primas nos preços de vendas e à boa performance do mercado de inorgânicos, com crescimento de 26%. A Receita
Líquida das exportações apresentou crescimento de 143% em relação a 2017, devido, principalmente ao aumento das
exportações de álcoois de 89%, com volume total de 26,0 mil toneladas.
Em 2017 a Receita Líquida apresentou crescimento de 27% em relação a 2016, atingindo o melhor patamar desde
2014, com R$ 978,5 milhões. O crescimento ocorreu, principalmente, pela boa performance no mercado interno, cuja
Receita Líquida de R$ 925,4 milhões foi 28% acima do ano anterior. As exportações apresentaram crescimento de 9%, R$
53,2 milhões, versus R$ 49,0 milhões de 2016.
Os aumentos dos volumes de vendas em comparação a 2016, de 31% no mercado de inorgânicos e 20% no
mercado de orgânicos, foram os principais responsáveis pelo crescimento, aliados a uma pequena recuperação do valor
da Receita Líquida por tonelada, de 1,3%.
Em 2016 a Receita Líquida atingiu R$ 770,8 milhões, sendo 94% proveniente do mercado interno, e 6% proveniente
das exportações. A Receita Líquida por tonelada do mercado interno atingiu R$ 1.955 e a Receita Líquida por tonelada
das exportações R$ 3.225.

Expedição (mil t)
Mercado Interno
Orgânicos
Inorgânicos / Revenda

2018

422,1 94% -10%
183,4 41% -7%
238,7 53% -11%

Mercado Externo
Orgânicos
Total

A.V 18/17

28,2
28,2

6%
6%

84%
84%

450,3 100% -7%

Valores em Milhares de R$

2017

A.V 17/16

466,5 97%
196,9 41%
269,6 56%
15,3
15,3

3%
3%

26%
20%
31%
1%
1%

481,8 100% 25%

2016

A.V

369,1 96%
163,5 43%
205,6 53%
15,2
15,2

4%
4%

384,3 100%

2018

2017

Receita Bruta de Vendas

1.423.965

1.217.936

967.502

Mercado Interno

1.294.563

1.164.771

918.528

Mercado Externo

129.402

53.165

48.974

(276.023)

(239.395)

(196.717)

1.147.942

978.541

770.785

Impostos s/vendas (IPI, ICMS, PIS E COFINS)
Receita Operacional Líquida

2016

Custo dos Produtos Vendidos
O custo dos produtos vendidos é composto pelos custos de matérias-primas, mão de obra direta e indireta na área
produtiva, acrescida dos gastos gerais de fabricação que incluem manutenção, depreciação, seguros, entre outros. Os
custos de matérias-primas são apurados considerando os créditos referentes aos impostos não cumulativos (ICMS, PIS,
COFINS e IPI).
Em 2018 o custo dos produtos vendidos somou R$ 968,2 milhões, com aumento de 17% em relação ao ano
anterior, impactado, principalmente pelo aumento nos preços das principais matérias primas e impactos da variação
cambial. Entretanto, a continuidade da política de contenção de custos fixos, aliado ao repasse dos aumentos de custos
aos preços dos produtos, manteve o percentual de custos sobre a Receita Líquida em 84%, com consequente aumento do
Lucro Bruto em R$ 26,4 milhões em relação a 2017.
No ano de 2017 o custo dos produtos vendidos somou R$ 825,2 milhões ou 84% da Receita Líquida, apresentando
uma redução do custo unitário por tonelada de 10% em relação a 2016 (R$ 1.706). Os maiores volumes, que
proporcionaram a melhor absorção dos custos fixos, aliados aos esforços de otimização da cadeia produtiva e à
contenção de custos fixos proporcionaram um crescimento do lucro bruto de R$ 113,4 milhões em relação ao ano anterior,
elevando sua participação para 16% da Receita Líquida.
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Em 2016, o custo dos produtos vendidos representou 95% da Receita Líquida ou R$ 730,8 milhões, com custo
unitário por tonelada de R$ 1.902, composto por 78% de custos variáveis e 17% de gastos gerais de fabricação.
Despesas com Vendas
Referem-se principalmente às despesas com fretes sobre vendas, comissões e despesas com exportação.
As despesas de vendas de 2018 somaram R$ 53,3 milhões, 12% acima do ano anterior, refletindo maiores custos
devido ao aumento significativo das exportações e do impacto da variação cambial. Entretanto, a política de redução de
despesas e otimização de logística conseguiu manter a relação dessas despesas no mesmo nível dos anos anteriores,
4,6% sobre a Receita Líquida.
Em 2017, apesar do aumento de 25% do volume de produtos expedidos em relação a 2016, as despesas de
vendas mantiveram o percentual de 5% em relação à Receita Líquida, atingindo R$ 47,5 milhões.
As despesas com vendas de 2016 atingiram R$ 37,9 milhões, e representaram 5% da Receita Líquida.
Despesas Gerais e Administrativas
Tais despesas são compostas principalmente por gastos com pessoal, envolvendo salários, encargos e benefícios,
além de serviços de auditoria e consultoria contratados junto a terceiros, relativos às áreas administrativas da Companhia.
Em 2018 as despesas administrativas atingiram R$ 66,7 milhões, 4% acima do ano anterior, representando 6%da
Receita Líquida. A Companhia continua controlando com rigor suas despesas, sendo o aumento em relação ao ano de
2017 basicamente em função da inflação do período.
Em 2017 a continuidade da política de contenção de despesas adotada pela Companhia em 2016 proporcionou que
as despesas administrativas permanecessem praticamente estáveis: R$ 64,1 milhões, com participação de 7% sobre a
Receita Líquida, sendo as principais despesas mantidas como sendo o pessoal administrativo e consultorias
especializadas.
Em 2016 as despesas gerais e administrativas atingiram R$ 64,6 milhões, ou 8% da Receita Líquida; as principais
despesas referem-se ao pessoal administrativo e a consultorias contratadas para trabalhos de auditoria e suporte para
que exigem conhecimento específico.
Outras Receitas e despesas operacionais
Em 2018 a Companhia contabilizou R$ 30,5 milhões no grupo de Outras Receitas Operacionais, sendo os principais
valores referentes à alienação de um imóvel de sua propriedade localizado no município de Várzea Paulista por R$ 23,7
milhões (R$ 21,0 milhões líquidos de despesas), R$ 17,8 milhões referentes aos Créditos de PIS e COFINS sobre
aquisições de matérias primas e à baixa de R$ 10,4 milhões referentes ao Fundo Previdencial da Fundação Itaúsa
Industrial, devido ao desligamento da Companhia do Grupo Itaúsa e, em consequência do Fundo Previdencial.
No ano de 2017 a Companhia reconheceu R$ 26,1 milhões de Outras Receitas Operacionais, principalmente devido
à homologação de créditos tributários de R$ 16,3 milhões e aos Créditos de PIS e COFINS sobre aquisições de matérias
primas, no montante de R$ 15,3 milhões.
Em 2016, o grupo de outras receitas e despesas operacionais foi impactado principalmente, pelo reconhecimento
do impairment das linhas de Oxo-álcoois, Anidrido Maleico e Resinas (R$ 154,8 milhões), pela baixa dos ativos das linhas
de Ftálico e Plastificantes de Camaçari (R$ 51,3 milhões), pelo reconhecimento de créditos de liquidação duvidosa de
vários clientes em recuperação judicial (R$ 21,9 milhões) e pelas indenizações para funcionários devido à paralização das
linhas de Ftálico e Plastificantes de Camaçari (R$ 10,9 milhões).
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Outras Receitas e Despesas Operacionais
Valores em milhares de R$
Reversão (provisões) tributárias líquidas
Reversão (provisões) trabalhistas líquidas
Reversão (provisões) cíveis e ambientais líquidas
Reversão (provisões) para perdas nos estoques
Indenização de seguros
Projeto e pesquisas
Variação fundo previdencial da Fundação Itaúsa Industrial
Créditos de PIS e Cofins sobre aquisições de matérias primas
Homologação de créditos tributários
Indenizações por paralização das linhas de ftálico e plastificantes de Camaçari
Desativação das linhas de ftálico e plastificantes de Camaçari
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Compra vantajosa
Alienação e baixa deativo imobilizado
Perda por valor recuperável dos ativos (impairment) do imobilizado e intangível
Outras despesas

2018

2017

2016

(659)
(1.065)
1.822
1.695

(661)

(2.344)
(118)
(388)
2.131
(261)
(891)
15.320
16.259
361
(71)
(3.913)

(2.589)
(6.327)
(382)
4.082
4.978
(958)
(561)
15.316
823
(10.882)
(51.305)
(21.885)
4.987
(2.422)
(154.798)
(12.932)

30.470

26.085

(234.855)

(40)
(10.395)
17.822
1.316

(321)
20.956

Total outras receitas (despesas) líquidas

* A companhia vem registrando desde 2013, como outras receitas operacionais, os créditos de PIS e COFINS relativos à Lei 12859/13.
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em m ilhares de Reais)
ATIVO

2018

AV

2017

AV VARIAÇÃO

2016

AV

2017/2016
CIRCULANTE

371.819

67%

293.184

64%

27%

252.437

58%

Caixa e equivalentes de caixa

114.891

21%

56.357

12%

104%

33.768

8%

Ativos financeiros a valor justo

3.201

-

-

Contas a receber de clientes

119.765

22%

122.363

27%

-2%

97.349

22%

Estoques

102.816

19%

79.050

17%

30%

104.020

24%

Outros ativos

10.412

2%

5.283

1%

97%

7.417

2%

Tributos a recuperar

18.393

3%

28.412

6%

-35%

8.086

2%

2.341

0%

1.719

36%

1.797

183.206

33%

164.645

36%

11%

181.888

0%

3.587

1%

Despesas antecipadas

NÃO CIRCULANTE

42%

Realizável a Longo Prazo
Investimentos mantidos até o vencimento

-

3.335

Contas a receber de clientes

-

-

364

Ativos financeiros a valor justo

-

430

-

Outros ativos
Tributos a recuperar
Tributos diferidos

Investimentos
Imobilizado
Intangível

TOTAL DO ATIVO

30.318

5%

1.505

25.500

6%

19%

33.405

681

0%

121%

13.723

18.345

3%

18.345

4%

50.168

9%

48.543

11%

21.720

4%

23.274

109.932

20%

90.167

0%

8%

18.345

4%

3%

69.172

16%

5%

-7%

25.009

6%

20%

22%

83.923

19%

1.386

0%

2.661

1%

-48%

3.784

1%

133.038

24%

116.102

25%

15%

112.716

26%

555.025

100%

457.829

100%

21%

434.325

100%
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Ativo Circulante
Em 2018 o Ativo Circulante apresentou crescimento de 27% em relação a 2017 devido ao crescimento do caixa e
equivalentes de caixa e dos estoques em função dos maiores preços dos produtos e matérias-primas. No caso do caixa e
equivalentes, a Companhia manteve saldo devido à redução do capital de giro em função das paradas para manutenção.
O maior volume de negócios da Companhia em 2017 impulsionou o crescimento do ativo circulante em 16% em
relação ao ano anterior. O crescimento do caixa, dos recebíveis e dos tributos a recuperar foram parcialmente
compensados pela redução do saldo de estoques, devido a uma política mais agressiva de negociações de matérias
primas e insumos e ao maior volume de vendas de produtos acabados.
Em 2016 o Ativo Circulante atingiu R$ 252,4 milhões, sendo a maior participação de Estoques, com 41% do total,
composto principalmente pelos estoques de matérias primas e produtos acabados da fábrica de álcoois com R$ 49,5
milhões e Contas a Receber de Clientes, com R$ 97,3 milhões.
Ativo Não Circulante
Em 2018 a posição do ativo não circulante aumento em 11% em relação a 2017, devido, principalmente ao aumento
do Ativo Imobilizado, ocasionado pela capitalização de manutenções periódicas, que aumentam a vida útil dos
equipamentos, e do aumento de 19% de Outros Ativos, acrescido de R$ 23,7 milhões devido à venda de um imóvel da
Companhia em Várzea Paulista e reduzido pela baixa do saldo de R$ 10,2 milhões, do Plano de Participação do Fundo
Previdencial do Grupo Itaúsa, devido à troca do controle acionário da Companhia e consequente desligamento do Plano
Previdencial do grupo.
A posição do ativo não circulante de 2017 diminuiu 9% em relação a 2016, devido principalmente à transferência de
créditos tributários a recuperar, no valor de R$ 11,0 milhões para o ativo circulante em virtude do deferimento da Receita
Federal para a compensação e à transferência de parcelas a receber da venda de um imóvel para o curto prazo.
Em 2016 o total do Ativo Não Circulante foi de R$ 181,9 milhões, composto principalmente pelo imobilizado, pelos
investimentos, que foram acrescidos de R$ 17,5 milhões com a compra da participação de 50% do capital da Companhia
Nexoleum Bioderivados S.A., empresa de bioderivados, de Outros Ativos, composto, principalmente pelo saldo a receber
da venda de ativo imobilizado, em 36 parcelas, ocorrido em 2015 (R$ 15,8 milhões) e pelo saldo do Plano de Participação
do Fundo Previdencial das empresa do Grupo Itaúsa (R$ 11,3 milhões) e por Tributos Diferidos de R$ 18,3 milhões.
Importante mencionar que o saldo de Tributos Diferidos foi reduzido em R$ 56,2 milhões devido à projeção de
recuperação dos impostos, que demonstrou que esse montante não deverá ser recuperado nos próximos 10 anos e que o
saldo de Contas a Receber de Clientes foi reduzido em R$ 20,3 milhões devido ao aumento do saldo da Provisão para
Créditos de Liquidação Duvidosa, ocasionado pela piora do cenário econômico para os próximos anos.
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BALANÇO PATRIMONIAL
( Em m ilhares de Reais )
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2018

AV

2017

AV

VARIAÇÃO

2016

AV

2017/2016
CIRCULANTE

191.107

34%

176.444

39%

8%

140.942

Fornecedores

56.414

10%

54.252

12%

4%

33.450

8%

Empréstimos e financiamentos

87.797

16%

80.807

18%

9%

67.715

16%

-

0%

0%

2.413

10.162

2%

9.669

2%

5%

10.231

2%

Outras contas a pagar

8.262

1%

8.901

2%

-7%

22.688

5%

Impostos e contribuições a pagar

4.224

1%

5.930

1%

-29%

4.394

24.248

4%

16.885

4%

NÃO CIRCULANTE

178.125

32%

130.107

28%

37%

182.000

42%

Empréstimos e financiamentos

143.228

26%

87.982

19%

63%

149.526

34%

-

0%

0%

1.054

-29%

31.011

Passivos financeiros a valor justo
Obrigações com pessoal

Dividendos e participações

-

32%

51

a empregados e administradores

Passivos financeiros a valor justo
Provisão para contingências

18.898

3%

26.717

6%

Outras contas a pagar

15.999

3%

15.408

3%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

185.793

33%

151.278

33%

23%

111.383

26%

Capital social

0%

322.000

74%

8.326

2%

-

0%

103.057

19%

103.057

23%

Reservas de capital

8.326

2%

8.326

2%

Reservas de lucros

74.410

13%

39.895

Prejuízos acumulados
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0%
555.025

100%

457.829

100%

7%

409

0% 21%

218.943
434.325

100%

Passivo Circulante
Em 2018 o saldo do Passivo Circulante aumentou 8% em relação a 2017, principalmente devido à constituição de
Juros sobre Capital Próprio a pagar para acionistas e pela constituição de Provisão para pagamento do Programa de
Participação nos Resultados da Companhia.
Importante mencionar que em 2018 a Companhia reestruturou o perfil de sua dívida através da captação de
debêntures e quitação dos financiamentos com aval do Grupo Itaúsa em função da troca do controle acionário, conforme
mencionado no item g) Limites de utilização dos financiamentos já contratados e percentuais já utilizados, do Comentário
dos Diretores.
O saldo do passivo circulante de 2017 atingiu R$ 176,4 milhões, 25% superior ao de 2016, principalmente pelo
aumento da conta de fornecedores, devido ao maior volume de negócios do ano, à constituição de dividendos e
participação de empregados a pagar, R$ 16,9 milhões e às movimentações de empréstimos e financiamentos, com
variação de R$ 13,1 milhões.
Em 2016 o Passivo Circulante da Companhia foi de R$140,9 milhões, composto principalmente por empréstimos e
financiamentos, fornecedores, obrigações com pessoal e outras contas a pagar. Importante mencionar que em 2016 a
Companhia concluiu um processo de alongamento do perfil de sua dívida, iniciado em 2015, e reduziu seus empréstimos
de capital de giro em 27%.
Passivo não Circulante
Em 2018 o Passivo Não Circulante cresceu 37% em relação a 2017, principalmente devido à já mencionada
reestruturação das dívidas implementada pela Companhia com a emissão de debêntures e captação de outras linhas de
financiamento, com vencimento para 5 anos e a quitação dos empréstimos e financiamentos anteriores que eram
suportados por aval do antigo controlador.
O passivo não circulante de 2017 apresentou redução de 29% em relação ao 2016, encerrando o ano com R$
130,1 milhões. A principal variação ocorreu em empréstimos e financiamentos, devido ao tempo de maturidade dos
empréstimos e à quitação de parte das dívidas da Companhia.
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O Passivo Não Circulante encerrou o ano de 2016 com saldo de R$ 182,0 milhões, composto, principalmente por
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo, sendo os principais: i) notas de crédito de exportação, R$ 54,1 milhões, a
vencer em 2019, os financiamentos do BNDES, R$ 47,4 com vencimentos entre 2020 e 2021 e o empréstimo junto ao
BNB de R4 27,9 milhões, com vencimento para 2020, e Provisões para Contingências, sendo o principal valor
contingências trabalhistas diversas, no montante de R$ 21,8 milhões.
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a. resultados das operações do emissor, em especial:
i.

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A Elekeiroz produz e comercializa intermediários químicos divididos em duas grandes famílias: orgânicos e
inorgânicos. Os produtos orgânicos compreendem os oxo-álcoois (octanol, butanol, iso-butanol, ácido 2-etil hexanóico), os
anidridos ftálico e maleico, diversos tipos de plastificantes e de resinas de poliéster, o formaldeído e o concentrado ureiaformol. A família de inorgânicos é representada essencialmente pelo ácido sulfúrico.
Os preços dos produtos orgânicos são estabelecidos pela Companhia tendo como referência os praticados nos
mercados internacionais, da mesma forma como ocorre com os preços locais das matérias-primas que consome. Em
outras palavras, as margens diretas (preço de venda menos custo das matérias primas) dos produtos orgânicos seguem
também as internacionais.
O segmento de inorgânicos, por sua vez, caracteriza-se por consumo e produção predominantemente locais,
seguindo uma política de preços menos dependente dos mercados internacionais e mais ligada não só ao desempenho e
demanda dos segmentos consumidores, como o agrícola e diversos outros ramos químicos, mas também dos diversos
produtores locais, alguns dos quais têm o ácido sulfúrico como um subproduto de outras linhas de fabricação.
i. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Segundo a ABIQUIM, o ano de 2018 fechou com recuo na atividade química; produção, vendas internas e demanda
caíram, apenas houve melhora nos preços no mercado internacional, o que pode ter influenciado positivamente o
faturamento do ano das empresas químicas.
O ano de 2018 foi significativamente afetado pelos resultados negativos dos últimos dois meses do ano. Em
novembro de 2018, os índices de produção e de vendas internas tiveram quedas de 6,55% e de 1,71%, respectivamente,
enquanto, em dezembro, os recuos foram de 4,45% para a produção e de expressivos 10,78% para as vendas internas.
No acumulado do 4º trimestre de 2018, sobre igual período do ano anterior, os volumes recuaram: o índice de produção
foi 7,65% inferior, enquanto o de vendas internas teve desempenho 8,08% pior. Na comparação da segunda metade do
ano passado com igual período de 2017, os resultados foram: índice de produção (-3,17%) e índice de vendas internas (3,07%).
No ano de 2017 o aquecimento da atividade econômica de alguns segmentos importantes como da indústria
automobilística, linha branca e construção civil impulsionou um crescimento de 6% na demanda de produtos químicos em
relação ao ano anterior. Todavia, o destaque ficou com o volume importado, que teve alta de 21,1% sobre 2016, passando
a representar 38% de toda a demanda nacional por produtos químicos, recorde desde 1990. Em 2017, a média da
utilização da capacidade instalada ficou em apenas 79%, um ponto abaixo do patamar de 2016, representando ociosidade
elevada para os padrões da química. As dificuldades de competição no mercado doméstico se devem às matérias-primas,
cujo custo é muito elevado no País, energia com peso excessivo de encargos, infraestrutura deficitária e cara, custoBrasil, dentre outros pontos, que precisam ser atacados de forma contundente para que a indústria química brasileira
possa aproveitar as oportunidades da retomada da economia.
No acumulado de 2016, sobre o ano anterior, todas as variáveis que medem o desempenho da química fecharam o
ano positivas, tendo sido puxadas pelos resultados especialmente do segundo semestre: índice de produção (+4,04%),
vendas internas (+3,92%) e consumo aparente nacional - CAN (+5,2%). Entretanto, a melhora deve-se também à
comparação com uma base negativa do biênio 2014/2015. O nível de utilização da capacidade instalada melhorou dois
pontos em relação ao do ano anterior, fechando com média de 80%, permanecendo uma ociosidade expressiva.
a.
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços.
Como os preços dos principais produtos da Companhia são baseados em referências internacionais em dólar, as
receitas da Companhia oscilam por conta não só destas referências como em função da taxa de câmbio.
A Elekeiroz, como produtora de intermediários químicos de segunda geração, tem como principais fornecedores as
Centrais Petroquímicas.
Segundo relatório da ABIQUIM, durante 2018, o preço médio das importações totais dos produtos
do RAC, em dólares, convertido em reais, subiu 31,7% na comparação com 2017, refletindo, sobretudo, a alta de preços
no mercado internacional, especialmente acompanhando as principais matérias-primas derivadas do petróleo e também a
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elevada volatilidade do câmbio no período. Em linha com esse comportamento e sofrendo igualmente os efeitos
mencionados, o IGP Abiquim-Fipe apresentou alta nominal de 18,71% em 2018.
Os preços praticados pela Companhia seguiram parcialmente a alta de preços dos insumos e matérias primas
importadas, sendo percebido o impacto pelo aumento de 25,5% na Receita Líquida por tonelada em comparação com
2017.
Em 2017 alterações nas condições de oferta e demanda impulsionaram os preços em alguns segmentos,
impactando os preços praticados pela Companhia. No mesmo período, o índice geral de preços (IGP) acumulou aumento
nominal de 5,69%, puxado por resultados positivos em dez grupos, dos 13 pesquisados. Destacam-se cloro e álcalis
(+26,51%), intermediários para fertilizantes (+13,58%), produtos petroquímicos básicos (+17,69%) e resinas
termoplásticas (+0,67%).
Os preços praticados pela Companhia em 2016 sofreram impacto das deflações ocorridas no ano e também foram
afetados pelo recuo dos preços do barril do petróleo e pelas importações maiores de produtos químicos para a agricultura,
o que fez com que produtos químicos inorgânicos comercializados no país tivessem a sua oferta aumentada.
b.
Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros
no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante.
Conforme já comentado, a exemplo dos preços de venda dos principais produtos da Companhia, o custo de
aquisição dos insumos também é baseado em referências internacionais em dólar, sujeitos, pois, à variação dos preços
internacionais e às variações da taxa de câmbio, não sendo impactados diretamente pelos índices de inflação.
A inflação, todavia, afeta o desempenho da Companhia na medida em que eleva suas despesas operacionais
expressas em Reais e não atreladas ao dólar, como é o caso dos salários, que têm sofrido aumentos reais por força dos
dissídios coletivos. Esta indexação nos custos fixos e despesas em momentos de alta na inflação em moeda nacional,
como ocorreu nos períodos recentes, aliada à compressão das margens de contribuição em função dos preços dos
produtos e matérias-primas no mercado internacional, acaba por impactar negativamente os resultados da Companhia.
Variações nas taxas de câmbio podem resultar na redução dos valores dos ativos ou aumento dos passivos. Como
parte de sua receita é oriunda de exportações, a Companhia gera ativos em moeda estrangeira em níveis superiores aos
passivos também em moeda estrangeira, decorrentes estes de importações de matérias primas e equipamentos
necessários às suas operações normais ou de tomadas de financiamento externo em condições que lhe sejam
convenientes. De forma a não incorrer ou mitigar ao máximo os riscos de câmbio, o que é uma de suas políticas
financeiras básicas, a Companhia utiliza-se do instrumento de adiantamento de contratos de câmbio – ACC ou outras
formas de hedge, para minimizar o descasamento dos ativos e passivos em moeda estrangeira.
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a.

introdução ou alienação de segmento operacional

No período coberto por este formulário (2018-2016) a Companhia não introduziu ou alienou segmento operacional
que tenha causado ou se espera que venha a causar efeitos relevantes nas suas operações e consequentemente nas
suas demonstrações contábeis. O foco da Companhia permanece na produção de intermediários químicos, área na qual
continua pesquisando e desenvolvendo novos produtos que agreguem valor à cadeia produtiva e que resultem em taxas
de retorno atrativas para seus acionistas.
b.

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Nos anos de 2017 e 2018 a Companhia não alterou a sua participação societária, seja por novas aquisições,
alienações ou constituição de novas empresas.
Em 2016 a Companhia adquiriu 50% do capital da empresa Nexoleum Bioderivados S.A. com o intuito de
complementar e fomentar o crescimento de seu portfólio de plastificantes, de forma a melhor atender às necessidades dos
seus clientes.
O foco dos produtos da Nexoleum é a substituição de aditivos petroderivados por bioderivados, para os segmentos
de plásticos, tintas, lubrificantes, têxteis, borrachas, entre outros. O objetivo é oferecer materiais com qualidade
semelhante ou superior e custos competitivos.
c.

Eventos ou operações não usuais

Em 2016, para se adaptar à nova realidade econômica e de negócios do setor químico mundial, a Companhia
readequou a sua estrutura através do fechamento das fábricas de Ftálico e Plastificantes do polo de Camaçari e
reconheceu impairment de suas fábricas de Oxo-Álcoois, Anidrido Maleico e de Resinas. Considerando a atual crise
econômica do país, que reduziu os negócios do setor químico como um todo, a Companhia decidiu adequar as provisões
para créditos de liquidação duvidosa e reduzir suas expectativas de compensações futuras de créditos fiscais diferidos. As
adequações mencionadas impactaram o Patrimônio Líquido da Elekeiroz, que foi reduzido de R$ 455,1 milhões em 2015
para R$ 111,4 milhões.
Em 2017 a Companhia registrou em suas demonstrações contábeis apenas um evento de natureza não recorrente,
o reconhecimento de crédito tributário decorrente de processo judicial com desfecho favorável à Companhia, no valor
líquido de R$ 7,7 milhões.
No ano de 2018, no mês de abril, a Companhia alienou um terreno de sua propriedade, em Várzea Paulista, por R$
23,654 milhões, com valor líquido, reconhecido como Outras Receitas Operacionais de R$ 20,956 milhões.
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a. mudanças significativas nas práticas contábeis
Nos exercícios de 2016 e 2017 não entraram em vigor novos pronunciamentos ou interpretações de CPCs ou IFRS
que resultassem em impacto significativo sobre as demonstrações contábeis da Companhia.
Em 2018 a Companhia avaliou os efeitos dos pronunciamentos CPC 47 (IFRS 15) – Receita de Contratos com
Clientes e CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos Financeiros.
Referente ao CPC 47 – Receitas de Contratos com Clientes, norma que se baseia no princípio de que a receita é
reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, substituindo o princípio de riscos e
benefícios, a Companhia não apurou efeitos nas suas Demonstrações Contábeis pois, exceto por um contrato cujas
cláusulas estão todas cumpridas, os contratos e acordos comerciais em vigor, não preveem impactos positivos ou
negativos devido à cláusulas que afetem a mensuração da receita operacional.
Em relação à CPC 48 – Instrumentos Financeiros, norma que aborda a classificação, mensuração e o
reconhecimento de ativos e passivos financeiros, cujas principais alterações foram: a) novos critérios de classificação de
ativos financeiros; b) novo modelo de impairment para ativos financeiros; e c) flexibilização das exigências para adoção da
contabilidade de hedge, a Companhia reconheceu um impacto de R$ 38 mil no ano de 2018.
No triênio 2016-2018 a Companhia também não mudou práticas contábeis que pudessem impactar de forma
significativa suas demonstrações contábeis.
a)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Nas demonstrações contábeis publicadas ao final dos exercícios de 2016, 2017 e 2018 não ocorreram alterações
em práticas contábeis que resultassem em efeitos significativos sobre as demonstrações da Companhia.
b)

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

No período de 2016 a 2018, a BDO RCS Auditores Independentes, emitiu pareceres sem quaisquer ressalvas ou
parágrafos de ênfase.
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10.5 - Políticas Contábeis Críticas

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados pela administração e discutidos com seus
auditores e baseiam-se na experiência histórica da Companhia e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
Estimativas e premissas contábeis críticas
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que
apresentam risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e
passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir:
(a) Imposto de renda, contribuição social e outros impostos
A Companhia registra ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais e bases
negativas da contribuição social. O reconhecimento desses ativos leva em consideração a expectativa de
geração de lucros tributáveis futuros. As estimativas dos resultados futuros que permitirão a compensação
desses ativos são baseadas em projeções revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, levando em
consideração cenários econômicos, taxas de desconto, e outras variáveis que podem não se realizar.
(b) Plano de pensão
A Companhia reconhece o valor presente das contribuições normais futuras, calculado pelo método de crédito
unitário projetado, relacionado ao Plano de Contribuição Definida. O valor contabilizado na rubrica Plano de
Previdência Privada representa o valor estimado das reduções de pagamentos das contribuições futuras que
beneficiarão a Companhia. Este valor depende de uma série de variáveis e premissas relativas a taxa de
desconto e condições atuais de mercado. Quaisquer mudanças nessas premissas afetarão os correspondentes
valores contábeis.
(c) Provisões para contingências
A Companhia discute questões tributárias, trabalhistas e cíveis nas esferas administrativas e judiciais dentro do
curso normal de seus negócios e uma provisão para desembolsos futuros é constituída a partir de análise da
Administração, em conjunto com seus assessores jurídicos. Alterações em tendências de decisões ou
jurisprudências em tribunais poderão alterar as estimativas ligadas a provisões para contingências.
Julgamentos críticos na aplicação das políticas contábeis da entidade
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio
de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Julgamentos foram requeridos na
interpretação dos dados de mercado para produzir as estimativas dos valores de realização mais adequada. Como
consequência, as estimativas podem sofrer variações em relação aos montantes que serão realizados. Os itens onde a
prática de julgamento pode ser considerada mais relevante referem-se à determinação das vidas úteis do ativo
imobilizado, provisões para passivos trabalhistas e tributários, provisão para créditos de liquidação duvidosa e redução ao
valor recuperável de ativos.
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10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

Não há itens relevantes que não estejam evidenciados nas demonstrações contábeis da Companhia.
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10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

Não há qualquer item relevante que não esteja evidenciado nas demonstrações contábeis da Companhia.

PÁGINA: 93 de 202

Formulário de Referência - 2019 - ELEKEIROZ S.A.

Versão : 3

10.8 - Plano de Negócios

a.

Investimentos, incluindo:
i.
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos

Em 2016, apesar do cenário econômico adverso, a Companhia investiu na inovação de sua linha de plastificantes
através da aquisição de 50% do capital da empresa Nexoleum Bioderivados S.A, com a finalidade de completar seu
portfólio com produtos produzidos com base vegetal e readequou suas operações de plastificantes a base de petróleo
através de investimentos na fábrica situada em Várzea Paulista.
Em 2017 e 2018 a Companhia focou na manutenção e em melhorias em suas linhas e produtos atuais.
Os principais projetos de investimento da Elekeiroz podem ser classificados em três grandes grupos:
 Grupo 1 - Projetos de ampliação da capacidade instalada para os produtos que já compõem o portfólio da
Companhia. Esses projetos têm o intuito de adequar as operações da Companhia ao crescimento do mercado, de forma a
manter e/ou expandir seu market share.
 Grupo 2 - Projetos de implantação de novos negócios envolvendo produtos que apresentem sinergia com os já
existentes. Nesta categoria estão projetos que representam de fato a introdução de novos produtos no portfólio ou
envolvam matérias primas e/ou processos alternativos aos atuais, desde que tragam benefícios comparativos
relativamente à situação atual.
 Grupo 3 – Investimentos correntes, que englobam todos os projetos voltados à manutenção das unidades
produtivas e instalações auxiliares de produção, atualizações tecnológicas, segurança dos colaboradores e programas de
proteção ao meio ambiente, entre outros.
Para quaisquer projetos, nas três categorias, a passagem da fase de estudos para a de implantação depende de as
rentabilidades serem atrativas para os acionistas da Companhia.
O quadro a seguir apresenta, de forma resumida, os estudos em andamento, com uma previsão de prazos para
conclusão e valores iniciais estimados de implantação.
RELAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO
PROJETO

PREVISÃO DE CONCLUSÃO

INVESTIMENTO TOTAL
R$ mil

2020

43.727

2020

13.698

Grupo 3
Manutenção de unidades produtivas.
Automação, tecnologia, segurança e
meio ambiente.

TOTAL

57.426

ii. fontes de financiamento dos investimentos
A Companhia financia os seus investimentos com a utilização de recursos derivados da geração própria de caixa ou
de aumentos de capital específicos, bem como por financiamentos de longo prazo.
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
No ano de 2017, em função do atual cenário econômico e de negócios do setor químico mundial, a Companhia
readequou seu parque industrial através do fechamento das fábricas de Ftálico e Plastificantes do polo industrial de
Camaçari e centralizou essas operações em suas fábricas de Várzea Paulista.
a)
Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam
influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Em 2016 a Companhia investiu na inovação de sua linha de plastificantes através da aquisição de 50% do capital
da empresa Nexoleum Bioderivados S.A, e readequou suas operações de plastificantes a base de petróleo através de
investimentos na fábrica situada em Várzea Paulista.
Em 2017 e 2018 a Companhia focou seus esforços na manutenção e aperfeiçoamento de suas linhas atuais.
c)

novos produtos e serviços, indicando:
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i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Os projetos em curso abordam desenvolvimento dos produtos e processos atuais, bem como inovação
de novos itens a serem desenvolvidos a partir de matérias-primas renováveis e mais competitivas capazes de
agregar valor às linhas atuais da Elekeiroz. Além dos recursos internos utilizados na condução dos projetos,
foram estabelecidas parcerias com renomados institutos de pesquisa para desenvolvimento de processos e
produtos via rotas alternativas de produção, sobretudo as que usam matéria prima de fonte renovável. Estas
parcerias estão incentivadas pela Embrapii e Finep.
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
O valor está consolidado no item (iv) a seguir.
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
Os projetos em desenvolvimento e divulgados pela Companhia são os já citados no item (i) acima.
iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
Em 2018, a Companhia investiu o montante de R$ 4,3 milhões em desenvolvimento de produtos e aprimoramento
de processos.
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10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

Não há qualquer outro fator que tenha influenciado de maneira relevante o desempenho operacional da Companhia e que
não tenha sido identificado ou comentado nos demais itens desta seção.
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11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

Conforme estabelecido na sua Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, elaborada em consonância com a ICVM
358, a Companhia não divulga projeções de resultados.
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11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas

Conforme estabelecido na sua Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, elaborada em consonância com a ICVM
358, a Companhia não divulga projeções de resultados.
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12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

12.1 – Descrição da estrutura administrativa
A administração superior da Elekeiroz compõe-se da Assembleia Geral dos Acionistas, do Conselho de Administração, do
Comitê de Divulgação e da Diretoria.
a) Atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se reportam ao conselho
de administração, indicando:
(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.
a.i.1) Conselho de Administração
O Conselho de Administração, com atuação colegiada, é órgão obrigatório da companhia aberta.
A ele compete:
a) deliberar sobre a expansão e diversificação de atividades da sociedade;
b) encaminhar à Assembleia Geral propostas da Diretoria sobre: (i) incorporação, fusão, cisão, dissolução ou
liquidação da sociedade; (ii) resgate ou conversão de ações, obrigações ou debêntures; (iii) concordatas ou
falências;
c) escolher e destituir os auditores independentes;
d) deliberar sobre o pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio, “ad referendum” da Assembleia Geral;
e) deliberar sobre a instituição de comitês para tratar de assuntos específicos no âmbito do Conselho de
Administração;
f) deliberar sobre a aprovação de qualquer operação que não tenha sido previamente aprovada no orçamento anual
ou plurianual da sociedade que envolva a aquisição, alienação, investimentos, desinvestimentos, oneração ou
transferência de qualquer ativo da sociedade cujo valor seja superior, individual ou agregado, para o mesmo tipo de
operação, a 3% (três por cento) do patrimônio líquido constante do último balanço patrimonial auditado da
sociedade;
g) deliberar sobre a prestação de fiança, aval ou outras garantias pessoais ou reais a obrigações de terceiros.
Compete ao Presidente, ou seu substituto, convocar as Assembleias Gerais e as reuniões do Conselho de Administração,
bem como indicar dentre os demais Conselheiros aquele que o substituirá em casos de ausência ou impedimento.
O Conselho de Administração da Emissora será composto de 3 (três) a 9 (nove) membros efetivos e terá 1 (um)
Presidente e até 2 (dois) Vice-Presidentes, que os Conselheiros designarão entre seus pares. Dentro desses limites,
caberá à Assembleia Geral que processar a eleição do Conselho de Administração fixar, preliminarmente, o número de
Conselheiros que comporão esse colegiado durante cada mandato. Na mesma Assembleia Geral serão eleitos 2 (dois)
membros suplentes, que, a critério do Conselho de Administração, poderão ser convocados para substituir membro efetivo
ausente.
O mandato dos membros do Conselho de Administração é de 1 (um) ano, a contar da data da Assembleia Ordinária que
os eleger, prorrogando-se até a posse de seus substitutos.
Por fim, o Conselho de Administração possui regimento interno próprio aprovado em Reunião do Conselho de
Administração de 30.12.2001 e alterado na reunião de 17.09.2013. A íntegra desse regimento encontra-se disponível para
consulta no website da Companhia (http://www.elekeiroz.com.br/a-elekeiroz/governanca-e-sustentabilidade/regimentointerno-do-conselho-de-administracao/).

a.i.2) Órgãos e Comitês que se reportam ao Conselho
O Estatuto Social da Companhia admite a criação, pelo Conselho de Administração, de comitês, visando auxiliá-lo para
tratar de assuntos específicos. Desde junho de 2018 até a data de atualização deste formulário não ocorreu demanda pela
instalação dos referidos comitês.
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a.i.) Comitê de Divulgação
O Comitê de Divulgação é dedicado a avaliar permanentemente as diretrizes e procedimentos a serem observados na
divulgação de ato ou fato relevante e na manutenção do sigilo de tais informações, estabelecidos na Política de
Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia, aprovada na reunião do Conselho de Administração de 31.07.2002
e alterada nas reuniões de 29.06.2005 e 02.08.2011: (http://www.elekeiroz.com.br/wp-content/uploads/2016/03/POLITICADE-DIVULGACAOO-DE-ATO-OU-FATO-RELEVANTE.pdf).
Cabe ao Comitê de Divulgação:
a) assessorar o Diretor de Relações com Investidores;
b) avaliar permanentemente as diretrizes e os procedimentos que deverão ser observados na divulgação de ato ou
fato relevante e na manutenção do sigilo de tais informações, a atualidade da Política de Divulgação de Ato ou Fato
Relevante (“Política”) e propor as alterações pertinentes;
c) deliberar sobre dúvidas de interpretação do texto da Política;
d) determinar as ações necessárias para divulgação da Política e sua disseminação, inclusive junto ao corpo de
funcionários da Companhia;
e) revisar e aprovar, com a participação de pelos menos dois membros do Comitê de Divulgação, sendo um deles
necessariamente o Diretor de Relações com Investidores, as informações divulgadas ao mercado, antes de serem
publicadas;
f) regular as adesões à Política;
g) apurar e decidir casos de violação;
h) tomar conhecimento dos questionamentos oficiais dos órgãos reguladores e autorreguladores e das respectivas
respostas;
i) propor solução para casos omissos e excepcionais.
Além do Diretor de Relações com Investidores, o Comitê de Divulgação será composto por 2 (duas) a 5 (cinco) pessoas
indicadas anualmente pelo Conselho de Administração e reunir-se-á sempre que convocado pelo Diretor de Relações com
Investidores.
O Comitê de Divulgação não possui regimento interno próprio.
a.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 Estatutário.
a.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.
A Companhia contrata anualmente serviços de auditoria externa após recomendação do Direção da Companhia.
Trimestralmente, na reunião do Conselho de Administração que analisa as demonstrações financeiras, os Auditores
Independentes reportam os trabalhos desenvolvidos no período e comunicam os fatos relevantes observados.
A Companhia possui uma Política de Contratação de Auditoria Independente que define as responsabilidades na
contratação e veda a prestação de serviços que possam causar a perda da objetividade e independência do auditor
independente, notadamente os seguintes:
- serviços de avaliação de empresas e reavaliação de ativos, quando envolver questões relevantes para as
demonstrações contábeis e grau significativo de subjetividade;
- determinação de valor recuperável de ativos e de valores para a constituição de provisões, inclusive para
contingências e reservas técnicas;
- planejamento tributário;
- planejamento ou implementação de sistemas de TI que sejam parte significativa do controle interno sobre relatórios
financeiros ou que gerem informações significativas para as demonstrações financeiras
- serviços contábeis e de escrituração contábil;
- tradução livre de quaisquer documentos contábeis ou a eles vinculados;
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-

serviços de auditoria interna;
serviços de seleção de executivos;
assessoria e reestruturação organizacional;
serviços de finanças corporativas e assemelhados;
serviços digitais;
serviços de apoio em litígio, perícia judicial e extrajudicial;
qualquer outro serviço que influencie ou que possa vir a influenciar as decisões tomadas pela administração.

b) Diretoria
A administração e representação da Emissora compete à Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, na primeira
reunião que suceder a Assembleia Geral Ordinária.
A Diretoria será composta de 2 (dois) a 7 (sete) membros, eleitos pelo Conselho de Administração, compreendendo os
cargos de Diretor Presidente e de Diretor, podendo integrá-la até 1/3 (um terço) dos membros do Conselho de
Administração. Um mesmo diretor poderá ser designado, em caráter efetivo ou interino, para exercer cumulativamente
mais de um cargo. Não poderá ser eleito diretor quem já tiver completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade na data da
eleição.
Ao Diretor Presidente, observadas as diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração, caberá orientar e coordenar
todas as atividades da Companhia, cabendo-lhe, ainda, designar as áreas que serão dirigidas pelos demais membros da
Diretoria.
Compete à Diretoria a administração e a representação da sociedade. Dois diretores, sendo um deles obrigatoriamente o
Diretor Presidente, terão poderes para aprovar qualquer operação que não tenha sido previamente aprovada no
orçamento anual ou plurianual da sociedade que envolva a aquisição, alienação, investimentos, desinvestimentos,
oneração ou transferência de qualquer ativo da sociedade cujo valor seja inferior, individual ou agregado, para o mesmo
tipo de operação, a 3% (três por cento) do patrimônio líquido constante do último balanço patrimonial auditado da
sociedade.
Dois diretores quaisquer, em conjunto, terão poderes para constituir, em nome da sociedade, procuradores “ad negotia” ou
“ad judicia” para praticarem os atos que lhes forem especificados, agindo isoladamente ou em conjunto, conforme for
determinado no mandato. Todos os mandatos, exceto os judiciais, terão obrigatoriamente prazo de validade, não superior
a 1 (um) ano.
Em caso de ausência ou impedimento de qualquer diretor, a Diretoria escolherá o substituto interino dentre seus
membros. Em caso de vaga, caberá ao Conselho de Administração decidir sobre o provimento ou não do cargo,
interinamente.
Os diretores exercerão os mandatos pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, e permanecerão nos cargos até a
posse dos substitutos.
A Diretoria não possui regimento interno próprio.

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:
A Emissora possui um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente. Em abril de 2018, os acionistas da Companhia
não requereram a instalação do Conselho Fiscal.
O Conselho Fiscal não possui regimento interno próprio.
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: (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; (ii) metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação; (iii) como
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os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o funcionamento deste órgão; e (iv) se
foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos:
Os membros da administração passam por processos formais de avaliação de desempenho anual. O sistema de
acompanhamento e avaliação, segundo regimento interno do Conselho de Administração e de seus Comitês de
Assessoramento aborda as atividades desenvolvidas no período e referidas avaliações são submetidas à apreciação do
Conselho de Administração.
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12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais

A Assembleia Geral é o órgão soberano da Companhia, congrega os acionistas e se reúne, ordinária ou
extraordinariamente, mediante convocação na forma prevista pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76).
A Assembleia Geral Ordinária realiza-se no primeiro quadrimestre de cada ano para apreciar, discutir e votar as
demonstrações contábeis apresentadas pelos administradores, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício
e a distribuição de dividendos e eleger os membros do Conselho de Administração.
A Assembleia Geral Extraordinária, por sua vez, realizar-se-á para deliberar sobre as demais matérias que não sejam da
competência específica da Assembleia Geral Ordinária.
a) prazos de convocação
Desde o exercício social de 2013, a Emissora adota prática diferenciada quanto aos prazos de convocação de suas
Assembleias Gerais (30 dias de antecedência), em relação aos previstos na Legislação Societária (15 dias de
antecedência).
b) competências
A assembleia geral tem as competências que lhe são atribuídas pela Lei das Sociedades por Ações. De acordo com o art.
122 da Lei das Sociedades por Ações compete à Assembleia Geral: alterar o Estatuto Social; nomear, eleger ou destituir
os membros do Conselho de Administração; nomear os membros do conselho fiscal; deliberar sobre as demonstrações
contábeis e a distribuição e aplicação dos lucros; deliberar sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; fixar
a remuneração global e anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; alterar o capital social,
ressalvada a competência atribuída ao Conselho de Administração de alteração do capital social até o limite do capital
autorizado, independentemente de reforma estatutária; deliberar sobre a retenção de lucros ou a constituição de reservas.
c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição
dos acionistas para análise
Os documentos a serem analisados nas assembleias gerais encontram-se à disposição dos acionistas no Escritório
Administrativo da Emissora, localizado no município de Várzea Paulista (SP), na Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, nº
392, bairro Bela Cintra, CEP 13.224-030, bem como no site de relações com investidores da Emissora
(www.elekeiroz.com.br).
Os acionistas também podem solicitar cópia de referidos documentos pelo e-mail dri@elekeiroz.com.br, ou ainda consultar
tais documentos no site da Comissão de Valores Mobiliários ou da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
d) identificação e administração de conflitos de interesses
De acordo com os parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 115 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas não poderão votar em
assembleias que deliberem sobre laudo de avaliação de bens que concorreram para formação de capital, aprovação de
suas contas como administradores ou qualquer outra deliberação que possa beneficiá-los, sob pena de: (i) a deliberação
ser anulada; (ii) responder por danos causados; e (iii) serem obrigados a transferir à Companhia as vantagens auferidas.
Durante a realização da Assembleia Geral, assim como ocorre nas reuniões dos órgãos de administração e fiscalização
da Companhia, os Acionistas presentes deverão manifestar-se em razão da existência de eventual situação de conflito de
interesses ou interesse particular em quaisquer matérias em discussão ou deliberação, nas quais sua independência
venha a ser comprometida. Também deverá manifestar-se qualquer Acionista presente que tenha conhecimento de
situação conflituosa em relação a outro Acionista e a matéria objeto da deliberação. Quando manifestado o conflito de
interesse, o Acionista conflitado deverá abster-se na deliberação em relação àquele assunto. Caso o Acionista conflitado
se recuse de abster-se das deliberações, o presidente da Assembleia Geral deverá determinar a anulação dos votos
conflitados proferidos, ainda que posteriormente ao conclave.
e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
A Companhia não possui regras, políticas ou práticas para solicitação de procurações pela administração para o exercício
do direito de voto nas Assembleias Gerais.
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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
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da Assembleia munidos de documento de
identidade, comprovação de poderes, consoante Artigo 126 da Lei 6.404/76.
Para auxiliar os acionistas, a Companhia tem disponibilizado modelo de procuração no Manual de suas Assembleias.
A Emissora solicita que documentos produzidos no exterior sejam consularizados ou apostilados e acompanhados da
respectiva tradução juramentada. O representante do Acionista Pessoa Jurídica não precisará ser Acionista, administrador
da Companhia ou advogado.
a) Pessoas Jurídicas no Brasil: cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa jurídica representada,
comprovante de eleição dos administradores e a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório;
b) Pessoas Físicas no Brasil: procuração com firma reconhecida em cartório.
De modo a dar celeridade aos trabalhos da Assembleia Geral, a Companhia sugere que os acionistas representados por
procuradores enviem, com antecedência mínima de 48 horas, cópia dos documentos acima requeridos por correio ou
portador para:
ELEKEIROZ S.A.
Relações com Investidores
Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, nº 392, bairro Bela Cintra, Várzea Paulista – SP, CEP 13.224-030.
A Emissora ainda não possui um sistema de aceitação de procuração por meio eletrônico.
g) formalidades necessárias para aceitação de boletim de voto a distância, quando enviados diretamente à
companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização
O Acionista deve enviar a via física do Boletim de Voto a Distância para o endereço postal da Companhia, abaixo
indicado, em até 7 dias antes da data da Assembleia Geral, devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida,
acompanhado de cópia autenticada dos seguintes documentos:
(i) Pessoas Físicas: documento de identidade do acionista ou de seu representante legal (neste caso, acompanhado
da comprovação de poderes);
(ii) Pessoas Jurídicas: documentos societários que comprovem a representação legal do acionista e documento de
identidade do representante;
(iii) Fundo de Investimento: documentos indicados no inciso anterior e regulamento do fundo.
Para documentos produzidos no exterior é necessária a tradução juramentada e consularizada.
Para facilitar os trabalhos da Assembleia, o acionista pode enviar as vias digitalizadas dos documentos acima exigidos
para o endereço eletrônico dri@elekeiroz.com.br, sendo que, nesse caso, também será necessário o envio da via original
do boletim de voto e da cópia autenticada dos demais documentos até 07 (sete) dias antes da Assembleia Geral para o
endereço postal da Companhia, abaixo indicado:
ELEKEIROZ S.A.
Relações com Investidores
Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, nº 392, bairro Bela Cintra, Várzea Paulista – SP, CEP 13.224-030.
Uma vez recebidos os documentos acima referidos, a Companhia avisará ao Acionista acerca de seu recebimento e de
sua aceitação, nos termos da Instrução CVM 481/09.
Caso o boletim de voto encaminhado à Companhia não esteja integralmente preenchido ou não venha acompanhado dos
documentos comprobatórios acima descritos, ele será desconsiderado e tal informação será enviada ao acionista por meio
do endereço eletrônico indicado no boletim de voto.
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Os Acionistas com ações custodiadas em mais de uma instituição deverão enviar a instrução de voto para apenas uma
instituição e o voto será sempre considerado pela quantidade total de ações do Acionista.
Durante o prazo de votação, o acionista poderá alterar suas instruções de voto quantas vezes entender necessário, de
modo que será considerada no mapa de votação da Companhia a última instrução de voto apresentada.
Uma vez encerrado o prazo de votação, o acionista não poderá alterar as instruções de voto já enviadas. Caso o acionista
julgue que a alteração seja necessária, ele deverá participar pessoalmente da Assembleia, portando os documentos
exigidos pela Companhia, e solicitar que as instruções de voto enviadas via boletim sejam desconsideradas.
Ressalvada a exceção prevista na Instrução CVM 481/09, caso haja divergência entre eventual boletim de voto à distância
recebido diretamente pela Companhia e a instrução de voto contida no mapa consolidado de votação enviado pela B3
com relação a um mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ, a instrução de voto contida no mapa de votação
prevalecerá, devendo o boletim recebido diretamente pela Companhia ser desconsiderado.
h) se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento de boletim de voto a distância ou de
participação a distância
A Emissora não disponibiliza sistema eletrônico de recebimento de boletim de voto a distância ou de participação a
distância.
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
Conforme previsto no art. 21-L da Instrução CVM nº 481/09, acionistas que representem os percentuais mínimos
estabelecidos nos Anexos 21-L-I e 21-L-II da Instrução CVM nº 481/09 poderão solicitar, respectivamente, a inclusão no
boletim de voto a distância de (i) candidatos ao conselho de administração e ao conselho fiscal da companhia, sempre que
convocada assembleia geral para sua eleição sujeita ao procedimento de voto a distância, conforme §1º do art. 21-A, ou
(ii) propostas de deliberação para as assembleias gerais ordinárias da Companhia.
As solicitações de inclusão de candidatos ao conselho de administração e ao conselho fiscal da companhia no boletim de
voto a distância, observarão os seguintes prazos:
(i) na hipótese de assembleia geral ordinária, entre o primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a
assembleia geral ordinária e até 25 (vinte e cinco) dias antes da data prevista para sua realização, conforme
divulgada no Calendário de Eventos Corporativos da Companhia; ou
(ii) na hipótese de assembleia geral extraordinária, entre o primeiro dia útil após a ocorrência de evento que justifique a
convocação da referida assembleia geral para eleição de membros do conselho de administração e do conselho
fiscal e até 25 (vinte e cinco) dias antes da data prevista para sua realização, hipótese em que a administração da
Companhia, até 7 (sete) dias úteis após a ocorrência de evento que justifique a convocação da assembleia geral,
comunicará ao mercado a data de realização da respectiva assembleia geral, ainda que em caráter provisório, bem
como o prazo para a inclusão de candidatos no boletim de voto a distância; e
Para inclusão de propostas de deliberação por ocasião da assembleia geral ordinária, entre o primeiro dia útil do exercício
social em que se realizará a assembleia geral ordinária e até 45 (quarenta e cinco) dias antes da data prevista para sua
realização, conforme divulgada no Calendário de Eventos Corporativos da Companhia.
Toda e qualquer solicitação de inclusão de propostas de candidatos no boletim de voto a distância, conforme descritas
acima, deverão observar os requisitos legais aplicáveis, bem como o disposto nos Arts. 21-L e 21-M da Instrução CVM nº
481/09 e deverão ser enviadas ao endereço eletrônico: dri@elekeiroz.com.br, e no endereço postal da Companhia, abaixo
indicado:
ELEKEIROZ S.A.
Relações com Investidores
Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, nº 392, bairro Bela Cintra, Várzea Paulista – SP, CEP 13.224-030.
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Os acionistas podem enviar sugestões, críticas ou dúvidas diretamente ao Conselho de Administração por meio do link
“Fale com RI” no site de Relações com Investidores da Elekeiroz (http://www.elekeiroz.com.br/investidores/fale-com-odri/). No campo comentário, deve iniciar informando tratar-se de “Recomendações para o Conselho de Administração
para Assembleia Geral”.
Além disso e para fins do Boletim de Voto à Distância, a Itaúsa disponibiliza em seu site o e-mail dri@elekeiroz.com.br aos
acionistas para que possam:
a) indicar candidatos aos Conselhos de Administração e Fiscal;
b) fazer recomendações para eventual inclusão na pauta da Assembleia; e,
c) enviar perguntas à Diretoria sobre as matérias que serão apreciadas nessa Assembleia.
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
A Emissora não disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar
comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.
Contudo, a Companhia mantém uma área de relações com investidores dedicada ao esclarecimento de dúvidas dos seus
acionistas e mercado em geral, inclusive de questões relacionadas às assembleias. O contato pode ser feito pelo e-mail
dri@elekeiroz.com.br ou pelo link “Fale com RI” no site de Relações com Investidores da Elekeiroz
(http://www.elekeiroz.com.br/investidores/fale-com-o-dri/).

k) outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância
Alternativamente às formalidades informadas no item “g” acima, os Acionistas poderão participar a distância e exercer o
seu direito de voto, ainda, por uma das alterativas abaixo descritas:
a. Envio do boletim pelo Acionista ao agente custodiante
Neste caso, o Acionista detentor de ações depositadas na B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão deve transmitir a instrução de
voto ao seu agente custodiante, devendo ser observados os prazos, procedimentos estabelecidos e documentos
exigidos pelo respectivo custodiante.
b. Envio do boletim pelo Acionista ao agente escriturador da Companhia (Itaú Corretora de Valores S.A.)
a.
Neste caso, o Itaú disponibiliza um site para que o Acionista exerça o direito de voto a distância. Para votar
pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um certificado digital (informações adicionais
http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/
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a) Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões ordinárias
e extraordinárias
Em 2018, o Conselho de Administração se reuniu 14 vezes, sendo 4 reuniões ordinárias e 10 reuniões extraordinárias.
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 há.
c. Regras de identificação e administração de conflitos de interesses
Conforme estabelecido no Regimento Interno do Conselho de Administração, entre outras atribuições, cabe ao Conselho
prevenir e administrar situações de conflito de interesses ou de divergência de opiniões entre os Administradores, fazendo
prevalecer sempre o interesse da Companhia.
O mesmo Regimento estabelece os deveres de todos os conselheiros, entre outros:
i. Exercer acompanhamento pró-ativo permanente e qualificado dos negócios da Companhia;
ii. Manter sigilo, bem como exigir o mesmo tratamento sigiloso dos profissionais que lhe prestem assessoria, sobre
toda e qualquer informação da Companhia, se e enquanto ela não for oficialmente divulgada ao mercado,
utilizando-a somente para o exercício de suas funções de conselheiro;
iii. Abster-se de intervir, isoladamente ou em conjunto com terceiro, em quaisquer negócios com a Companhia e suas
controladas, seus acionistas controladores e ainda entre a Companhia e sociedades controladas ou coligadas dos
administradores e dos acionistas controladores, assim como outras sociedades que, com qualquer dessas pessoas,
integre o mesmo grupo de fato ou de direito, salvo mediante aprovação prévia e específica do Conselho;
iv. Não tirar proveito próprio, direto ou indireto, de oportunidades de que tenha tido conhecimento no curso de suas
atividades de Conselheiro;
v. Declarar, previamente ao início de qualquer discussão e/ou deliberação, que, por qualquer motivo, tem interesse
particular ou conflitante com o da Companhia quanto à determinada matéria submetida à sua apreciação, abstendose de sua discussão e voto; e
vi. Pautar sua conduta por padrões éticos e observar, estimular e zelar pela adoção das boas práticas de governança
corporativa pela companhia.
Na primeira reunião de que participar o Conselheiro eleito deverá informar ao Conselho: (i) a participação em conselhos
de outras empresas; e (ii) o relacionamento comercial com sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela
Companhia ou pelo Grupo Controlador da Companhia, inclusive se prestam serviços a estas empresas.
Tais informações deverão ser atualizadas sempre que houver um novo evento que o justifique.
Se o Conselheiro ou empresa por ele controlada ou gerida vier a contratar operação com a Companhia ou com as
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia ou pelo Grupo Controlador da Companhia, as seguintes
regras serão observadas:
I. A operação dever ser feita em condições de mercado e conduzida pelos canais habitualmente competentes na
hierarquia da Companhia;
II. Quando não se tratar de operação ou de prestação de serviços cotidianos, deverá ser emitido laudo, por empresa
de primeira linha, comprovando que a operação ou prestação de serviços foi realizada em condições de mercado; e
III. A operação deve ser informada ao Conselho previamente à apresentação da proposta à 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; e (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:
Não há.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem

Não há cláusula compromissória inserida no Estatuto Social da Elekeiroz S.A. para a resolução dos conflitos entre
acionistas e entre esses e a Companhia por meio de arbitragem.
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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

Ricardo Craveiro Massari

07/08/1964

Pertence apenas à Diretoria

24/04/2019

anual

4

083.861.738-74

Engenheiro químico

19 - Outros Diretores

24/04/2019

Não

0.00%

N/A

Diretor

Marcos Antonio De Marchi

14/08/1956

Pertence apenas à Diretoria

24/04/2019

anual

7

163.564.188-85

Engenheiro mecânico

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

24/04/2019

Não

0.00%

Elder Antonio Martini

11/02/1962

Pertence apenas à Diretoria

24/04/2019

anual

6

094.831.888-06

Engenheiro mecânico

19 - Outros Diretores

24/04/2019

Não

0.00%

Diretor de Relações com Investidores e
membro do Comitê de Divulgação

N/A

Diretor

Eduardo da Veiga

18/02/1986

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

21/01/2020

anual

0

116.787.767-50

Bacharel em Administração de
Empresas

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

21/01/2020

Sim

0.00%

Felipe Franco da Silveira

23/09/1976

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

24/04/2019

anual

1

261.377.018-08

Bacharel em administração de
empresas

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

24/04/2019

Sim

100.00%

Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque

23/06/1978

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

24/04/2019

anual

1

025.989.187-89

Bacharel em administração

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

24/04/2019

Sim

100.00%

Thiago Sguerra Miskulin

21/06/1984

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

21/01/2020

anual

1

313.032.028-83

Bacharel em engenharia

20 - Presidente do Conselho de
Administração

21/01/2020

Sim

100.00%

Membro do Comitê de Divulgação

N/A

N/A

Membro do Comitê de Divulgação
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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

Marcelo Marinho Lutz Pereira da Silva

23/09/1991

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

24/04/2019

anual

0

409.242.968-10

Bacharel em administração

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

24/04/2019

Sim

0.00%

N/A
Experiência profissional / Critérios de Independência
Ricardo Craveiro Massari - 083.861.738-74
Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:
Elekeiroz S.A. - Diretor desde janeiro de 2015.
Atuação: indústria de transformação - fabricação de produtos químicos;
Cargos de administração que ocupou em outras sociedades ou em organizações do terceiro
Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda. Setor de atuação: Fabricação de produtos químicos orgânicos.
Diretor Regional GBU Soda Ash e Derivatives (mai/2013 a jan/2015); Gerente Geral Rhodia Cone Sul (out/2008 a abr/2013); Diretor Regional de Negócios HPC (mai/2006 a set/2008); e Gerente Regional de
Negócios Oilfield (dez/2005 a set/2008).
BASF S.A. Indústrias Químicas
Setor de atuação: Fabricação de produtos químicos.
Gerente de Vendas (out/2001 a out/2005); Gerente de Produto (dez/2000 a out/2001); Representante Técnico (out/1991 a nov/2000); e, Técnico de Desenvolvimento de Mercado (jan/1990 a set/1991).
Formação Acadêmica: Engenheiro Químico pela Escola de Engenharia Mauá em 1989 e com MBA em Gestão Empresarial pela FIA em 2006. Cursou, na Fundação Getúlio Vargas, Gestão Baseada em Valor
(abr/2004) e, ainda, pela Fundação Dom Cabral, Suplly Chain (mar/2002), Gestão de Pessoas (fev/2002), Gestão de Finanças (nov/2001) e Macroambiente e Estratégia (set/2001), tendo participado do Programa de
Desenvolvimento de Marketing pela ESPM (jul e nov/2000 e abr/2001).
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal – Não há;
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não há;
iii qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – Não há.
Marcos Antonio De Marchi - 163.564.188-85
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Experiência Profissional durante os últimos 5 anos
Elekeiroz S.A. - Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores, Membro do Comitê de Divulgação desde abril de 2012. Membro dos Comitês de Estratégia e Inovação, de Pessoas e Governança e
Auditoria e Gerenciamento de Riscos de abril de 2012 a junho de 2013. Setor de Atuação: indústria de transformação - fabricação de produtos químicos;
Cargos de administração que ocupou em outras sociedades ou em organizações do terceiro
Grupo Rhodia:
Setor: Fabricante de produtos químicos para os mercados agroquímico e nutrição, automotivo e transporte, bens de consumo e têxtil, eletro-eletrônico, energia e abatimento de gases de efeito estufa, aromas e
fragrâncias, saúde, indústria e processos.
Presidente da Rhodia América Latina e Membro do Management Committee do Grupo Rhodia de novembro de 2005 a março de 2012, acumulava também a Presidência da Global Business Unit Fibras. No Grupo
Rhodia desde 1979 foi também Vice-Presidente da Rhodia Brasil (2004/2005), Vice-Presidente da Rhodia Industrial Yarns & Fibers (2001/2003), Vice-Presidente da Rhodia Poliamida América do Sul (1999/2000),
dentre outros cargos gerenciais e técnicos entre 1998 e 1979.
Nexoleum Bioderivados S.A. Membro do Conselho de Administração desde maio de 2016. Setor de Atuação: indústria de transformação - fabricação de produtos químicos. Formação Acadêmica: Graduado em
Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Industrial – FEI tem formação complementar no PGA - Programa de Gestão Avançada da Fundação Dom Cabral, em 1997,
e do INSEAD - Instituto Europeu de Administração, em Fontainebleau, em 1997
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal – Não há;
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não há;
iii qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – Não há.
Elder Antonio Martini - 094.831.888-06
Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:
Elekeiroz S.A. - Diretor Estatutário desde agosto de 2013.
Setor de Atuação: indústria de transformação - fabricação de produtos químicos; Cargos de administração que ocupou em outras sociedades ou em organizações do terceiro
Solvay Energy Services América Latina e da Rhodia Energy Services América Latina:
Setor: Fabricante de produtos químicos para os mercados agroquímicos e nutrição, automotivo e transporte, bens de consumo e têxtil, eletro-eletrônico, energia e abatimento de gases de efeito estufa, aromas e
fragrâncias, saúde, indústria e processos. Cogeração de Energia Elétrica a partir de fonte Renovável.
Nos últimos 5 anos ocupou a Vice Presidência da Solvay Energy Services América Latina e da Rhodia Energy Services América Latina. Anteriormente foi (i) Presidente da Cogeração de Energia Elétrica Paraíso,
subsidiária do Grupo Solvay/Rhodia, (ii) Vice Presidente de Compras e Logística América Latina no Grupo Rhodia e (iii) Diretor Industrial no Grupo Rhodia na França, durante 7 anos. Teve passagens de sucesso por
produção, manutenção, condução de projetos industriais de médio e grande porte, assim como por Compras, condução de Unidade de Negócios e pela área de energia. Recentemente, conduziu a montagem de
usina de geração de energia elétrica (70 MW) a partir de biomassa de cana de açúcar, em Brotas-SP.
Formação Acadêmica: Graduado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia de São Carlos (Universidade de São Paulo) em 1987.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal – Não há;
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não há;
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – Não há.
Eduardo da Veiga - 116.787.767-50
1. H.I.G. Assessoria de Investimentos Ltda. desde julho de 2018; setor de atuação: Assessoria de Investimentos; Profissional de Investimentos; 2. Bigsal – Indústria e Comércio de Suplementos para Nutrição Animal
S.A. desde janeiro de 2019; setor de atuação: Nutrição Animal; Membro do Conselho de Administração; 3. Pátria Investimentos Ltda desde setembro de 2016 a junho de 2018; setor de atuação: Assessoria de
Investimentos; Profissional de Investimentos; 4. Icatu Holding S.A. desde outubro de 2008 a Agosto 2016; setor de atuação: Holding; Profissional de Investimentos; 5. Possui título de CFA Charterholder
Formação acadêmica: Bacharelado em Engenharia de Produção pela PUC-RJ, Mestrado em Engenharia pela École Centrale de Paris.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal – Não há;
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não há;
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – Não há.

PÁGINA: 111 de 202

Formulário de Referência - 2019 - ELEKEIROZ S.A.

Versão : 3

Felipe Franco da Silveira - 261.377.018-08
1. Cel.Lep Ensino de Idiomas S.A. desde agosto de 2017; setor de atuação: Ensino de Idiomas; Presidente do Conselho de Administração
2. Cel.Lep Ensino de Idiomas S.A. de junho de 2013 a julho de 2017; setor de atuação: Ensino de Idiomas; Diretor Estatutário e Presidente
3. LG Informática S.A. desde janeiro de 2018; setor de atuação: Software de Informática; Vice-Presidente do Conselho de Administração
4. Vargem Grande Participações S.A. desde outubro de 2017; setor de atuação: Holding; Membro do Conselho de Administração
5. Bigsal – Indústria e Comércio de Suplementos para Nutrição Animal S.A. desde setembro de 2017; setor de atuação: Nutrição Animal; Membro do Conselho de Administração
6. Grupo Mr. Cat e Midnight Sun Participações S.A. desde novembro de 2017; setor de atuação: Varejo; Membro do Conselho de Administração
7. No Zebra Network S.A. - desde agosto de 2017; setor de atuação: Internet; Membro do Conselho de Administração
8. Vitoria Participações S.A. – desde junho de 2018; setor de atuação: Hospitalar; Membro do Conselho de Administração
9. Hospital Meridional S.A. desde junho de 2018; setor de atuação: Hospitalar; Membro do Conselho de Administração
Formação acadêmica: Bacharelado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV e MBA pela The Wharton School
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal – Não há;
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não há;
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – Não há.
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - 025.989.187-89
1. Office Total S.A. desde novembro de 2017; setor de atuação: Serviços Profissionais de Impressão; Membro do Conselho de Administração
2. Bigsal – Indústria e Comércio de Suplementos para Nutrição Animal S.A. desde janeiro de 2017; setor de atuação: Nutrição Animal; Presidente do Conselho de Administração
3. Halex Istar Indústria Farmacêutica S.A. desde novembro de 2017; setor de atuação: Indústria Farmacêutica; Vice-Presidente do Conselho de Administração
4. Self It Academias Holding S.A. desde novembro de 2017; setor de atuação: Serviços de Ginástica; Membro do Conselho de Administração
5. H.I.G. Assessoria de Investimentos Ltda. desde setembro de 2017; setor de atuação: Assessoria de Investimentos; Diretor
6. Gávea Investimentos Ltda. de agosto de 2015 a agosto de 2017; setor de atuação: Assessoria de Investimentos; Sócio Diretor
7. Banco Santander (Brasil) S.A. de 2007 a 2015; setor de atuação: Banco de Investimentos; responsável pela área de Investimentos em Private Equity
8. Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. de outubro de 2009 a outubro de 2014; setor de atuação: Energia Elétrica; Membro do Conselho de Administração
9. Crédito Corporativo – FDIC de março de 2010 a julho de 2015; setor de atuação: Crédito; Membro do Comitê de Supervisão
10. Enesa Participações S.A. de março de 2010 a março de 2015; setor de atuação: Engenharia; Membro do Conselho de Administração
11. FIP Sondas de maio de 2011 a março de 2015; setor de atuação: Investimentos; Membro do Comitê de Investimentos
12. Sete Brasil Participações S.A. de maio de 2011 a março de 2015; setor de atuação: Óleo e Gás; Membro do Conselho de Administração e dos Comitês Financeiro e de Novos Negócios
13. GEM Assistência Medica Especializada S.A. - desde setembro de 2018; setor de atuação: Saúde; Vice Presidente do Conselho de Administração
Formação acadêmica: Bacharelado em Administração de Empresas pela IBMEC
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal – Não há;
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não há;
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – Não há.
Thiago Sguerra Miskulin - 313.032.028-83
1. J.P. Morgan de setembro de 2006 a julho de 2007; setor de atuação: Banco de Investimentos; Analista Financeiro
2. The Boston Consulting Group desde janeiro de 2009 a agosto de 2011; setor de atuação: Serviços de Consultoria; Consultor
3. Grupo SBF S.A. desde agosto de 2013 a outubro de 2016; setor de atuação: Varejo; Suplente do Conselho de Administração
4. GP Investimentos Ltda. desde agosto de 2013 a outubro de 2016; setor de atuação: Assessoria de Investimentos; Profissional de Investimento
5. Mubadala Consultoria Financeira Ltda. desde outubro de 2016 a agosto de 2017; setor de atuação: Assessoria de Investimentos; Profissional de Investimento
6. H.I.G. Brasil Assessoria de Investimentos Ltda. desde julho de 2017; setor de atuação: Assessoria de Investimentos; Diretor
7. Sofape Fabricante de Filtros Ltda. - desde outubro de 2018; setor de Autopeças; Presidente do Conselho de Administração
Formação acadêmica: Bacharelado em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, Mestrado em Engenharia pela Ècole Centrale de Lyon e MBA pela Stanford University
Formação acadêmica: Bacharelado em Administração de Empresas pela IBMEC
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal – Não há;
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não há;
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – Não há.
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Marcelo Marinho Lutz Pereira da Silva - 409.242.968-10
1. H.I.G. Brasil Assessoria de Investimentos Ltda. desde julho de 2017; setor de atuação: Assessoria de Investimentos; Profissional de Investimento
2. Graycliff Partners Brasil Administradora de Recursos Ltda. de julho de 2014 a junho de 2017; setor de atuação: Investimento em Participações; Profissional de Investimento
Formação acadêmica: Bacharelado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal – Não há;
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não há;
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – Não há.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Ricardo Craveiro Massari - 083.861.738-74
N/A

N/A

Marcos Antonio De Marchi - 163.564.188-85
N/A

N/A

Elder Antonio Martini - 094.831.888-06
N/A

N/A

Eduardo da Veiga - 116.787.767-50
N/A

N/A

Felipe Franco da Silveira - 261.377.018-08
N/A

N/A

Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - 025.989.187-89
N/A

N/A

Thiago Sguerra Miskulin - 313.032.028-83
N/A

N/A

Marcelo Marinho Lutz Pereira da Silva - 409.242.968-10
N/A

N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Membro do Comitê (Efetivo)

18/02/1986

28/01/2020

anual

28/01/2020

0

0.00%

14/08/1956

24/04/2019

Anual

24/04/2019

7

100.00%

17/01/1967

24/04/2019

anual

24/04/2019

6

100.00%

21/06/1984

24/04/2019

anual

24/04/2019

0

0.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Eduardo da Veiga

Outros Comitês

116.787.767-50

Comitê de Divulgação

Marcos Antonio De Marchi

Outros Comitês

163.564.188-85

Comitê de Divulgação

Bacharel em Administração
de Empresas
Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro mecânico

Diretor de Relações com Investidores e Diretor Presidente
Ricardo Garcia de Souza

Outros Comitês

094.298.218-57

Comitê de Divulgação

Membro do Comitê (Efetivo)
Contador

Diretor de Finanças e Tecnologia da Informação
Thiago Sguerra Miskulin

Outros Comitês

313.032.028-83

Comitê de divulgação

Membro do Comitê (Efetivo)
Bacharel em engenharia

Membro do Conselho de Administração
Experiência profissional / Critérios de Independência
Eduardo da Veiga - 116.787.767-50
1. H.I.G. Assessoria de Investimentos Ltda. desde julho de 2018; setor de atuação: Assessoria de Investimentos; Profissional de Investimentos; 2. Bigsal – Indústria e Comércio de Suplementos para Nutrição
Animal S.A. desde janeiro de 2019; setor de atuação: Nutrição Animal; Membro do Conselho de Administração; 3. Pátria Investimentos Ltda desde setembro de 2016 a junho de 2018; setor de atuação: Assessoria
de Investimentos; Profissional de Investimentos; 4. Icatu Holding S.A. desde outubro de 2008 a Agosto 2016; setor de atuação: Holding; Profissional de Investimentos; 5. Possui título de CFA Charterholder
Formação acadêmica: Bacharelado em Engenharia de Produção pela PUC-RJ, Mestrado em Engenharia pela École Centrale de Paris.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal – Não há;
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não há;
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – Não há.
Marcos Antonio De Marchi - 163.564.188-85

PÁGINA: 114 de 202

Formulário de Referência - 2019 - ELEKEIROZ S.A.

Versão : 3

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos
Elekeiroz S.A. - Diretor Presidente, Diretor de Relações com Investidores, Membro do Comitê de Divulgação desde abril de 2012. Membro dos Comitês de Estratégia e Inovação, de Pessoas e Governança e
Auditoria e Gerenciamento de Riscos de abril de 2012 a junho de 2013. Setor de Atuação: indústria de transformação - fabricação de produtos químicos;
Cargos de administração que ocupou em outras sociedades ou em organizações do terceiro
Grupo Rhodia:
Setor: Fabricante de produtos químicos para os mercados agroquímico e nutrição, automotivo e transporte, bens de consumo e têxtil, eletro-eletrônico, energia e abatimento de gases de efeito estufa, aromas e
fragrâncias, saúde, indústria e processos.
Presidente da Rhodia América Latina e Membro do Management Committee do Grupo Rhodia de novembro de 2005 a março de 2012, acumulava também a Presidência da Global Business Unit Fibras. No Grupo
Rhodia desde 1979 foi também Vice-Presidente da Rhodia Brasil (2004/2005), Vice-Presidente da Rhodia Industrial Yarns & Fibers (2001/2003), Vice-Presidente da Rhodia Poliamida América do Sul (1999/2000),
dentre outros cargos gerenciais e técnicos entre 1998 e 1979.
Nexoleum Bioderivados S.A. Membro do Conselho de Administração desde maio de 2016. Setor de Atuação: indústria de transformação - fabricação de produtos químicos.
Formação Acadêmica: Graduado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Industrial – FEI tem formação complementar no PGA - Programa de Gestão Avançada da Fundação Dom Cabral, em
1997,
e do INSEAD - Instituto Europeu de Administração, em Fontainebleau, em 1997
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal – Não há;
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não há;
iii qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – Não há.
Ricardo Garcia de Souza - 094.298.218-57
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Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:
Elekeiroz S.A.: Gerente Executivo de Finanças e Tecnologia da informação desde agosto de 2014, Gerente Executivo de Controladoria de outrubro de 2013 a agosto de 2014, Gerente de Controladoria de julho de
2005 a agosto de 2013.
Atuação: Indústria de transformação - fabricação de produtos químicos
Faculdade Pitágoras - Professor Universitário das disciplinas Controladoria e Administração Financeira entre fevereiro de 2010 a junho de 2011. Área de atuação: Instituição de Ensino.
Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor:
Membro do Conselho Fiscal da Fundação Itaúsa Industrial desde abril de 2012; Diretor Financeiro da FNQ – Fundação Nacional da Qualidade desde janeiro de 2017.
Formação Acadêmica:
Mestrado Profissional em Administração de Empresas pela EAESP - FGV concluído em 2009; Especialização em Finanças pela Fipecafi - USP, concluída em 1998, Graduação em Ciências Contábeis pela
Faculdade Padre Anchieta concluída em 1995 e Graduação em Comunicação Social - Publicidade em Propaganda pela PUCCAMP, concluida em1990.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal - não há
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas - não há;
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer - não há
Thiago Sguerra Miskulin - 313.032.028-83
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1. J.P. Morgan de setembro de 2006 a julho de 2007; setor de atuação: Banco de Investimentos; Analista Financeiro
2. The Boston Consulting Group desde janeiro de 2009 a agosto de 2011; setor de atuação: Serviços de Consultoria; Consultor
3. Grupo SBF S.A. desde agosto de 2013 a outubro de 2016; setor de atuação: Varejo; Suplente do Conselho de Administração
4. GP Investimentos Ltda. desde agosto de 2013 a outubro de 2016; setor de atuação: Assessoria de Investimentos; Profissional de Investimento
5. Mubadala Consultoria Financeira Ltda. desde outubro de 2016 a agosto de 2017; setor de atuação: Assessoria de Investimentos; Profissional de Investimento
6. H.I.G. Brasil Assessoria de Investimentos Ltda. desde julho de 2017; setor de atuação: Assessoria de Investimentos; Diretor
7. Sofape Fabricante de Filtros Ltda. - desde outubro de 2018; setor de Autopeças; Presidente do Conselho de Administração
Formação acadêmica: Bacharelado em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, Mestrado em Engenharia pela Ècole Centrale de Lyon e MBA pela Stanford University
Formação acadêmica: Bacharelado em Administração de Empresas pela IBMEC
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal – Não há;
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas – Não há;
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer – Não há.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Eduardo da Veiga - 116.787.767-50
N/A

N/A

Marcos Antonio De Marchi - 163.564.188-85
N/A

N/A

Ricardo Garcia de Souza - 094.298.218-57
N/A

N/A

Thiago Sguerra Miskulin - 313.032.028-83
N/A

N/A
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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:
Os administradores do emissor, de suas controladas e de seus controladores não possuem relações conjugais, união
estável ou parentesco até o 2º grau.
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não existem relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas,
controladores e outros.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores

A Emissora mantém vigente seguro de responsabilidade civil de administradores (D&O), que tem por objeto garantir aos
administradores da Emissora e de suas subsidiárias não financeiras, nos termos da apólice, o pagamento ou reembolso de
despesas caso o patrimônio pessoal dos administradores seja atingido em decorrência de processos judiciais,
administrativos ou arbitrais, incluído, mas não limitado, àqueles de natureza cível, trabalhista, tributária, consumerista ou
previdenciária, em função de sua responsabilidade pessoal, solidária ou subsidiária ou devido à desconsideração da
personalidade jurídica, relacionados às atividades da Emissora, bem como em decorrência de qualquer reivindicação
escrita ou processo judicial cível, administrativo, regulatório ou arbitral, imputando descumprimento de leis ou
normativos federais, estaduais e/ou municipais, ou normas estrangeiras, reguladoras de valores mobiliários. Referida
apólice exclui de cobertura a prática de: (a) atos que assegurem ao administrador a obtenção de lucro ou vantagem
pessoal à qual ele legalmente não tenha direito; e (ii) atos dolosos ou culpa grave equiparável ao dolo praticados por
administrador ou por qualquer terceiro em benefício desse administrador.
A atual apólice prevê como limite de cobertura o valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), sujeito a
sublimites e franquias para cada cobertura contratada.
Em 2018, o valor negociado do prêmio do seguro de responsabilidade civil dos administradores, com vigência da apólice
de 22.05.18 a 22.05.19, foi R$ 101 mil, incluído o IOF.
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12.12 - Outras informações relevantes

I.

Informações adicionais ao item 12.2
Informações sobre as Assembleias Gerais realizadas nos 3 últimos exercícios sociais e no exercício corrente (2018)
realizadas pelo controlador Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.).
Data de realização das Instalação
Assembleias
convocação
AGO de 27.04.2015
Não
AGO de 28.04.2016
Não
AGO de 11.04.2017
Não
AGO de 24.04.2018
Não

II.

em

2ª Quórum de Instalação
Ações Ordinárias
98,23%
98,23%
98,23%
98,23%

Informações adicionais dos itens 12.5/ 6 Conselho de Administração
Nome
Número de reuniões realizadas desde a posse (*)
Alfredo Egydio Setubal
11
Cesar Suaki dos Santos
11
Henri Penchas
11
Olavo Egydio Setubal Júnior
11
Ricardo Egydio Setubal
11
Ricardo Villela Marino
11
Rodolfo Villela Marino
11
Para o cômputo do número de reuniões realizadas e o percentual de participação foram consideradas as reuniões ocorridas desde a data
da posse dos membros em 2017 até 23.03.2018

Pessoas Expostas Politicamente
Não existem membros do Conselho de Administração, da Diretoria e dos Comitês considerados pessoas expostas
politicamente.
III.

Informações adicionais dos Itens 12.7 8: Composição dos comitês do controlador: Itaúsa – Investimentos
Itaú S.A.
Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos
Nome
Número de reuniões realizadas desde a posse (*)
Henri Penchas
10
Priscila Grecco de Oliveira Neves 10
Ricardo Egydio Setubal
10
Rodolfo Villela Marino
10
Para o cômputo do número de reuniões realizadas e o percentual de participação foram consideradas as reuniões ocorridas desde a data
da posse dos membros em 2017 até 23.03.2018

Comitê de Estratégia e Inovação
Nome
Cesar Suaki dos Santos
Henri Penchas
Ricardo Egydio Setubal
Rodolfo Villela Marino

Número de reuniões realizadas desde a posse (*)
3
3
3
3

Para o cômputo do número de reuniões realizadas e o percentual de participação foram consideradas as reuniões ocorridas desde a data
da posse dos membros em 2017 até 23.03.2018
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Comitê de Pessoas e Governança
Nome
Cesar Suaki dos Santos
Henri Penchas
Rodolfo Villela Marino

Número de reuniões realizadas desde a posse (*)
4
4
4

Para o cômputo do número de reuniões realizadas e o percentual de participação foram consideradas as reuniões ocorridas desde a data
da posse dos membros em 2017 até 23.03.2018

Comitê de Divulgação
Nome
Henri Penchas
Marcos Antonio De Marchi
Ricardo Garcia de Souza
Rodolfo Villela Marino

Número de reuniões realizadas desde a posse (*)
4
4
4
4

Para o cômputo do número de reuniões realizadas e o percentual de participação foram consideradas as reuniões ocorridas desde a data
da posse dos membros em 2017 até 23.03.2018
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IV.

Com relação às informações do item 12.9, segue a relação de existência conjugal, união estável ou
parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor e o grupo de controle do investidor
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.:
Nome

CPF

Cargos na Administração em 2018
Emissora
Controladora Direta
Controladora Indireta Participação no Grupo
COMPANHIA ESA
ELEKEIROZ S.A.
ITAÚSA INVESTIMENTOS ITAÚ
de Controle
CNPJ 13.788.120/0001-47
CNPJ 61.532.644/0001-15
CNPJ 52.117.397/0001-08

Bloco VILLELA
1) Maria de Lourdes Egydio Villela ...........................................
007.446.978-91
Filhos:
Conselheiro Suplente
Ricardo Villela Marino ................ (*) 252.398.288-90
Presidente do CA
Rodolfo Villela Marino ................ (*) 271.943.018-81
Irmãos:
2) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho .......................................................................
066.530.838-88
3) Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela ....................................................................
066.530.828-06
Bloco SETUBAL
Irmãos:
Conselho Suplente
1) Alfredo Egydio Setubal ................... (*) 014.414.218-07
Filhos:
Alfredo Egydio Nugent Setubal ........... 402.919.708-09
Marina Nugent Setubal .....................................................................
384.422.518-80
2) José Luiz Egydio Setubal .............................................................
011.785.508-18
Filhos:
Beatriz de Mattos Setubal ..........................................
316.394.318-70
Gabriel de Mattos Setubal .......................................
348.338.808-73
Olavo Egydio Mutarelli Setubal
394.635.348-73
3) Maria Alice Setubal ...................................................................
570.405.408-00
Filhos:
Fernando Setubal Souza e Silva ................................
311.798.878-59
Guilherme Setubal Souza e Silva ...............................
269.253.728-92
Tide Setubal Souza e Silva Nogueira...................................................
296.682.978-81
Vice-Presidente do CA
4) Olavo Egydio Setubal Júnior ........ (*)
006.447.048-29
Filhos:
Bruno Rizzo Setubal ...........................................................
299.133.368-56
Camila Setubal Lenz Cesar ............... 350.572.098-41
Luiza Rizzo Setubal Kairalla.................................................................
323.461.948-40
5) Paulo Setubal Neto ..................................................................................
638.097.888-72
Filhos:
Carolina Marinho Lutz Setubal ...................................
077.540.228-18
Júlia Guidon Setubal Winandy...........................................
336.694.358-08
Paulo Egydio Setubal ............................................
336.694.318-10
Conselheiro Efetivo
6) Ricardo Egydio Setubal ................ (*)
033.033.518-99
Filhos:
Marcelo Ribeiro do Valle Setubal....... 230.936.378-21
Patrícia Ribeiro do Valle Setubal......... 230.936.328-62
Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal......... 230.936.298-02
7) Roberto Egydio Setubal ................................
007.738.228-52
Filhas:
Mariana Lucas Setubal ......................................................................
227.809.998-10
Paula Lucas Setubal .........................................................................
295.243.528-69
(*) eleitos na AGO de 24.04.2018 e RCA de 26.04.2018

-

-

sim

Conselheiro Suplente
Conselheiro Efetivo
Diretor Vice-Presidente

Diretor Presidente

sim

-

sim

Diretor Vice-Presidente
Vice-Presidente do CA

Diretora Executiva "A"

sim
sim

Vice-Presidente do CA
Diretor Presidente

Diretor Vice-Presidente

sim

-

-

sim
sim
sim

-

-

sim
sim
sim
sim

-

-

sim
sim
sim
sim

Conselheiro Efetivo

-

sim
sim
sim
sim

Conselheiro Suplente

-

sim
sim
sim
sim

Diretor Vice-Presidente

Diretor Executivo "B"

sim
sim
sim
sim

-

-

sim
sim
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12.10 – Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas em 2018 entre
administradores do emissor e:
a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor;
b) Controlador direto ou indireto do emissor;
c) Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladas ou
pessoas.
Nome

1)

CPF

Cargos na Administração em 2017
Controladora Direta
Controladora Indireta
COMPANHIA ESA
ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ
CNPJ 61.532.644/0001-15
CNPJ 52.117.397/0001-08
Relação de Controle

Bloco VILLELA
Maria de Lourdes Egydio Villela ...........................................
007.446.978-91
Filhos:
Ricardo Villela Marino (*) ........................................................
252.398.288-90
Rodolfo Villela Marino (*) .............................................................
271.943.018-81

Participação no Grupo
de Controle em 2017

-

-

sim

Conselheiro Suplente
Conselheiro Efetivo
Diretor Vice-Presidente

Diretor Presidente

sim

-

sim

Diretora Executiva "A"

sim
sim

Diretor Vice-Presidente

sim

-

sim
sim
sim

-

sim
sim
sim
sim

-

sim
sim
sim
sim

-

sim
sim
sim
sim

-

sim
sim
sim
sim

Diretor Executivo "B"

sim
sim
sim
sim

-

sim
sim

-

não

Irmãos:
2) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho .......................................................................
066.530.838-88
3) Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela ....................................................................
066.530.828-06
Vice-Presidente do CA
Bloco SETUBAL
Irmãos:
Vice-Presidente do CA
1) Alfredo Egydio Setubal (*) .............................................................
014.414.218-07
Diretor Presidente
Filhos:
Alfredo Egydio Nugent Setubal ...........
402.919.708-09
Marina Nugent Setubal .....................................................................
384.422.518-80
2) José Luiz Egydio Setubal .............................................................
011.785.508-18
Filhos:
Beatriz de Mattos Setubal ..........................................
316.394.318-70
Gabriel de Mattos Setubal .......................................
348.338.808-73
Olavo Egydio Mutarelli Setubal............
394.635.348-73
3) Maria Alice Setubal ...................................................................
570.405.408-00
Filhos:
Fernando Setubal Souza e Silva ................................
311.798.878-59
Guilherme Setubal Souza e Silva ...............................
269.253.728-92
Tide Setubal Souza e Silva Nogueira...................................................
296.682.978-81
4) Olavo Egydio Setubal Júnior (*) ................................................................
006.447.048-29
Filhos:
Bruno Rizzo Setubal ...........................................................
299.133.368-56
Camila Setubal Lenz Cesar.................................................
350.572.098-41
Luiza Rizzo Setubal Kairalla.................................................................
323.461.948-40
5) Paulo Setubal Neto ..................................................................................
638.097.888-72
Conselheiro Efetivo
Filhos:
Carolina Marinho Lutz Setubal ...................................
077.540.228-18
Júlia Guidon Setubal Winandy..............................................
336.694.358-08
Paulo Egydio Setubal ............................................
336.694.318-10
6) Ricardo Egydio Setubal (*) ......................................................................................
033.033.518-99
Conselheiro Suplente
Filhos:
Marcelo Ribeiro do Valle Setubal.......
230.936.378-21
Patrícia Ribeiro do Valle Setubal.........
230.936.328-62
Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal.........
230.936.298-02
7) Roberto Egydio Setubal ........................................................................................
007.738.228-52
Diretor Vice-Presidente
Filhas:
Mariana Lucas Setubal ......................................................................
227.809.998-10
Paula Lucas Setubal .........................................................................
295.243.528-69
Relação de Controle
Henri Penchas (*) ....................................................
061.738.378-20
Conselheiro Efetivo
(*) eleitos na AGO de 24.04.2018 e RCA de 26.04.2018
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Nome

1)

CPF

Cargos na Administração em 2016
Controladora Direta
Controladora Indireta
COMPANHIA ESA
ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ
CNPJ 61.532.644/0001-15
CNPJ 52.117.397/0001-08
Relação de Controle

Bloco VILLELA
Maria de Lourdes Egydio Villela ...........................................
007.446.978-91
Filhos:
Ricardo Villela Marino (*) ........................................................
252.398.288-90
Rodolfo Villela Marino (*) .............................................................
271.943.018-81

Conselheiro Suplente
Conselheiro Efetivo
Diretor Vice-Presidente

Irmãos:
2) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho .......................................................................
066.530.838-88
Presidente do CA
3) Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela ....................................................................
066.530.828-06
Bloco SETUBAL
Irmãos:
Vice-Presidente do CA
1) Alfredo Egydio Setubal (*) .............................................................
014.414.218-07
Diretor Presidente
Filhos:
Alfredo Egydio Nugent Setubal ...........
402.919.708-09
Marina Nugent Setubal .....................................................................
384.422.518-80
2) José Luiz Egydio Setubal .............................................................
011.785.508-18
Filhos:
Beatriz de Mattos Setubal ..........................................
316.394.318-70
Gabriel de Mattos Setubal .......................................
348.338.808-73
Olavo Egydio Mutarelli Setubal............
394.635.348-73
3) Maria Alice Setubal ...................................................................
570.405.408-00
Filhos:
Fernando Setubal Souza e Silva ................................
311.798.878-59
Guilherme Setubal Souza e Silva ...............................
269.253.728-92
Tide Setubal Souza e Silva Nogueira...................................................
296.682.978-81
4) Olavo Egydio Setubal Júnior (*) ................................................................
006.447.048-29
Filhos:
Bruno Rizzo Setubal ...........................................................
299.133.368-56
Camila Setubal Lenz Cesar.................................................
350.572.098-41
Luiza Rizzo Setubal Kairalla.................................................................
323.461.948-40
5) Paulo Setubal Neto ..................................................................................
638.097.888-72
Conselheiro Efetivo
Filhos:
Carolina Marinho Lutz Setubal ...................................
077.540.228-18
Júlia Guidon Setubal Winandy..............................................
336.694.358-08
Paulo Egydio Setubal ............................................
336.694.318-10
6) Ricardo Egydio Setubal (*) ......................................................................................
033.033.518-99
Conselheiro Suplente
Filhos:
Marcelo Ribeiro do Valle Setubal.......
230.936.378-21
Patrícia Ribeiro do Valle Setubal.........
230.936.328-62
Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal.........
230.936.298-02
7) Roberto Egydio Setubal ........................................................................................
007.738.228-52
Diretor Vice-Presidente
Filhas:
Mariana Lucas Setubal ......................................................................
227.809.998-10
Paula Lucas Setubal .........................................................................
295.243.528-69
Relação de Controle
Henri Penchas (*) ....................................................
061.738.378-20
Conselheiro Efetivo
(*) eleitos na AGO de 24.04.2018 e RCA de 26.04.2018

Participação no Grupo
de Controle em 2016

-

sim

-

sim

Diretor VicePresidente

sim

Diretor Executivo "B"
-

sim
sim

Diretor Presidente

sim

-

sim
sim
sim

-

sim
sim
sim
sim

-

sim
sim
sim
sim

-

sim
sim
sim
sim

-

sim
sim
sim
sim

Diretor Executivo "A"

sim
sim
sim
sim

-

sim
sim

-

não
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Nome

1)

CPF

Cargos na Administração em 2015
Controladora Direta
Controladora Indireta
COMPANHIA ESA
ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ
CNPJ 61.532.644/0001-15
CNPJ 52.117.397/0001-08
Relação de Controle

Bloco VILLELA
Maria de Lourdes Egydio Villela ...........................................
007.446.978-91
Filhos:
Ricardo Villela Marino (*) ........................................................
252.398.288-90
Rodolfo Villela Marino (*) .............................................................
271.943.018-81

Conselheiro Suplente
Conselheiro Efetivo
Diretor Vice-Presidente

Irmãos:
2) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho .......................................................................
066.530.838-88
Presidente do CA
3) Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela ....................................................................
066.530.828-06
Bloco SETUBAL
Irmãos:
Vice-Presidente do CA
1) Alfredo Egydio Setubal (*) .............................................................
014.414.218-07
Diretor Presidente
Filhos:
Alfredo Egydio Nugent Setubal ...........
402.919.708-09
Marina Nugent Setubal .....................................................................
384.422.518-80
2) José Luiz Egydio Setubal .............................................................
011.785.508-18
Filhos:
Beatriz de Mattos Setubal ..........................................
316.394.318-70
Gabriel de Mattos Setubal .......................................
348.338.808-73
Olavo Egydio Mutarelli Setubal............
394.635.348-73
3) Maria Alice Setubal ...................................................................
570.405.408-00
Filhos:
Fernando Setubal Souza e Silva ................................
311.798.878-59
Guilherme Setubal Souza e Silva ...............................
269.253.728-92
Tide Setubal Souza e Silva Nogueira...................................................
296.682.978-81
4) Olavo Egydio Setubal Júnior (*) ................................................................
006.447.048-29
Filhos:
Bruno Rizzo Setubal ...........................................................
299.133.368-56
Camila Setubal Lenz Cesar.................................................
350.572.098-41
Luiza Rizzo Setubal Kairalla.................................................................
323.461.948-40
5) Paulo Setubal Neto ..................................................................................
638.097.888-72
Conselheiro Efetivo
Filhos:
Carolina Marinho Lutz Setubal ...................................
077.540.228-18
Júlia Guidon Setubal ...............................................
336.694.358-08
Paulo Egydio Setubal ............................................
336.694.318-10
6) Ricardo Egydio Setubal (*) ......................................................................................
033.033.518-99
Conselheiro Suplente
Filhos:
Marcelo Ribeiro do Valle Setubal.......
230.936.378-21
Patrícia Ribeiro do Valle Setubal.........
230.936.328-62
Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal.........
230.936.298-02
7) Roberto Egydio Setubal ........................................................................................
007.738.228-52
Diretor Vice-Presidente
Filhas:
Mariana Lucas Setubal ......................................................................
227.809.998-10
Paula Lucas Setubal .........................................................................
295.243.528-69
Relação de Controle
Henri Penchas (*) ....................................................
061.738.378-20
Conselheiro Efetivo
(*) eleitos na AGO de 24.04.2018 e RCA de 26.04.2018

Participação no Grupo
de Controle em 2015

-

sim

-

sim

Diretor Executivo "A"

sim

Diretor Presidente
-

sim
sim

Diretor Executivo "B"

sim

-

sim
sim
sim

-

sim
sim
sim
sim

-

sim
sim
sim
sim

-

sim
sim
sim
sim

-

sim
sim
sim
sim

Diretor Vice-Presidente

sim
sim
sim
sim

-

sim
sim

-

não
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a.

objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi formalmente
aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

De acordo com o disposto no artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, os proventos dos Administradores
(Conselho de Administração e Diretoria) são compostos pela “remuneração” (parcela fixa) e pela “participação nos lucros”
(parcela variável). A “remuneração” é definida pela Assembleia Geral, que fixa verba global e anual para este fim, cabendo
ao Conselho de Administração regulamentar a utilização da mesma.
A nossa prática de remuneração e participação nos lucros têm como objetivos atrair, recompensar e incentivar os
administradores na condução dos negócios da Companhia, contribuindo para o alcance de suas metas estratégicas.
É realizado periodicamente, por empresa especializada, acompanhamento dos valores de remuneração e
participação nos lucros praticados no mercado para esses administradores, visando garantir um razoável equilíbrio entre
os proventos pagos pela Companhia e por empresas similares.
b.

composição da remuneração, indicando:
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Os Administradores recebem pró-labore mensal fixo como contraprestação pelo exercício de seu mandato. Os
diretores recebem também remuneração variável a título de participação nos lucros em função dos resultados anuais da
Companhia, ambas compatíveis com as pesquisas de mercado realizadas periodicamente. Além disso, tem como
benefícios indiretos, assistência médica, veículo designado para uso em serviço, seguro de vida e direito a plano de
previdência privada para o qual contribuem os Diretores com contrapartida da Companhia.
ii. em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração total

Conselho de Administração

2016

2017

2018

Pró-labore

95%

95%

95%

Participação nos Lucros

0%

0%

0%

Benefícios

5%

5%

5%

Diretoria

2016

2017

2018

Pró-labore

96%

64%

64%

Participação nos Lucros

0%

31%

31%

Benefícios

4%

5%

5%

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Para o pagamento da remuneração, ou pró-labore dos Administradores, a Assembleia Geral fixa verba global e
anual, cuja utilização é regulamentada pelo Conselho de Administração, conforme definido no artigo 5º, item 5.1, do
Estatuto Social. A participação nos lucros, variável por sua natureza, não pode, todavia exceder a 10% do Lucro Líquido e
nem à somatória da remuneração atribuída aos Administradores no período a que se referir o balanço, pelas disposições
do mesmo item 5.1.
Os valores individuais de remuneração são aprovados pelo Conselho de Administração e suas correções periódicas
são baseadas em pesquisas de mercado realizadas por empresas especializadas.
iv. razões que justificam a composição da remuneração
Com a prática de remuneração e participação nos lucros anteriormente indicada, a Companhia visa remunerar seus
Administradores conforme as responsabilidades do seu cargo, as práticas de mercado e o desempenho de seus negócios.
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v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
Os membros suplentes do Conselho de Administração não são remunerados, exceto quando substituem membro
efetivo.
c.
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
Para o exercício de 2016 a Companhia utilizou três indicadores de resultados econômicos para definir os níveis de
Remuneração Variável dos diretores: 1) o Lucro Líquido; 2) o EBITDA; e 3) o ROIC - Retorno sobre o Capital Investido.
Para os exercícios de 2017 e 2018 foram mantidos os indicadores 1) Lucro Líquido e 2) EBITDA, para definir os
níveis de Remuneração Variável dos diretores.
d.

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

Para o exercício de 2016 três indicadores de resultados econômicos foram escolhidos para compor a remuneração:
Lucro Líquido: 40%, EBITDA: 40% e ROIC: 20%, com uma faixa de variação em torno de seus respectivos valores alvos
orçados. O indicador Lucro Líquido tinha um diferencial que o caracterizava como “gatilho”, representado pelo valor
mínimo de sua faixa de variação premiável: abaixo desse valor, nada seria pago a título de remuneração variável ou
Participação nos Lucros, independentemente do resultado do segundo indicador, o EBITDA ou do terceiro indicador, o
ROIC. Esses indicadores de resultados econômicos eram responsáveis por cerca de 75% da remuneração variável dos
diretores; o restante era em função de objetivos relativos a contribuições individuais voltados ao desenvolvimento futuro da
Companhia.
Para os exercícios de 2017 e 2018 foram mantidos os indicadores de Lucro Líquido: 50% e EBITDA: 50%, com a
mesma metodologia de apuração dos anos anteriores.
e.
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo
prazo
A parte fixa dos proventos dos Administradores acompanha parâmetros de mercado e a parte variável é baseada
em tradicionais indicadores de resultados econômico-financeiros, que são função do alcance dos valores orçados de
volumes, faturamento, rentabilidade e demais variáveis do negócio, com as limitações estatutárias acima referidas, além
de, conforme descrito acima, passarem a ter uma parte em função de objetivos individuais direcionados ao crescimento da
Companhia.
Considerando que os proventos dos Administradores, em especial sua parcela variável, são impactados pelos
resultados da Companhia, inclusive pelos riscos que ele assume, e por objetivos que levam em consideração o desejado
desenvolvimento dos negócios, a Companhia acredita que a prática adotada faz com que os interesses dos
Administradores fiquem alinhados aos seus próprios interesses.
f.

existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos

Os proventos de todos os Administradores são pagos única e diretamente pela Companhia, não havendo membros
do Conselho de Administração ou da Diretoria que recebam remuneração relativa à sua atuação na Companhia suportada
por empresas subsidiárias, controladas ou controladora. Eventuais membros da Administração que sejam executivos e/ou
conselheiros em outras empresas do Conglomerado são remunerados pelas atividades nelas exercidas.
g.
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário,
tal como a alienação do controle societário do emissor
Não há qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de outros eventos societários.
h. práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual do
conselho de administração e da diretoria, indicando:
(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma participam
Para o pagamento das remunerações (fixa e variável e benefícios de qualquer natureza), a Assembleia Geral Ordinária
fixa a verba global e anual, cabendo ao Conselho de Administração deliberar pela distribuição dessa verba. Caberá
igualmente ao Conselho de Administração regulamentar o rateio da participação devida aos próprios membros desse
Conselho e aos membros da Diretoria, que corresponderá a, no máximo, 0,1 (um décimo) do lucro líquido apurado em
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

balanço, não podendo, porém, exceder ao somatório da remuneração atribuída aos administradores no período a que se
referir o balanço que consignar a mencionada participação.
(ii)
critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicado se há a utilização de
estudos para a verificação das práticas de mercado e, em caso positivo, os critérios de comparação e a
abrangência desses estudos
O Conselho de Administração define anualmente a remuneração fixa, considerando a verba global e anual aprovada na
Assembleia Geral Ordinária.
(iii)
com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de
remuneração do emissor
Anualmente o Conselho de Administração avalia a adequação prática de remuneração para o Conselho de Administração
e da Diretoria.
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,25

3,00

7,25

Nº de membros remunerados

2,50

3,00

5,50

562.000,00

2.726.000,00

3.288.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

311.000,00

311.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

112.000,00

763.000,00

875.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

INSS sobre honorários

INSS sobre honorários.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

4.862.000,00

4.862.000,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

33.000,00

458.000,00

491.000,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

Observação

Total da remuneração

Quantidade de conselheiros
apresenta apenas os conselheiros
remunerados, não incluindo
suplentes nem membros que
acumulam função na diretoria
executiva e são remunerados
exclusivamente pela função de
diretor. No cômputo do número de
membros do Conselho está incluído
membro do Comitê de Auditoria e de
Gerenciamento de Riscos da
Companhia.
Número de membros corresponde à
média anual apurada com base na
quantidade de membros mês a mês.

Número de membros
corresponde à média anual
apurada com base na
quantidade de membros mês a
mês.

707.000,00

9.120.000,00

9.827.000,00

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

3,00

9,00

Nº de membros remunerados

6,00

3,00

9,00
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Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

1.322.000,00

4.406.000,00

5.728.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

382.000,00

382.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

264.000,00

1.234.000,00

1.498.000,00

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

INSS sobre honorários

INSS sobre honorários

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

2.916.000,00

2.916.000,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

85.000,00

480.000,00

565.000,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

Observação

Total da remuneração

Quantidade de conselheiros
apresenta apenas os conselheiros
remunerados, não incluindo
suplentes nem membros que
acumulam função na diretoria
executiva e são remunerados
exclusivamente pela função de
diretor.
No cômputo do número de membros
do Conselho está incluído membro
do Comitê de Auditoria e de
Gerenciamento de Riscos da
Companhia.
Número de membros corresponde à
média anual apurada com base na
quantidade de membros mês a mês.

Número de membros
corresponde à média anual
apurada com base na
quantidade de membros mês a
mês.

1.671.000,00

9.418.000,00

11.089.000,00

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

3,00

9,00

Nº de membros remunerados

6,00

3,00

9,00

1.322.000,00

2.890.000,00

4.212.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

113.000,00

113.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

264.000,00

809.000,00

1.073.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros

PÁGINA: 131 de 202

Formulário de Referência - 2019 - ELEKEIROZ S.A.
Descrição de outras
remunerações fixas

INSS sobre honorários

Versão : 3
INSS sobre honorários

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

85.000,00

179.000,00

264.000,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

Observação

Total da remuneração

Quantidade de conselheiros
apresenta apenas os conselheiros
remunerados, não incluindo
suplentes nem membros que
acumulam função na diretoria
executiva e são remunerados
exclusivamente pela função de
diretor.
Número de membros corresponde à
média anual apurada com base na
quantidade de membros mês a mês.
1.671.000,00

Número de membros
corresponde à média anual
apurada com base na
quantidade de membros mês a
mês.

3.991.000,00

5.662.000,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

Remuneração Variável prevista para o exercício social corrente (2019)
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Nº total de membros

(B)

3

(A)

Nº de membros remunerados

(B)

3

(A)

Bônus

(B)

(C)

(A)

Valor Mínimo previsto no plano de remuneração – R$ mil

(B)

1.500

(A)

Valor Máximo previsto no plano de remuneração – R$ mil

(B)

3.750

(A)

Valor Previsto no Plano caso as metas fossem atingidas – R$ mil

(B)

2.500

(A)

Observações:
(A) A Companhia não possui Conselho Fiscal em funcionamento;
(B) O Conselho de Administração não recebe remuneração Variável;
(C) A Companhia não utiliza bônus como forma de remuneração dos diretores estatutários.

Remuneração Variável no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Nº total de membros

(B)

3

(A)

Nº de membros remunerados

(B)

3

(A)

Bônus

(B)

(C)

(A)

Participação nos resultados – R$ mil

(B)

4.862

(A)

Valor Mínimo previsto no plano de remuneração – R$ mil

(B)

0

(A)

Valor Máximo previsto no plano de remuneração – R$ mil

(B)

0

(A)

Valor Previsto no Plano caso as metas fossem atingidas – R$ mil

(B)

0

(A)

Valor efetivamente reconhecido no resultado – R$ mil

(B)

4.862

(A)

Observações:
(A) A Companhia não possui Conselho Fiscal em funcionamento;
(B) O Conselho de Administração não recebe remuneração Variável;
(C) A Companhia não utiliza bônus como forma de remuneração dos diretores estatutários .

Remuneração Variável no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
Conselho de
Diretoria
Administração Estatutária

Conselho
Fiscal

Nº total de membros

(B)

3

(A)

Nº de membros remunerados

(B)

3

(A)

Bônus

(B)

(C)

(A)

Participação nos resultados – R$ mil

(B)

2.916

(A)

Valor Mínimo previsto no plano de remuneração – R$ mil
Valor Máximo previsto no plano de remuneração – R$
mil
Valor Previsto no Plano caso as metas fossem atingidas
– R$ mil
Valor efetivamente reconhecido no resultado – R$ mil

(B)

0

(A)

(B)

0

(A)

(B)

0

(A)

(B)

2.916

(A)

Observações:
(D) A Companhia não possui Conselho Fiscal em funcionamento;
(E) O Conselho de Administração não recebe remuneração Variável;
(F) A Companhia não utiliza bônus como forma de remuneração dos diretores estatutários .
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

Remuneração Variável no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
Conselho de
Diretoria
Administração Estatutária
Nº total de membros
(B)
3
Nº de membros remunerados
(B)
3
Bônus
(B)
(C)
Participação nos resultados – R$ mil
(B)
Não houve
Valor Mínimo previsto no plano de remuneração – R$ mil
(B)
0
Valor Máximo previsto no plano de remuneração – R$
(B)
0
mil
Valor Previsto no Plano caso as metas fossem atingidas
(B)
0
– R$ mil
Valor efetivamente reconhecido no resultado – R$ mil
(B)
Não houve

Conselho
Fiscal
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)

Observações:
(A) A Companhia não possui Conselho Fiscal em funcionamento;
(B) O Conselho de Administração não recebe remuneração Variável;
(C) A Companhia não utiliza bônus como forma de remuneração dos diretores estatutários .
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de julho de 2003, foi aprovado o Plano para Outorga de
Opções de Ações, facultando aos Administradores e funcionários participarem das valorizações que seu trabalho e
dedicação trouxerem para as ações representativas do capital da Companhia. Desde então, não houve outorga de opções
aos administradores e funcionários da Companhia.
Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 11.04.2017 foi proposto e aprovado o cancelamento desse
Plano.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

Não foram outorgadas opções de ações aos administradores durante a vigência do plano.
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13.6 - Opções em Aberto

Não foram outorgadas opções de ações aos administradores durante a vigência do plano.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

Não foram outorgadas opções de ações aos administradores durante a vigência do plano.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

Não foram outorgadas opções de ações aos administradores durante a vigência do plano.

PÁGINA: 139 de 202

Formulário de Referência - 2019 - ELEKEIROZ S.A.

Versão : 3

13.9 - Participações Detidas Por Órgão

Os membros do conselho de administração e da diretoria estatutária não possuem ações ou quotas diretas ou
indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou quotas, emitidos
pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sub controle comum.
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA

Nº total de membros (*)
2,5
3
Nº de membros remunerados(**)
1,25
2
Nome do plano
Plano PAI-CD
Plano PAI-CD
Quantidade de administradores
que reúnem as condições para se
1
aposentar
Condições para se aposentar Para a aposentadoria antecipada, Para a aposentadoria antecipada,
antecipadamente
os participantes devem atender aos
os participantes devem atender
seguintes requisitos: 1. Mínimo de
aos seguintes requisitos: 1.
55 anos de idade; 2. Mínimo de 10
Mínimo de 55 anos de idade; 2.
anos de plano; e 3. Não ter
Mínimo de 10 anos de plano; e 3.
mandato ativo ou vínculo
Não ter mandato ativo ou vínculo
empregatício com os
empregatício com os
patrocinadores
patrocinadores
Valor atualizado das contribuições
acumuladas
do
plano
de
previdência até o encerramento
do
último
exercício
social,
R$ 2.211 mil
descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente
pelos administradores
Valor
total
acumulado
das
contribuições realizadas durante o
último
exercício
social,
R$ 36 mil
R$ 458 mil
descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente
pelos administradores
Possibilidade de resgate Não há possibilidade de resgate Não há possibilidade de resgate
antecipado e condições
antecipado de contribuições
antecipado de contribuições
(*)
(**)

Média calculada de acordo com o Ofício-Circular CVM/SEP/02/2018.
No cômputo do número de membros do Conselho está incluído membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos da Companhia.
Nº de administradores vinculados ao Plano no último dia do exercício social.
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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
31/12/2018

31/12/2017

Conselho de Administração
31/12/2016

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Nº de membros

3,00

3,00

3,00

4,25

6,00

6,00

Nº de membros
remunerados

3,00

3,00

3,00

4,25

6,00

6,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

4.820.174,00

3.454.296,00

2.356.516,00

292.409,00

687.549,00

687.549,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

1.239.876,00

1.394.068,00

799.289,00

40.487,00

95.199,00

95.199,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

2.459.933,00

2.081.498,00

1.330.281,00

117.788,00

278.546,00

278.546,00

Observação
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
31/12/2018

Valores referentes aos 6 conselheiros eleitos pelo Grupo Itaúsa com mandato de janeiro a maio de 2018.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria

A Companhia não detém quaisquer 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.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

2016

2017

2018

Diretoria Estatutária – Partes relacionadas

0%

0%

0%

Conselho de Administração – Partes relacionadas

59%

64%

64%
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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

O pagamento de proventos aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária foi decorrente
exclusivamente das funções que desempenham na Companhia.
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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

Não há quaisquer pagamentos a membros do Conselho ou da Diretoria Estatutária reconhecidos em controladas da
Companhia.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

As informações julgadas relevantes relativas a este item são as apresentadas nos itens 13.1 a 13.15.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

14.1 - Descrição dos recursos humanos
a. número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica)
2018
Gerentes, Coordenadores, Supervisores e
Encarregados
Administração e Vendas (demais cargos)
Produção, Manutenção e Laboratórios
(demais cargos)
TOTAL
2017
Gerentes, Coordenadores, Supervisores e
Encarregados
Administração e Vendas (demais cargos)
Produção, Manutenção e Laboratórios
(demais cargos)
TOTAL
2016
Gerentes, Coordenadores, Supervisores e
Encarregados
Administração e Vendas (demais cargos)
Produção, Manutenção e Laboratórios
(demais cargos)
TOTAL

Camaçari BA

Várzea
Paulista - SP

TOTAL

15

61

76

33

77

110

135

172

307

183

310

493

Camaçari BA

Várzea
Paulista - SP

TOTAL

17

65

82

31

75

106

135

189

324

183

329

512

Camaçari BA

Várzea
Paulista - SP

TOTAL

19

67

86

35

78

113

136

187

323

190

332

522

b. número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica)
2018
Segurança Patrimonial
Limpeza e Conservação
Restaurante
Manutenção Industrial
TOTAL
2017
Segurança Patrimonial
Limpeza e Conservação
Restaurante
Manutenção Industrial
TOTAL

Camaçari BA

Várzea
Paulista-SP

TOTAL

18
12
10
106
146

14
20
19
45
98

32
32
29
151
244

Camaçari BA

Várzea
Paulista-SP

TOTAL

19
12
12
77
120

14
21
19
47
101

33
33
31
124
221
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2016
Segurança Patrimonial
Limpeza e Conservação
Restaurante
Manutenção Industrial
TOTAL

Camaçari BA

Várzea
Paulista-SP

TOTAL

22
16
14
116
168

16
23
15
42
96

38
39
29
158
264

Não está considerada nos quadros anteriores a mão de obra terceirizada utilizada nas paradas para manutenções
preventivas, comum no tipo de atividade desenvolvida pela Companhia, que ocorre com periodicidade variável para cada
uma das unidades industriais.
c. índice de rotatividade
O quadro a seguir traz o índice de rotatividade de pessoal (turnover) para os exercícios sociais encerrados em 2016, 2017
e 2018:

Turnover médio mensal

2018

2017

2016

0,71

0,88

1,53

A fórmula utilizada pela Companhia para o cálculo do turnover médio mensal é a que segue:

Turnover (Adm+Dem )/2 / 12
=
Quadro Final
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Devido à recessão que atingiu o país nos últimos exercícios sociais, a Companhia readequou sua operação e reduziu
pessoal alocado nas fábricas de Várzea Paulista (SP) e Camaçari (BA).
As linhas de produção de Ftálico e Plastificantes do Polo de Camaçari (BA) foram desativadas, ocorrendo o desligamento
de 165 funcionários da Companhia no ano de 2016. A produção desses produtos foi centralizada nas fábricas de Várzea
Paulista (SP).
Nos anos de 2017 e 2018 a Companhia manteve o seu quadro de funcionários e consolidou suas operações de Ftálico e
Plastificantes na fábrica de Várzea Paulista (SP).
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a. política de salários e remuneração variável
A Companhia possui uma política salarial formalmente estabelecida para a manutenção e o controle da remuneração
atribuída a cada empregado como contrapartida ao seu trabalho. A remuneração considera o cargo ocupado e a
performance do empregado, assegurando a hierarquia interna dos cargos, a contribuição efetiva de cada cargo e
ocupante para o alcance dos objetivos da Companhia e o adequado equilíbrio com o mercado de trabalho específico.
Os funcionários recebem também uma remuneração variável vinculada à obtenção de resultados positivos no
encerramento do exercício social, conhecido como Plano de Participação nos Resultados (PPR), em vigor desde 1998. Esse
benefício é acordado anualmente entre uma Comissão de Representantes da Empresa e as Comissões de Negociação dos
dois sites (Várzea Paulista e Camaçari), cujos membros são eleitos pelos empregados, contando ainda com a
intermediação dos diretores dos sindicatos dos trabalhadores, que são convidados a participar do processo.
b. política de benefícios
Entre outros benefícios, a Elekeiroz oferece a seus colaboradores: plano de saúde, refeição, cesta básica, transporte,
reembolso creche e seguro de vida. Além de atender às exigências da legislação trabalhista do País, a Empresa mantém o
plano de participação dos colaboradores nos resultados da Companhia (citado no item 4.3.a).
Os colaboradores também podem optar pela participação em um plano de previdência privada que consiste em um
programa de aposentadoria adicional, do tipo contribuição definida (Plano PAI-CD), aprovado pela Secretaria de
Previdência Complementar. Os participantes contribuem com parte de seu salário, enquanto a Companhia, como
patrocinadora, participa com valores de 50% a 100% do montante aportado pelos funcionários.
c. características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não administradores,
identificando:
i. grupos de beneficiários
ii. condições para exercício
iii. preços de exercício
iv. prazos de exercício
v. quantidade de ações comprometidas pelo plano
Com o objetivo de integrar os administradores e funcionários no processo de desenvolvimento da sociedade a médio e
longo prazo, a AGE realizada em 31 de julho de 2003 deliberou instituir um plano de outorga de opções de ações para
administradores e funcionários. Entretanto, tendo em visa que desde a sua instituição, não foram outorgadas opções de
compra aos administradores e funcionários da Companhia, foi aprovado o cancelamento do Plano para Outorga de
Opções de Ações na Assembleia Geral Extraordinária de 11 de abril de 2017.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

A Companhia se relaciona com os sindicatos laborais nas localidades em que atua, tanto diretamente quanto
através dos sindicatos patronais das respectivas regiões.
O relacionamento tem se dado de maneira construtiva, o que fez com que a Companhia não enfrentasse
paralizações ou greves nos últimos 3 exercícios sociais.
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Não há outras informações relevantes para esta seção do Formulário de Referência.
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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 %

FIP Kilimanjaro Brasil Partners I B – Multiestratégia IE
27.486.551/0001-63

brasileira-SP

Sim

Sim

13/04/2018

Não
14.261.761

98,234%

16.117.360

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

1,766%

849.660

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

0

0,000%

14.518.150

100,000%

Classe ação
TOTAL

94,992%

30.379.121

96,487%

5,008%

1.106.049

3,513%

0

0,000%

0

0,000%

16.967.020

100,000%

31.485.170

100,000%

OUTROS
256.389
Classe ação
TOTAL
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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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

FIP Kilimanjaro Brasil Partners I B – Multiestratégia IE

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

27.486.551/0001-63

OUTROS

14.518.150

100,000

16.967.020

100,000

31.485.170

100,000

14.518.150

100,000

16.967.020

100,000

31.485.170

100,000

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

24/04/2019

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

2.855

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

612

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)

256.389

1,766%

Quantidade preferenciais (Unidades)

849.660

5,008%

Total

1.106.049

3,513%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

A partir de 4 de junho de 2018 a Elekeiroz S.A. passou a ser controlada pelo Fundo de Investimento Kilimanjaro Brasil
Partners I B - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior.
Em complementação às informações prestadas nas seções 15.1/2 deste Formulário de Referência, a Companhia informa
que o seu acionista controlador, Kilimanjaro Brasil Partners I B – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Investimento no Exterior, cujos recursos advêm de entidades no exterior geridas por H.I.G. Capital LLC, uma das
principais empresas de investimentos em private equity e ativos alternativos do mundo, e cujo gestor é a BRL Trust
Investimentos Ltda., não possui um cotista que o controle, considerando para estes fins o mesmo critério que, se fosse
companhia aberta, seria suficiente para considerar a participação como de acionista controlador, ou seja, não há cotista (i)
que seja titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da
assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e (ii) que use efetivamente seu poder
para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia, nos termos do artigo 116 da Lei nº
6.404/76. As principais decisões evolvendo o Kilimanjaro Brasil Partners I B – Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia Investimento no Exterior são tomadas por um Comitê de Investimento composto pelos Srs. Anthony Tamer,
Sami Mnaymneh e Fernando Marques Oliveira.

a) principais controladas e coligadas do emissor
Elekeiroz

50,00% ON
50,00% Total

Nexoleum

100,00% ON
100,00% Total

100,00% ON
100,00% Total

Nexoleum USA
Corporation

Nexoleum
Europe

c. participações do emissor em sociedades do grupo
Não há.
d. participações de sociedades do grupo no emissor
Não há.
e. principais sociedades sob controle comum

Kilimanjaro
Brasil Partners I B

98,234% ON
94,992% PN
96,487% Total

50,00% ON
50,00% Total
100,00% ON
100,00% Total

Nexoleum USA
Corporation

Free Float (**)
1,766% ON
5,008% PN
3,513% Total

Elekeiroz

Nexoleum
100,00% ON
100,00% Total

Nexoleum
Europe
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte

A Companhia não possui acordo de acionistas arquivado na sua sede ou do qual o controlador seja parte, regulando o
exercício do direito de voto ou a transferência de ações de emissão da Elekeiroz S.A.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor

Nos exercícios de 2016 e 2017 não ocorreram alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle
e administradores da Companhia.
Em 4 de junho de 2018, foi realizado o fechamento da operação contratada no contrato de compra e venda de ações
celebrado por ITAÚSA – Investimentos Itaú S.A. (“Itaúsa”), na condição de vendedora, e Kilimanjaro Brasil Partners I B –
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (“Fundo”), na condição de comprador,
em 26 de abril de 2018, tendo por objeto a alienação da totalidade da participação societária detida pela Itaúsa no capital
da Elekeiroz S.A. (“Companhia”), e a consequente alienação de seu controle para o Fundo, que passou a deter 96, 487%
da totalidade das ações da Elekeiroz (98,234% de ações ON e 94,992% de ações PN).
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15.7 - Principais Operações Societárias

1. Descrição de evento societário envolvendo a Companhia no exercício de 2018:
Em 2018, a Companhia não realizou operações de incorporação, fusão, cisão, incorporação de ações, aquisição ou alienação do
controle societário nem aquisições ou alienações de ativos importantes.

2. Descrição de evento societário envolvendo a Companhia no exercício de 2017:
Em 2017, a Companhia não realizou operações de incorporação, fusão, cisão, incorporação de ações, aquisição ou alienação do
controle societário nem aquisições ou alienações de ativos importantes.

3. Descrição de evento societário envolvendo a Companhia no exercício de 2016:
Em 2016, a Companhia não realizou operações de incorporação, fusão, cisão, incorporação de ações, aquisição ou alienação do
controle societário nem aquisições ou alienações de ativos importantes.
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Exercício de 2018:
Elekeiroz S.A
Alteração do controle acionário

Principais condições do negócio

Em 26 de abril de 2018 a controladora da Elekeiroz, Itaúsa –
Investimentos Itaú S.A. informou aos acionistas e ao mercado que,
com a interveniência-anuência da Companhia, firmou Contrato de
Compra e Venda de Ações, tendo por objeto a alienação da totalidade
da participação societária detida pela Itaúsa no capital da Companhia,
e a consequente alienação de seu controle, para o Fundo Kilimanjaro
Brasil Partners I B - Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia Investimento no Exterior.
Em 4 de junho de 2018 a operação de troca do controle acionário da
Companhia foi concluída.
Nos termos do Contrato, o preço de compra base das ações objeto da
Operação é de R$28.946.123,84 – resultante do valor de empresa
(enterprise value) atribuído à Companhia, equivalente a
R$160.000.000,00, menos o endividamento líquido base estabelecido
no Contrato, equivalente a R$130.000.000,00, multiplicado pelo
percentual de participação societária detida pela Itaúsa na Companhia
– o que corresponde a um preço por ação de R$0,95283, valor este a
ser corrigido monetariamente pela Taxa SELIC a partir desta data até a
data de fechamento da Operação.
O preço de compra base estará sujeito aos seguintes ajustes e
complementos:
(A) ajuste pela variação do endividamento líquido e do capital de giro
da Companhia apurada no fechamento da Operação;
(B) ajuste em razão da eventual apuração de determinadas
superveniências ativas relativas a montantes recuperados, direitos ou
créditos recebidos ou reconhecidos pela Companhia após a data de
fechamento da Operação e que possuam fato gerador anterior à data
de fechamento da Operação, relativamente: (i) a determinadas contas
a receber da Companhia; (ii) a determinados processos judiciais ou
administrativos envolvendo a Companhia; e (iii) a determinados bens e
direitos não operacionais da Companhia não contabilizados no balanço
patrimonial na data de fechamento; e
(C) adição de montantes a serem pagos futuramente a título de earnout, em decorrência (i) da venda, bem como de resultados financeiros
da eventual exploração comercial, até a venda, de determinados
imóveis não operacionais da Companhia; (ii) de eventual resultado
positivo decorrente da ação judicial de que a Companhia é parte
(processo judicial n° 0014372-18.1993.4.01.3400 (93.0014467-7), em
trâmite na 7ª. Vara Federal da 1ª Região), que discute determinados
créditos prêmio de IPI; e (iii) da venda, bem como da exploração
comercial e da performance financeira até a venda, de determinadas
unidades de negócios; e (iv) da eventual verificação da obtenção de
determinadas taxas internas de retorno (TIR) do Fundo em relação ao
investimento realizado na compra das ações e nos investimentos
realizados posteriormente na Companhia.
Os eventuais pagamentos a título de earn-out serão garantidos pelo
Comprador por meio de alienação fiduciária de ações de emissão da
própria Companhia.
O fechamento da Operação está sujeito à verificação e ao
cumprimento de determinadas condições suspensivas usuais em
transações similares, nos termos do Contrato.
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Sociedades Envolvidas

Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. e Kilimanjaro Brasil Partners I B Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento
no Exterior, cujos recursos advêm de entidades no exterior geridas por
H.I.G. Capital LLC.
Efeitos Resultantes da Operação no O Fundo adquirirá, na data de fechamento da Operação, a totalidade
Quadro Acionário, especialmente, da participação societária detida pela ITAÚSA no capital social da
sobre a Participação do
Companhia, representada por 14.261.761 ações ordinárias e
Controlador, de Acionista com mais 16.117.360 ações preferenciais, equivalentes a 98,2% e 95,0% das
de 5% do Capital Social e dos
ações ordinárias e preferenciais, respectivamente, e a 96,5% do capital
Administradores do Emissor.
social total da Companhia.
Quadro Societário Antes e Depois
Antes da operação: Itaúsa – Investimentos Itaú S.A: 96,5% das ações e
da Operação
minoritários: 3,5% das ações da Companhia.
Depois da operação: Kilimanjaro Brasil Partners I B - Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no
Exterior: 96,5% das ações e minoritários: 3,5% das ações da
Companhia.
Mecanismos utilizados para
O Fundo submeterá à CVM, em até 30 dias contados da data de
garantir o tratamento equitativo
fechamento da Operação, pedido de registro de uma oferta pública
entre os acionistas
obrigatória para a aquisição das ações ordinárias e preferenciais de
emissão da Companhia detidas pelos acionistas minoritários em razão
da alienação de controle da Companhia, de acordo com o artigo 254-A
da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, com a Instrução CVM n°
361/02, conforme alterada, e com o estatuto social da Companhia
(“OPA”).
No exercício de 2017 a Companhia não realizou a operações de incorporação, fusão, cisão, incorporação de ações, aquisição ou
alienação de controle societário nem aquisições ou alienações de ativos importantes.
Exercício de 2016:
Nexoleum Bioderivados S.A. (atual denominação social de Nexoleum Bioderivados Ltda.)
Evento
Em fevereiro de 2016, a Companhia assinou contrato de aquisição de
participação no capital da Nexoleum Bioderivados Ltda. ("Nexoleum"),
empresa pioneira na produção de plastificantes derivados de óleos
vegetais.
Em 4 de maio de 2016, a Elekeiroz adquiriu 50% de participação no
capital da Nexoleum Bioderivados S.A., concluindo a formação da Joint
Venture.
Principais condições do negócio
O investimento nessa aquisição e na posterior ampliação da
capacidade produtiva será de aproximadamente R$ 15 milhões e
resultará numa participação de 50% do capital da Nexoleum.
Este investimento está alinhado à estratégia de crescimento e
complemento de portfólio da Elekeiroz no mercado de plastificantes
de forma a melhor atender às necessidades dos seus clientes. Com
isso, a Companhia fortalece seu posicionamento estratégico, criando
valor para os seus acionistas e demonstrando sua confiança no
desenvolvimento do país.
O patrimônio líquido da Nexoleum foi avaliado em R$ 28.015.581,70 a
preços de mercado, pela empresa especializada Grant Thornton
Auditores Independentes, não constituindo investimento contábil
relevante para a Elekeiroz, nos termos do § único do artigo 247 da Lei
6.404/76.
A Companhia, embora entenda que não foram verificados quaisquer
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dos parâmetros do artigo 256 da Lei 6.404/76, apresentou consulta à
Comissão de Valores Mobiliários, visando confirmar o entendimento a
respeito da adequação do método de avaliação adotado no laudo para
certos ativos intangíveis da Nexoleum.
A Elekeiroz manterá o mercado informado quanto ao resultado da
consulta e sua eventual repercussão nos valores constantes do laudo,
inclusive quanto à necessidade de ratificação do investimento por
Assembleia Geral e eventual direito de recesso a seus acionistas.
Sociedades Envolvidas
Elekeiroz S.A. e Nexoleum Bioderivados S.A.
Efeitos Resultantes da Operação no Antes do fechamento da operação, os Srs. José Augusto de Carvalho e
Quadro Acionário, especialmente, Jacyr Vianna de Quadros Júnior controlavam a Nexoleum e com o
sobre a Participação do
ingresso da Elekeiroz, a Nexoleum passou a ter controle
Controlador, de Acionista com mais compartilhado.
de 5% do Capital Social e dos
Administradores do Emissor.
Os administradores da Elekeiroz não possuem participação no capital
da Nexoleum.
Quadro Societário Antes e Depois
Antes da Operação: José Augusto de Carvalho e Jacyr Vianna de
da Operação
Quadros Júnior possuíam 100% do capital da Nexoleum.
Após a Operação: Elekeiroz S.A. passou a deter 50% do capital da
Nexoleum e, José Augusto de Carvalho e Jacyr Vianna de Quadros
Júnior passaram a deter 50% do capital da Nexoleum.
Mecanismos utilizados para
Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões no tratamento
garantir o tratamento equitativo
equânime entre os acionistas do Emissor
entre os acionistas
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas

A Lei das Sociedades Anônimas proíbe os administradores da Companhia de:
a. realizar qualquer ato gratuito com a utilização de ativos da Companhia, em detrimento da Companhia;
b. 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
c. intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, ou nas
deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros.
Adicionalmente o Regimento interno do Conselho de Administração da Companhia define que:
Se o Conselheiro ou empresa por ele controlada ou gerida vier a contratar operação com a Companhia ou com as
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia ou pelo Grupo Controlador da Companhia, as seguintes
regras serão observadas:
(i) a operação deve ser feita em condições de mercado e conduzida pelos canais habitualmente competentes na
hierarquia da Companhia;
(ii) quando não se tratar de operação ou de prestação de serviços cotidianos, deverá ser emitido laudo, por empresa de
primeira linha, comprovando que a operação ou prestação de serviços foi realizada em condições de mercado; e
(iii) a operação deve ser, previamente à apresentação da proposta à Companhia, informada ao Conselho.
As transações da Companhia com suas partes relacionadas são realizadas sempre considerando preços e condições usuais
de mercado, não resultando benefícios ou prejuízos à Companhia ou às outras partes envolvidas.
A Companhia não possui política de transações com partes relacionadas formalmente aprovada.
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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

Itaú Seguros

31/12/2017

670.000,00

Não há saldo existente
em 31/12/2017

apólice com vigência de NÃO
1 ano

0,000000

Relação com o emissor

Outras partes relacionadas

Objeto contrato

Contrato de seguro

7.494.485,53

Indeterminado

NÃO

0,000000

não aplicável

NÃO

0,000000

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

Credor

Especificar
Itausa - Investimentos Itau S.A.

31/12/2017

236.000,00

Relação com o emissor

Controlador direto

Objeto contrato

Dividendos / aluguel

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

Credor

Especificar
Itaú Corretora de Valores

31/12/2016

25.896,91

Relação com o emissor

Outras partes relacionadas

Objeto contrato

Prestação de serviços

Garantia e seguros

não aplicável

Rescisão ou extinção

não aplicável

Não há saldo existente

não aplicável
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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

212.044,38

Não há saldo existente

não aplicável

não aplicável

NÃO

0,000000

não há saldo existente

não aplicável

não aplicável

NÃO

0,000000

R$ 3.459 mil

não aplicável

31/08/2018

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Itaúsa Empreendimentos

31/12/2016

Relação com o emissor

Outras partes relacionadas

Objeto contrato

Prestação de serviços e dividendos

Garantia e seguros

não aplicável

Rescisão ou extinção

não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Itaú Unibanco

31/12/2016

10,00

Relação com o emissor

Outras partes relacionadas

Objeto contrato

Conta corrente

Garantia e seguros

não aplicável

Rescisão ou extinção

não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Itaú Unibanco

31/12/2016

661.110,16

Relação com o emissor

Outras partes relacionadas
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Objeto contrato

Aplicações financeiras

Garantia e seguros

não aplicável

Rescisão ou extinção

não aplicável

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Não há saldo existente

não aplicável

não aplicável

NÃO

0,000000

Aplicações de curto
prazo

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Itausa Investimentos Itaú S.A.

31/12/2016

235.280,05

Relação com o emissor

Controlador direto

Objeto contrato

dividendos e aluguel

Garantia e seguros

não aplicável

Rescisão ou extinção

não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Itaú Unibanco

31/12/2017

265.000,00

Relação com o emissor

Outras partes relacionadas

Objeto contrato

Aplicações financeiras

4.738.444,02

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

Devedor
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Itaú Unibanco

31/12/2017

10,00

Relação com o emissor

Outras partes relacionadas

Objeto contrato

conta corrente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

10,00

conta corrente sem
prazo determinado

NÃO

0,000000

9.000,00

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Saldo zero em
31/12/2017

Prazo indeterminado

NÃO

0,000000

Especificar

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção

não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Itaúsa Empreendimentos

31/12/2017

245.000,00

Relação com o emissor

Outras partes relacionadas

Objeto contrato

Prestação de serviços e dividendos

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Itaú Corretora de Valores S.A.

31/12/2017

32.000,00

Relação com o emissor

Outras partes relacionadas

Objeto contrato

Prestação de serviços
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

0,00

O saldo do aval
concedido pela Itaúsa
em 31/12/2017 é de
R$102.223 mil

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

BNDES: 15/04/2021
FINEP: 15/04/2021

NÃO

0,000000

SIM

8,025000

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Itausa - Investimentos Itau S.A.

31/12/2017

Relação com o emissor

Controlador direto

Objeto contrato

avalista dos financiamentos junto ao BNDES e FINEP

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção

Troca de controle acionário

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Itaúsa - Investimento Itaú S.A. é avalista dos empréstimos firmados entre a Companhia e o BNDES e o FINEP.

Nexleum Bioderivados S.A.

31/12/2018

Relação com o emissor

Joint Venture

Objeto contrato

Contrato de crédito rotativo.

72.000,00

R$ 1.599.004,77

1 ano (de 05.02.2018 a
04.02.2019)

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

Credor
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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

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

Todas as decisões relevantes acerca das operações da Companhia são submetidas à Diretoria executiva e em alguns casos
ao Conselho de Administração, desta forma as operações com partes relacionadas foram devidamente submetidas aos
órgãos decisórios da Companhia.
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.
O Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia estabelece que cabe ao Conselho entre outras
atribuições: prevenir e administrar situações de conflito de interesses ou de divergência de opiniões entre os
Administradores, fazendo prevalecer sempre o interesse da Companhia.
Todas as operações da Companhia com partes relacionadas seguem os padrões de mercado e são amparadas pelas
devidas avaliações prévias de suas condições e do estrito interesse da Companhia em sua realização.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

Não existem informações consideradas relevantes que não estejam mencionadas nos itens 16.1 a 16.3 do formulário de
referência.
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17.1 - Informações Sobre O Capital Social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
11/04/2017
Tipo de capital
11/04/2017
Tipo de capital
11/04/2017
Tipo de capital
21/11/2007

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

14.518.150

16.967.020

31.485.170

14.518.150

16.967.020

31.485.170

14.518.150

16.967.020

31.485.170

35.000.000

70.000.000

105.000.000

Capital Emitido
103.057.070,40
Capital Subscrito
103.057.070,40
Capital Integralizado
103.057.070,40
Capital Autorizado
0,00

PÁGINA: 173 de 202

Formulário de Referência - 2019 - ELEKEIROZ S.A.

Versão : 3

17.2 - Aumentos do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não ocorreram aumentos de capital nos exercícios de 2016, 2017 e 2018.
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos três últimos exercícios sociais não ocorreram operações de desdobramento, grupamento ou bonificação de ações.

PÁGINA: 175 de 202

Formulário de Referência - 2019 - ELEKEIROZ S.A.

Versão : 3

17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social

Data de deliberação

Data redução

Valor total redução
(Reais)

11/04/2017

11/04/2017

218.942.929,60

Quantidade ações
ordinárias
(Unidades)

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

0

0

0

Redução / Capital
anterior

Valor restituído por
ação (Reais)

67,99469900

0,00

Forma de restituição

Não houve restituição de dinheiro, bens ou direitos.

Razão para redução

Reduzido o capital social subscrito e integralizado em R$ 218.942.929,60, para absorção do saldo remanescente do prejuízo do exercício de 2016,
consoante o disposto no Artigo 173 da Lei 6.404/76, passando o capital subscrito e integralizado de R$ 322.000.000,00 para R$ 103.057.070,40, sem
cancelamento de ações.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações relevantes para esta seção do Formulário de Referência.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

80,000000

Direito a dividendos

Segundo o estatuto da Companhia, todos os acionistas têm direito de receber, como dividendo
obrigatório, em cada exercício, importância equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido apurado no mesmo exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores
especificados nas letras “a” e “b” do inciso I do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e observados os
incisos II e III do mesmo dispositivo legal.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Sim

Condição da conversibilidade e Deliberação da Assembleia Geral
efeitos sobre o capital-social
Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Conforme previsão no estatuto da Companhia as ações preferenciais têm prioridade, em relação às
ações ordinárias, no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da Companhia.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com o artigo 109 da Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social, tampouco as
deliberações adotadas pelos acionistas em Assembléias Gerais de sociedade por ações podem
privar os acionistas dos seguintes direitos:
I - participar dos lucros sociais;
II - participar do acervo da Companhia, em caso de liquidação;
III - fiscalizar, na forma prevista nesta lei, a gestão dos negócios sociais;
IV - preferência para subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures
conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172 da
mesma Lei.
V - retirar-se da sociedade nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Direito de Preferência – As emissões para venda em Bolsas de Valores, subscrição pública e
permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, poderão ser efetuadas sem a
observância do direito de preferência dos antigos acionistas, conforme o artigo 172 da Lei nº
6.404/76.

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

80,000000

Direito a dividendos

Segundo o estatuto da Companhia, todos os acionistas têm direito de receber, como dividendo
obrigatório, em cada exercício, importância equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido apurado no mesmo exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores
especificados nas letras “a” e “b” do inciso I do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e observados os
incisos II e III do mesmo dispositivo legal.

Direito a voto

Sem Direito

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Conforme previsão no estatuto da Companhia as ações preferenciais têm prioridade, em relação às
ações ordinárias, no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da Companhia

PÁGINA: 178 de 202

Formulário de Referência - 2019 - ELEKEIROZ S.A.

Versão : 3

18.1 - Direitos Das Ações

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com o artigo 109 da Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social, tampouco as
deliberações adotadas pelos acionistas em Assembléias Gerais de sociedade por ações podem
privar os acionistas dos seguintes direitos:
I - participar dos lucros sociais;
II - participar do acervo da Companhia, em caso de liquidação;
III - fiscalizar, na forma prevista nesta lei, a gestão dos negócios sociais;
IV - preferência para subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures
conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172 da
mesma Lei.
V - retirar-se da sociedade nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Aquisição do Direito de Voto pelas Ações Preferenciais - As ações preferenciais adquirirão o
exercício do direito de voto, nos termos do artigo 111, § 1º, da Lei nº 6.404/76, se a sociedade
deixar de pagar o dividendo prioritário mínimo por três exercícios consecutivos.
Direito de Preferência – As emissões para venda em Bolsas de Valores, subscrição pública e
permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, poderão ser efetuadas sem a
observância do direito de preferência dos antigos acionistas, conforme o artigo 172 da Lei nº
6.404/76.
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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

O Estatuto Social da Companhia não dispõe sobre regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas
significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto

O Estatuto Social da Companhia não dispõe sobre exceções ou cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2018

Ações

30/06/2018

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

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

91.883

14,20

6,82 R$ por Unidade

0,00

Balcão
Organizado

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

69.971

13,00

6,02 R$ por Unidade

0,00

Ordinária

Balcão
Organizado

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

31.977

8,40

6,72 R$ por Unidade

0,00

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

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

24.107

12,00

9,00 R$ por Unidade

0,00

31/03/2018

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

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

294.423

11,80

8,22 R$ por Unidade

0,00

30/06/2018

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

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

303.430

11,80

7,69 R$ por Unidade

0,00

30/09/2018

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

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

81.216

9,00

7,00 R$ por Unidade

0,00

31/12/2018

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

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

70.027

15,50

8,20 R$ por Unidade

0,00

Exercício social

31/12/2017

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2017

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

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

11.715

4,51

3,39 R$ por Unidade

0,00

30/06/2017

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

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

9.970

5,30

4,30 R$ por Unidade

0,00

30/09/2017

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

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

3.837

5,30

5,00 R$ por Unidade

0,00

31/12/2017

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

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

26.796

7,95

4,77 R$ por Unidade

0,00

31/03/2017

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

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

41.370

6,10

4,20 R$ por Unidade

0,00

30/06/2017

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

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

67.101

10,50

5,52 R$ por Unidade

0,00

30/09/2017

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

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

111.246

9,10

6,50 R$ por Unidade

0,00

31/12/2017

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

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

95.430

8,88

7,02 R$ por Unidade

0,00

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Balcão
Organizado

Ações

Ordinária

30/09/2018

Ações

31/12/2018

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2016

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2016

Ações

30/06/2016

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

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

1.871

6,00

3,76 R$ por Unidade

0,00

Bolsa

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

400

6,01

4,51 R$ por Unidade

0,00

Ordinária

Bolsa

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

26.661

5,07

4,00 R$ por Unidade

0,00

Ações

Ordinária

Bolsa

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

6.593

4,09

3,14 R$ por Unidade

0,00

31/03/2016

Ações

Preferencial

Bolsa

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

27.244

7,00

4,40 R$ por Unidade

0,00

30/06/2016

Ações

Preferencial

Bolsa

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

4.884

6,20

4,11 R$ por Unidade

0,00

30/09/2016

Ações

Preferencial

Bolsa

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

9.641

5,77

4,75 R$ por Unidade

0,00

31/12/2016

Ações

Preferencial

Bolsa

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

56.918

5,20

3,88 R$ por Unidade

0,00

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Ordinária

30/09/2016

Ações

31/12/2016

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures Simples com Garantia Real

Data de emissão

22/06/2018

Data de vencimento

22/06/2023

Quantidade
(Unidades)

110.000

Valor total
(Reais)

1.000,00

Saldo Devedor em Aberto

110.000.000,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Emissora poderá, a qualquer tempo, a partir da Data de Emissão, até a Data de
Vencimento,realizar oferta de resgate das Debêntures, com o consequente
cancelamento das Debêntures resgatadas (“Oferta de Resgate”). A Oferta de Resgate
deverá ser endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, sendo assegurada
igualdade de condições para aceitar o resgate das Debêntures de que forem titulares,
sendo certo que a Oferta de Resgate Antecipado poderá ser concluida sem a
necessidade de aceitação da totalidade dos Debenturistas .
O valor a ser pago aos Debenturistas, que aderirem à Oferta de Resgate, em razão do
resgate será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme ocaso, acrescido: (i) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a
Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento; e (ii) de
eventual prêmio de resgate a ser oferecido
aos Debenturistas, a exclusivo critério da Emissora, o qual não poderá ser negativo.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Quaisquer deliberações, incluindo de alteração nas cláusulas ou condições previstas na
escritura, serão tomadas por Debenturistas que representem 50% (cinquenta por cento)
mais uma das Debêntures em Circulação.
A renúncia à declaração de vencimento antecipado das Debêntures, e a alteração das
cláusulas ou condições de vencimento antecipado das Debêntures, inclusive no caso de
renúncia ou perdão temporário, dependerão de aprovação de Debenturistas que
representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais uma das Debêntures em
Circulação.
A alteração da Data de Vencimento, alteração do cronograma de amortização ou
Remuneração, a alteração da Remuneração, bem como alterações nas condições de
Amortização Extraordinária ou Oferta de Resgate ou ainda criação de qualquer evento
de resgate antecipado (além das condições previstas nesta Escritura) dependerão da
aprovação de 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Valor Mobiliário
Debêntures

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas
0

Investidores Institucionais
8

0
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

As ações da Companhia são negociadas na B3 sob os códigos “ELEK3” e “ELEK4”.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui valores mobiliários admitidos a negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não emite títulos no exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

A Companhia não realizou ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas nos três últimos exercícios sociais.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

Conforme mencionado no item 18.9, a Companhia não realizou ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor
ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas nos três últimos exercícios sociais.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

A Companhia não realizou ofertas públicas de aquisição relativas a ações de emissão de terceiros nos três últimos
exercícios sociais.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

Todas as informações relevantes referentes aos valores mobiliários da Companhia estão mencionadas nos itens 18.1 a
18.11
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não aprovou plano de recompra de ações nos 3 últimos exercícios sociais.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não manteve ações em tesouraria nos 3 últimos exercícios sociais.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

Não há outras informações relevantes para esta seção do Formulário de Referência.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Elekeiroz não adotou formalmente uma Política de Negociação de Valores Mobiliários de sua emissão. A Companhia
segue as regras previstas na Instrução CVM 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, que tem por finalidade
regular a divulgação e o uso de informações sobre ato ou fato relevante, a divulgação de informações na negociação de
valores mobiliários de emissão de companhias abertas por acionistas controladores, diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária, e, ainda, na aquisição de lote significativo de ações de emissão de companhia aberta, e a negociação de ações
de companhia aberta na pendência de fato relevante não divulgado ao mercado.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações relevantes além das descritas nesta seção 20 deste Formulário de Referência.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações

A Companhia segue normas internas e possui uma política de divulgação de ato ou fato relevante que estabelece
diretrizes e procedimentos a serem observados na divulgação de ato ou fato relevante e na manutenção do sigilo de tais
informações ainda não divulgadas, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, com
o escopo de divulgar aos órgãos competentes e ao mercado informações completas e tempestivas sobre atos e fatos
relevantes relacionados à Companhia, assegurando igualdade e transparência dessa divulgação a todos os interessados.
A Política aplica-se a todas as pessoas vinculadas à Elekeiroz, ou seja, acionistas, membros do Conselho de Administração,
diretores, funcionários da companhia, que, em razão do cargo, função ou posição que ocupam, tenham conhecimento de
informação relativa a ato ou fato relevante; as mesmas pessoas de sua controladora, controladas, estas sob efetiva
gestão da companhia, e coligadas, que tenham conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante; qualquer
outra pessoa que, por qualquer circunstância, possa ter conhecimento de informação relevante, tais como consultores,
auditores independentes, analistas de empresas de rating e de concessão de empréstimos, terceiros prestadores de
serviços e assessores.
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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

Esta política estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados na divulgação de ato ou fato relevante e na
manutenção do sigilo de tais informações ainda não divulgadas.
De acordo com a política, a Elekeiroz deverá tornar público qualquer ato ou fato relevante que diga respeito aos negócios
da Companhia. Um ato ou fato relevante é qualquer decisão do acionista controlador, deliberação da assembleia geral ou
dos órgãos de administração da Companhia, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico,
negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios, que possa influir de modo ponderável:
1. Na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados;
2. Na decisão dos investidores de negociar ou manter esses valores mobiliários;
3. Na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários
emitidos pela companhia ou a eles referenciados.
A política estabelece os deveres e responsabilidades do Diretor de Relações com Investidores e das pessoas vinculadas na
divulgação de ato ou fato relevante.
Cabe ao Diretor de Relações com investidores a responsabilidade de:
1. Divulgar e comunicar aos mercados e aos órgãos competentes qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado
aos negócios da Companhia;
2. Zelar pela ampla e imediata disseminação do ato ou fato relevante;
3. Divulgar o ato ou fato relevante simultaneamente a todos os mercados em que os valores mobiliários de emissão da
Companhia sejam admitidos à negociação;
4. Prestar aos órgãos competentes, quando por estes exigidos, esclarecimentos adicionais à divulgação de ato ou fato
relevante;
5. Inquirir as pessoas que tenham acesso a atos ou fatos relevantes, na hipótese do subitem anterior ou se ocorrer
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles
referenciados, com o objetivo de averiguar se elas têm conhecimento de informações que devam ser divulgadas ao
mercado.
6. Acompanhar e averiguar as negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia efetuadas por pessoas
vinculadas. Entende-se por pessoas vinculadas: (i) Os seus acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores,
membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas
criados por disposição estatutária; as mesmas pessoas de sua controladora, controladas, estas sob efetiva gestão da
companhia, e coligadas, que tenham conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante; (ii) Os funcionários da
companhia, ou de sua controladora, controladas, estas sob efetiva gestão da companhia, e coligadas, que, em razão do
cargo, função ou posição que ocupam, tenham conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante; (iii)
Qualquer outra pessoa que, por qualquer circunstância, possa ter conhecimento de informação relevante, tais como
consultores, auditores independentes, analistas de empresas de rating e de concessão de empréstimos, terceiros
prestadores de serviços e assessores.
São deveres e responsabilidades das pessoas vinculadas:
1. Comunicar ao Diretor de Relações com Investidores ou, na sua ausência, ao Presidente da Companhia, o ato ou fato
relevante de que venham a ter conhecimento;
2. Comunicar à CVM, depois de ouvido o Comitê de Divulgação, o ato ou fato relevante de que tiverem conhecimento
pessoal caso o Diretor de Relações com Investidores seja omisso no cumprimento do seu dever de divulgar ou informar.
3. As pessoas vinculadas deverão manter sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante, até a sua divulgação ao
mercado.
4. A pessoa vinculada que comunicar, inadvertidamente, ato ou fato relevante a qualquer pessoa não vinculada, antes de
sua divulgação ao mercado, informará, de imediato, ao Diretor de Relações com Investidores a comunicação indevida,
para que este tome as providências cabíveis.
A política define, ainda, que a Companhia não divulgará projeções de resultados. Em relação às expectativas do mercado
poderá noticiar no site www.elekeiroz.com.br tais expectativas sobre seus resultados, sem que isto signifique validá-las.
Os documentos relativos a atos ou fatos relevantes são elaborados em linguagem clara, precisa e acessível ao público
investidor pelo Diretor de Relações com Investidores ou pelo Comitê de Divulgação, podendo ser solicitada a participação
das Diretorias envolvidas no negócio que deu origem ao ato ou fato relevante.
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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

A Diretoria de Relações com Investidores divulgará o ato ou fato relevante, prioritária e simultaneamente à CVM, por
meio do seu site, à B3 e se for o caso, às demais bolsas de valores e às entidades do mercado de balcão organizado.
O Diretor de Relações com Investidores e o Diretor Presidente são os administradores encarregados de manter contato
com a mídia em geral e de atender os jornalistas.
A divulgação do ato ou fato relevante deverá ocorrer sempre que possível após o encerramento dos negócios, ou antes
do início do dia seguinte nas bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado em que os valores
mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação. Caso seja imperativo que a divulgação do ato ou
fato relevante ocorra durante o horário de negociação, o Diretor de Relações com Investidores poderá solicitar, sempre
simultaneamente às bolsas de valores e entidades de mercado de balcão organizado, nacionais ou estrangeiras, a
suspensão da negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia, ou a ele referenciados, pelo tempo
necessário à adequada disseminação da informação relevante.
A política prevê que atos ou fatos relevantes possam, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas
controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da Companhia,
sendo o Diretor de Relações com Investidores responsável pela divulgação imediata caso a tal informação relevante
escape ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de
emissão da Companhia ou a eles referenciados ou CVM decidir pela divulgação.
Segundo a política estabelecida, a divulgação ao mercado exigida pela Lei ocorrerá por intermédio da publicação em
jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela Companhia e no Diário Oficial do Estado. Adicionalmente, a
Companhia poderá utilizar a internet, o site www.elekeiroz.com.br, correio eletrônico, teleconferências, reuniões
públicas com entidades de classe, investidores, analistas ou com o público interessado, no país ou no exterior,
comunicados à imprensa (press releases) ou outros meios de radiodifusão utilizados pelo mercado.
A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante pode ser consultada no site da Companhia (www.elekeiroz.com.br) e
nos sites da B3 (www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações

O documento de divulgação de ato ou fato relevante será elaborado pelo Diretor de Relações com Investidores, o qual
poderá solicitar a participação das Diretorias envolvidas na operação ou negócio que deu origem ao ato ou fato relevante.
A Diretoria de Relações com Investidores divulgará o ato ou fato relevante.
O Comitê de Divulgação é o responsável pela avaliação permanentemente das diretrizes e dos procedimentos que
deverão ser observados na divulgação de ato ou fato relevante e na manutenção do sigilo de tais informações, pela
determinação de ações necessárias para a sua divulgação e disseminação, inclusive junto ao corpo de funcionários da
Companhia e pela revisão e aprovação, com a participação de pelos menos dois membros do Comitê de Divulgação,
sendo um deles necessariamente o Diretor de Relações com Investidores, das informações divulgadas ao mercado, antes
de serem publicadas.
Cabe também ao Comitê de Divulgação apurar os casos de violação da política e a recomendação da sanção pertinente, e
o acompanhamento de sua efetivação. A política estabelece ainda que Comitê de Divulgação deverá informar ao
Conselho de Administração todas as infrações praticadas e os encaminhamentos adotados em cada caso e que qualquer
pessoa que aderir à política e tiver conhecimento de sua violação deverá, incontinenti, comunicar o fato ao Comitê de
Divulgação.
O Comitê de Divulgação é composto pelos administradores: Marcelo Marinho Cecchetto, Thiago Sguerra Miskulin,
Ricardo Garcia de Souza, além do Diretor de Relações com Investidores Marcos Antonio De Marchi.
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21.4 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações relevantes referentes a esse item.
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