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EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 06.626.253/0001-51
NIRE 23300020073

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,
A administração da Empreendimentos Pague Menos S.A. (“Companhia”), nos termos do
estatuto social da Companhia, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), com o propósito de atender aos interesses da Companhia, submete à
apreciação de seus acionistas a presente proposta da administração (“Proposta da
Administração”) sobre as matérias que serão deliberadas na assembleia geral extraordinária
da Companhia a ser realizada em 29 de março de 2018, às 11:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Senador Pompeu, nº
1520, Centro, CEP 60.025-002 (“AGE”).

1

OBJETO
Conforme Fato Relevante de 14 de março de 2018, o objeto desta Proposta da
Administração é consubstanciar os termos e condições relativos à operação societária
do grupo econômico ao qual pertence a Companhia, que consiste na incorporação da
General Atlantic Brasil Investimentos S.A., sociedade por ações fechada, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº
1017, 15º andar, Conjunto 152, Sala F, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300483405 e no CNPJ/MF sob o nº
23.475.909/0001-00 (“GA”), pela Companhia (“Incorporação”).
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OPERAÇÃO
A operação consiste na incorporação, nos termos do Artigo 227 da Lei das S.A., pela
Companhia, da GA, acionista da Companhia detentora, na data desta Proposta da
Administração, 58.263.518 (cinquenta e oito milhões, duzentas e sessenta e três mil,
quinhentas e dezoito) ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da Companhia
que representam aproximadamente 17% (dezessete por cento) do capital social total da
Companhia.
A Incorporação visa à simplificação da estrutura acionária e à redução de atividades
administrativas e de obrigações acessórias no nível dos acionistas da GA.
A operação acarretará a incorporação, pela Companhia, da totalidade dos ativos e
passivos da GA, os quais compreendem o investimento na Companhia, consistente em
58.263.518 (cinquenta e oito milhões, duzentas e sessenta e três mil, quinhentas e
dezoito) ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da Companhia.
A Incorporação não implicará em aumento de capital da Companhia e será realizada
apenas mediante a transferência da totalidade das ações mencionadas acima, de
titularidade da GA, ao G.A. Brasil VIII Fundo de Investimento em Participações
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Multiestratégia (“GA FIP”), o qual, por sua vez, detém aproximadamente100% (cem por
cento) do capital social da GA. O acionista G.A. Latin America Investments, LLC (“GA
LLC”), titular de 1 (uma) ação de emissão GA, não fará jus ao recebimento de ações da
Companhia uma vez que as frações de ações serão desprezadas para fins da
Incorporação.

2.1

Demais condições aplicáveis à Operação
Uma vez que a Incorporação seja aprovada pelos acionistas da Companhia e pelos
acionistas da GA, cumprirá às administrações das sociedades envolvidas na
Incorporação praticar todos os atos, registros e averbações necessários para a
implementação da Incorporação.
Caso reste aprovada, conforme descrita no Protocolo e Justificação de Incorporação
(conforme definido abaixo), a Incorporação produzirá efeitos a partir de 29 de março de
2018.
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DOCUMENTOS RELACIONADOS À OPERAÇÃO

3.1

Protocolo
Conforme disposto na Lei das S.A., os termos e condições da Incorporação devem
constar em protocolo negociado e celebrado entre os órgãos de administração das
sociedades envolvidas.
O “Protocolo e Justificação de Incorporação da General Atlantic Brasil Investimentos
S.A.”, que consubstancia os termos e condições e a justificação da Incorporação
(“Protocolo e Justificação de Incorporação”), celebrado entre as administrações das
sociedades envolvidas em 14 de março de 2018, faz parte da presente Proposta da
Administração na forma do Anexo 3.1.

3.2

Laudo de Avaliação
Conforme o disposto no Artigo 226 da Lei das S.A., o laudo de avaliação contábil do
patrimônio líquido da GA, na data-base de 31 de dezembro de 2017 (“Laudo de
Avaliação”), que reflete o acervo líquido a ser incorporado pela Companhia e que
constitui o Anexo I ao Protocolo e Justificação à presente Proposta da Administração,
foi preparado pela Empresa Especializada (conforme definido abaixo) contratada pela
administração da Companhia. Nos termos da legislação societária em vigor, a
contratação da Empresa Especializada deverá ser ratificada pelos acionistas da
Companhia e da GA.

3.3

Informações sobre o Avaliador
O Laudo de Avaliação conforme disposto no Artigo 226 da Lei das S.A., foi preparado
pela Q4B Assessoria e Consultoria em Contabilidade EIRELI, estabelecida na Cidade
de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida São Paulo, 107, Sala 5, CEP
06804-230, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
sob o nº. 2SP036476/O-0 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.726.090/0001-96
(“Empresa Especializada”), contratada pela administração da Companhia. Nos termos
da legislação societária, a contratação da Empresa Especializada deverá ser ratificada
pelos acionistas da Companhia e da GA.
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4

AUSÊNCIA DOS LAUDOS DO ARTIGO 264 DA LEI DAS S.A.
Em complementação às considerações acima, considerando que, no contexto da
Incorporação, não há relação de troca de ações ou interesses de minoritários da GA a
serem tutelados, uma vez que a GA LLC informou que renunciará ao direito de recesso
e anuirá com a desconsideração de frações de ações para fins da Incorporação, e que a
Companhia está incorporando sua acionista GA, detentora de 58.263.518 (cinquenta e
oito milhões, duzentas e sessenta e três mil, quinhentas e dezoito) ações ordinárias, sem
valor nominal, de emissão da Companhia, representativos de aproximadamente 17%
(dezessete por cento) do capital social da Companhia, a Companhia esclarece que não
será elaborado o laudo exigido pelo Artigo 264 da Lei das S.A. O laudo previsto no Artigo
264 da Lei das S.A. teria apenas valor informacional.
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APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS
A Incorporação foi aprovada em reunião do Comitê de Operações com Partes
Relacionadas da Companhia, realizada em 14 de março de 2018, e a presente Proposta
da Administração foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em
reunião também realizada em 14 de março de 2018, conforme atas que se encontram à
disposição de V.Sas. na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia
(paguemenos.riweb.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).
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ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
Conforme descrito no Protocolo e Justificação de Incorporação, não haverá alteração no
estatuto social da Companhia em decorrência da Incorporação.
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APLICABILIDADE DO DIREITO DE RECESSO E VALOR DO REEMBOLSO
Não há que se falar em direito de recesso para os acionistas da Companhia, uma vez
que, no contexto da Incorporação, a legislação aplicável limita tal direito aos acionistas
da incorporada (i.e. GA) e a GA LLC informou sua renúncia ao referido direito. Dessa
forma, também não há que se falar em acionistas dissidentes ou em direito de recesso,
e, por consequência, de valor de reembolso dos acionistas da GA em decorrência da
Incorporação.
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MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA AGE
As seguintes matérias serão deliberadas na AGE:
(i)

aprovar o “Protocolo e Justificação de Incorporação da General Atlantic Brasil
Investimentos S.A. pela Empreendimentos Pague Menos S.A.”, celebrado entre
as administrações da Companhia e da GA em 14 de março de 2018, tendo em
vista a proposta de incorporação da GA pela Companhia;

(ii)

ratificar a contratação da empresa especializada responsável pela elaboração
do laudo de avaliação do patrimônio líquido da GA;

(iii)

aprovar o laudo de avaliação mencionado no item anterior;

(iv)

aprovar a Incorporação, na forma do artigo 227 da Lei das S.A.; e

(v)

autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários para a implementação das
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deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia.

9

CONCLUSÕES
Pelos motivos acima e em conformidade com a legislação societária, o estatuto social da
Companhia e as disposições da presente Proposta da Administração, a administração
da Companhia recomenda a V.Sas. a aprovação da Incorporação na AGE a ser realizada
em 29 de março de 2018, bem como das demais matérias a ela relacionadas, conforme
descritas acima.
Por fim, a administração esclarece que esta Proposta da Administração, o Laudo de
Avaliação e o Protocolo e Justificação de Incorporação encontram-se disponíveis na sede
social
da
Companhia
e
nas
páginas
eletrônicas
da
Companhia
(paguemenos.riweb.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br).

Fortaleza, 16 de março de 2018.
A ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO 3.1
À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA GENERAL ATLANTIC BRASIL
INVESTIMENTOS S.A. PELA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

[documento a seguir.]
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PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA GENERAL ATLANTIC BRASIL
INVESTIMENTOS S.A. PELA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
Pelo presente instrumento particular, os membros da Diretoria da:
(1)

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A., sociedade por ações aberta, registrada na
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como emissor categoria “A” sob o código 02260-8,
com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro,
CEP 60.025-002, inscrita na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE 23300020073 e
no CNPJ/MF sob o nº 06.626.253/0001-51 (“Pague Menos”); e

(2)

GENERAL ATLANTIC BRASIL INVESTIMENTOS S.A., sociedade por ações fechada, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº
1017, 15º andar, Conjunto 152, Sala F, Itaim Bibi, CEP 04.530-001, inscrita na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300483405 e no CNPJ/MF sob o nº
23.475.909/0001-00 (“GA” e, em conjunto com a Pague Menos, as “Partes”);

CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Pague Menos é uma companhia aberta que atua no mercado de varejo de especialidade, com
foco em medicamentos de referência e genéricos, sujeitos à prescrição médica, bem como em
produtos de venda livre, dentre os quais se incluem os medicamentos isentos de prescrição
médica, produtos polivitamínicos e de perfumaria, destacando-se artigos de higiene e beleza,
entre outras atividades, conforme previsto em seu objeto social;

(B)

a GA, acionista da Pague Menos, é uma companhia fechada que tem por objeto social a
participação no capital de outras sociedades, civis ou comerciais, nacionais ou estrangeiras;

(C)

atualmente, o ativo da GA compreende seu investimento na Pague Menos, consistente em
58.263.518 (cinquenta e oito milhões, duzentas e sessenta e três mil, quinhentas e dezoito)
ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da Pague Menos que representam
aproximadamente 17,00% (dezessete por cento) do capital social total da Pague Menos;

(D)

nesta data, o G.A. Brasil VIII Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de
investimento em participações constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 23.466.200/0001-30 (“GA FIP”) é titular de aproximadamente 100% (cem
por cento) das ações de emissão da GA;

(E)

o acionista G.A. Latin America Investments, LLC (“GA LLC”), sociedade domiciliada no exterior,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.753.029/0001-59, titular de 1 (uma) ação de emissão da GA,
informou que renunciará ao direito de recesso e anuirá com a desconsideração de frações de
ações para fins da Incorporação, de modo que não fará jus ao recebimento de ações da
Companhia;

(F)

nesta data, GA FIP e GA LLC são os únicos acionistas da GA;

(G)

visando à redução de atividades administrativas e de obrigações acessórias no nível dos
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acionistas da GA, a Pague Menos e a GA pretendem realizar a incorporação da GA pela Pague
Menos;
(H)

o Comitê de Operações com Partes Relacionadas da Pague Menos aprovou a incorporação da
GA, conforme deliberações tomadas em Reunião do Comitê de Operações com Partes
Relacionadas realizada nesta data; e

(I)

o Conselho de Administração da Pague Menos reunir-se-á, nesta data, para se manifestar
acerca da incorporação da GA.

RESOLVEM, tendo entre si certo e ajustado, celebrar o presente Protocolo e Justificação de
Incorporação da GA pela Pague Menos (“Protocolo”), de acordo com o disposto nos artigos 223 e
seguintes da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), visando a
regular os termos e condições aplicáveis à incorporação da GA pela Pague Menos, condicionada às
aprovações mencionadas na cláusula 5.2 abaixo.

1

OBJETIVO

1.1

O Protocolo tem como objetivo estabelecer as bases da proposta de Incorporação (conforme
abaixo definida), na forma prevista pelo artigo 227 da Lei das S.A., com efeitos a partir de 29
de março de 2018 (“Data de Eficácia”).

2

JUSTIFICATIVA DA INCORPORAÇÃO

2.1

Os Diretores das Partes entendem que a Incorporação proposta simplificará a estrutura
acionária das Partes, reduzindo as respectivas atividades administrativas e custos operacionais,
além de tornar a sua administração mais eficiente.

3

CONDIÇÕES E EFEITOS DA INCORPORAÇÃO
Caso a proposta de Incorporação seja aprovada, a Incorporação será implementada de acordo
com as seguintes bases:

3.1

Capital Social.
3.1.1

Na data deste Protocolo, o capital social da GA é de R$ 60.405.500,00 (sessenta
milhões, quatrocentos e cinco mil e quinhentos reais), dividido em 59.872.540
(cinquenta e nova milhões, oitocentos e setenta e duas mil, quinhentas e quarenta)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

3.1.2

Na data deste Protocolo, o capital social da Pague Menos é de R$382.726.580,00
(trezentos e oitenta e dois milhões, setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta
reais), dividido em 342.726.580 (trezentos e quarenta e dois milhões, setecentas e vinte
e seis mil, quinhentas e oitenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, distribuídas entre os seus acionistas da seguinte forma:
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Acionistas

Nº de Ações Ordinárias

Participação (%)

Francisco Deusmar de Queirós

196.016.756

57,2

General Atlantic Brasil Investimentos
S.A.

58.263.518

17

Josué Ubiranilson Alves

28.446.306

8,3

Carlos Henrique Alves de Queirós

12.000.000

3,5

Maria Auricélia Alves de Queirós

12.000.000

3,5

Mário Henrique Alves de Queirós

12.000.000

3,5

Patriciana Maria de Queirós Rodrigues

12.000.000

3,5

Rosilândia Maria Alves de Queirós
Lima

12.000.000

3,5

Total

342.726.580

100,0

3.2

A operação consiste na incorporação da totalidade do patrimônio líquido da GA, a valor
contábil, pela Pague Menos, dando causa à extinção da personalidade jurídica da GA e à
sucessão, em todos os seus direitos e obrigações, a título universal e para todos os fins de
direito, sem qualquer solução de continuidade, pela Pague Menos (“Incorporação”), ad
referendum das Assembleias Gerais da Pague Menos e GA.

3.3

A Pague Menos absorverá a totalidade dos ativos e passivos da GA e que compreendem a
participação da GA na Pague Menos, consistente em 58.263.518 (cinquenta e oito milhões,
duzentas e sessenta e três mil, quinhentas e dezoito) ações ordinárias, sem valor nominal, de
emissão da Pague Menos, representativos de aproximadamente 17% (dezessete por cento) do
capital social da Pague Menos.

3.4

Tendo em vista o disposto na cláusula 3.3 acima, a Incorporação resultará na transferência das
58.263.518 (cinquenta e oito milhões, duzentas e sessenta e três mil, quinhentas e dezoito)
ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da Pague Menos e de titularidade da GA ao
GA FIP.

3.5

A Incorporação não resultará em aumento de capital da Pague Menos, o qual permanecerá
inalterado, e, portanto, não haverá alteração da participação societária atualmente detida pelos
acionistas da Pague Menos.

3.6

Não haverá, como resultado da Incorporação, qualquer alteração nos direitos patrimoniais e
políticos das ações de emissão da Pague Menos existentes, e as ações de emissão da Pague
Menos transferidas ao GA FIP terão direitos patrimoniais e políticos idênticos às demais ações
de emissão da Pague Menos atualmente em circulação, incluindo, sem limitação, os dividendos
integrais e/ou juros sobre capital (ou outras remunerações) que vierem a ser declarados pela
Pague Menos após a aprovação da Incorporação, mesmo que com base em resultados
anteriores à Incorporação. Caso a Incorporação seja implementada, as ações de emissão da
GA serão canceladas.
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3.7

Direito de Recesso. As disposições legais referentes ao direito de recesso limitam tal direito
aos acionistas da sociedade incorporada; portanto, não haverá direito de recesso para os
acionistas da Pague Menos. Ainda, considerando que a GA LLC informou sua renúncia ao
direito de recesso, não se aplicam as disposições relativas ao direito de recesso e, por
consequência, de valor de reembolso aos acionistas da GA em decorrência da Incorporação.

3.8

Considerando que, no contexto da Incorporação, não há relação de troca de ações ou
interesses de minoritários da GA a serem tutelados, uma vez que a GA LLC informou que
renunciará ao direito de recesso e anuirá com a desconsideração de frações de ações para fins
da Incorporação, e que a Companhia está incorporando sua acionista GA, detentora de
58.263.518 (cinquenta e oito milhões, duzentas e sessenta e três mil, quinhentas e dezoito)
ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da Companhia, representativas de
aproximadamente 17% (dezessete por cento) do capital social total da Companhia, a
Companhia esclarece que não será elaborado o laudo exigido pelo Artigo 264 da Lei das S.A.,
já que não é aplicável à Incorporação. O laudo previsto no Artigo 264 da Lei das S.A. teria
apenas valor informacional.

4

AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA GA E TRATAMENTO DA VARIAÇÃO
PATRIMONIAL

4.1

Os Diretores das Partes nomeou, ad referendum das Assembleias Gerais da Pague Menos e
da GA, a Q4B Assessoria e Consultoria em Contabilidade EIRELI, estabelecida na Cidade
de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida São Paulo, 107, Sala 5, CEP 06804-230,
registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº.
2SP036476/O-0 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.726.090/0001-96 (“Empresa
Especializada”), como responsável pela elaboração do laudo de avaliação a valor contábil do
patrimônio líquido da GA, a ser incorporado pela Companhia (“Laudo de Avaliação”), o qual
constitui o Anexo I.

4.2

O patrimônio líquido da GA foi avaliado a valor contábil, com base nas demonstrações
financeiras da GA levantadas em 31 de dezembro de 2017. Nos termos do Laudo de
Avaliação, o acervo líquido da GA a ser incorporado pela Pague Menos é de
R$138.533.330,08 (cento e trinta e oito milhões, quinhentos e trinta e três mil, trezentos e trinta
reais e oito centavos).

4.3

O Laudo de Avaliação foi elaborado de acordo com as regras aplicáveis, em bases consistentes,
contendo todos os elementos contábeis necessários e suficientes à avaliação do patrimônio
líquido da GA.

4.4

Caso a proposta de Incorporação seja aprovada, as variações patrimoniais da GA ocorridas
entre 31 de dezembro de 2017 e a Data de Eficácia serão registradas na contabilidade da Pague
Menos, pertencendo o resultado desse período exclusivamente à Pague Menos.
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4.5

Nos termos da legislação vigente, a Empresa Especializada declarou: (i) não ter
conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, tampouco de qualquer outra
circunstância que represente conflito de interesse em relação aos serviços que foram prestados;
e (ii) não ter conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos administradores da GA
com o objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou possam
ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos
ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das conclusões.

5

ATOS DA INCORPORAÇÃO

5.1

A Incorporação foi aprovada em reunião do Comitê de Operações com Partes Relacionadas da
Pague Menos realizada nesta data, devendo também ser apreciada pelo Conselho de
Administração da Pague Menos em reunião a ser realizada ainda na data de hoje.

5.2

A efetivação da Incorporação dependerá, ainda, dos seguintes atos:
5.2.1

Assembleia Geral da Pague Menos para deliberar sobre: (i) o Protocolo e Justificação
de Incorporação; (ii) a ratificação da contratação da Empresa Especializada; (iii) o Laudo
de Avaliação; (iv) a Incorporação; e (v) a autorização para que a Diretoria pratique os
atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso sejam
aprovadas pelos acionistas da Pague Menos; e

5.2.2

Assembleia Geral da GA para deliberar sobre: (i) o Protocolo e Justificação de
Incorporação; (ii) a ratificação da contratação da Empresa Especializada; (iii) o Laudo
de Avaliação; (iv) a Incorporação; e (v) a autorização para que a Diretoria pratique os
atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso sejam
aprovadas pelos acionistas da GA.

5.3

Considerando que Incorporação não resultará em aumento de capital da Pague Menos, seu
Estatuto Social se manterá inalterado.

6

DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1

A eventual declaração, por qualquer tribunal, de nulidade ou ineficácia de qualquer das avenças
contidas neste Protocolo não prejudicará a validade e eficácia das demais, que serão
integralmente cumpridas, obrigando-se as Partes a envidar seus melhores esforços de modo a
ajustar-se validamente para obter os mesmos efeitos da avença que tiver sido anulada ou tiver
se tornado ineficaz.

6.2

Caberá às administrações das Partes praticar todos e quaisquer atos necessários para a
implementação da Incorporação, incluindo, mas a tanto não se limitando, o arquivamento e a
publicação de todos os atos relativos à Incorporação, nos termos do artigo 227, §3º, da Lei das
S.A., e realizar os registros necessários perante as repartições federais, estaduais e municipais
competentes. Os custos e despesas decorrentes da implementação da Incorporação serão de
responsabilidade de ambas as Partes.

6.3

O presente Protocolo somente poderá ser alterado por meio de instrumento escrito e de comum
acordo entre as Partes.

6.4

Quaisquer disputas ou controvérsias decorrentes deste Protocolo, ou de qualquer modo a ele
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relacionadas, inclusive quanto à sua existência, validade, cumprimento, interpretação ou
extinção, envolvendo qualquer das Partes, inclusive seus sucessores a qualquer título, serão
resolvidas por meio de arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, de acordo seu
Regulamento de Arbitragem.

6.5

As informações financeiras que serviram de base para a Incorporação observaram a dispensa
prevista no artigo 10 da Instrução da CVM nº 565, de 15 de junho de 2015.

6.6

A realização da Incorporação não estará sujeita à submissão a ou aprovação de qualquer
autoridade brasileira ou estrangeira.

6.7

O presente Protocolo, o Laudo de Avaliação e demais documentos aqui mencionados serão
disponibilizados aos acionistas oportunamente, na sua sede social da Companhia e nos sites
de relações com investidores da Pague Menos (paguemenos.riweb.com.br) e da CVM
(www.cvm.gov.br).

6.8

Nos termos do artigo 234 da Lei das S.A., a certidão da Incorporação passada pelo registro
de empresas será documento hábil para o registro e a averbação, nos registros públicos e
privados competentes, da sucessão universal pela Pague Menos em relação aos bens,
direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres,
obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades integrantes ou relacionados à incorporação
da GA pela Pague Menos.

7

Conclusão

7.1

Em face dos elementos expostos, as administrações da Pague Menos e da GA entendem que a
Incorporação atende aos interesses das Partes e de seus acionistas, motivo pelo qual
recomenda a sua implementação.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 3 (três) vias
de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Fortaleza, 14 de março de 2018.

[páginas de assinaturas a seguir]
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Anexo I
LAUDO DE AVALIACÃO, A VALORES CONTÁBEIS NA DATA-BASE DE 31 DE DEZEMBRO DE
2017, DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA GENERAL ATLANTIC BRASIL INVESTIMENTOS S.A. PARA
FINS DE INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS
S.A.
[documento a seguir]
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LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL DE ACERVO LÍQUIDO,
FORMADO POR DETERMINADOS ATIVOS E PASSIVOS DA
GENERAL
ATLANTIC
BRASIL
INVESTIMENTOS
LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

S.A.

Aos Senhores Diretores e Acionístas da
GENERAL ATLANTIC BRASIL INVESTIMENTOS S.A.

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 15^ andar, Conjunto 152, Sala F
Dados da empresa avaliadora
1.

A Q4B ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE EIRELI,
estabelecida na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida
São Paulo, 107 - Sala 5 - Embu das Artes - SP - CEP 06804-230, registrada
no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o n°,
2SP036476/O-0 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda sob o n^ 26.726.090/0001-96, neste ato, representada na forma do
seu contrato social por seu sócio, Sr. José Roberto dã Silva, brasileiro, casado,
contador, portador do RG n^. 32.641.153-7, inscrito no CPF/MF sob o n^
269.480.538-82 registrado no CRC sob o n^. 1SP232778/O-0, nomeada perita
pela empresa GENERAL ATLANTIC BRASIL INVESTIMENTOS S.A., pessoa
jurídica de direito privado com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017,
15^ andar, Conjunto 152, Sala F, CEP 04530-001, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda sob o n-. 23.475.909/0001-00 (doravante denominada
G E N E R A L ATLANTIC BRASIL ou Companhia), para proceder à avaliação do
seu acervo líquido apurado por meio dos livros contábeis em 31 de dezembro de
2017, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta a
seguir o resultado de seus trabalhos.

Objetivo da avaJtação
2.

O laudo de avaliação tem por objetivo avaliar o Patrimônio Líquido Contábil
apurado por meio dos livros contábeis de acordo com às práticas contábeis
adotadas no Brasil em 31 de dezembro de 2017, da G E N E R A L ATLANTIC
BRASIL, cujo capitai social de R$ 60.405.500,00 (sessenta milhões,
quatrocentos e cinco mil e quinhentos reais), representados por 59.872.540
(cinquenta e nova milhões, oitocentos e setenta e duas mil, quinhentas e
qu^enta) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, a ser
conferido, em processo de incorporação, na empresa EMPREENDIMENTOS
PAGUE MENOS S.A..
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Responsabilidade da administração sobre a s informações contábeis
3.

A administração da G E N E R A L ATLANTIC BRASIL é responsável pela
escrituração dos livros e preparação de informações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos
relevantes que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
tais informações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. O resumo das principais práticas contábeis
adotadas pela Empresa está descrito no anexo II do laudo de avaliação.

Alcance d o s trabalhos e responsabilidade do avaliador
4.

Nossa responsabilidade e a de expressar uma conclusão sobre o valor contábil
do acervo líquido formado por determinados ativos da G E N E R A L ATLANTIC
BRASIL em 31 de dezembro de 2017, com base nos trabalhos conduzidos de
acordo com o Comunicado Técnico 03/2014 (RI), aprovado pelo CFC e
publicado em 3 de outubro de 2014, que prevê a aplicação de procedimentos de
exame de auditoria sobre as contas que registram os determinados ativos que
constam do anexo l a esse laudo e que naquela data estavam registrados no
balanço patrimonial da GENERAL ATLANTIC BRASIL. Assim, efetuamos o
exame do referido acervo líquido de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, que requerem o cumprimento de exigências éticas
pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de
obter segurança razoável de que o patrimônio líquido contábil apurado para a
elaboração de nosso laudo de avaliação está livre de distorção relevante.

5.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidência a respeito dos valores contabilizados. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante no acervo líquido, independentemente se causada
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
internos relevantes em relação ao acervo líquido para planejar os procedimentos
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a efetivldade desses controles internos da
G E N E R A L ATLANTIC BRASIL. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis feitas pela administração. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão.
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Outros assuntos
6.

Em atendimento aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários informamos
que:
a.

De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de
interesse, direto ou indireto, tampouco de qualquer outra circunstância
que represente conflito de interesse em relação aos serviços que foram
por nós prestados e que estão acima descritos; e

b. Não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos
administradores da Entidade com o objetivo de direcionar, limitar
dificultar ou praticar quaisquer aios que tenham ou possam ter
cxtmprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de
informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes
para a qualidade das respectivas conclusões.

Conclusão
7.

Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor do Patrimônio
Líquido Contábil da G E N E R A L ATLANTIC BRASIL, em 31 de dezembro de
2017, resumido no anexo I, é de R$138.533;330,08 (cento e trinta e oito milhões,
quinhentos e trinta e três mil, trezentos etrinta reais e oito centavos). Esse valor
foi apurado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 13 de março de 2018.

José Roberto da Silva
^íontador CRC-1SP232778/O-0

ÍB - Assessoria e Consultoria em Contabilidade Eireli
^CRC 2SP036476/O-0
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Anexo I
Acervo líquido em 31 de dezembro de 2017, registrado nos livros contábeis e
apresentado de forma resumida (Valores expressos em milhares de reais),

GensrafAllantle Brasil Invefitlrmntos S A
DemonsIriAivo do Balanço Pair1rTK]nial
sm31 de dszamfcro da 2017
(Vdoras axprassosammilharás da raais)

31/1^2017
Afivo
AtJvo Circulante
Caixa e equivalenles de caixa
tnpoalos a recuperar

1 Am 875,32
2.952 733.11
4.421.60S^

Movi mant ação

Eliminação
Invastlnwnto

CVH*319

(1.468.875,32)
(2.622 506.401

-

-

(4.091.381,72)

-

-

3i;i2/2017
pro forma

330 226.? 1
330.226,71

AtIvD Não Circdante
Participações societárias coligadas
GoochwII em investimenlos
Mais valia em investimentoa
(-] Provisão Especial de Á g o [66%)

Total fiíivo

1 GO 015.390,00,
302,347,845.00
106.602,561.81

(2.470.691.02)

104.131 870.79
(104.131 870.79)
(268 276,612,42)

(1S0 015 390.00)

568.965.796,81

(2.4TO.691,02)

Í26a276.612,42)

n6O.015.390,«l>

(268.276.612.42)
138.203.103,37

573,367.405,24

(6.562.072.74)

(268.^76.612,42)

(160.015.390^00)

138.533.330,08

11.396.65
1,1 09,70
2 624.105,82
275 926,08
2.912.535,25

( M 356.65)
(1 109.70)
(2 624.105,82)
(275.926,08)
(2.912.538,25)

406 4/S 716.73

Passivo
Passivo a r c u l a n t a
Fornecedores
Impostos, taxas a cwtribuíçóes a recolher
Proviaõos para IRPJ e CSLL
Dividendo cbrígatórioa pagar

Aoervo lic^ido
Capital social
Reseri^ de capital
(-) Ajuste de avaliação patrimonial
Reserva Legal
Reserva especial de âgo
Lucros/PrejuÉos aouniulados

Total passivo « sc«rvo liquido

• 60 405 500.00
63:2877.948,79
(3 020.600,00)
134.178,57

-

-

-

(19,922.160.371
570.474:866,^

(-3.649.534.49)
(3.549.53^49)

ÇÍ58.276.612,42J

(60.40E 500.00)
(2&l.e01 33e,37)
3,020 600,00
(134:178,57) "
138.203.103,37
23.901.921,57
(ieO.01SL3ÔO,00)

573.387.405,24

(6.562.672,74)

(268^76.612,42)

f l 60.01539D,H])

(268 276 612.42)

-

138 203.103.37
330 ??fi,71
138.633,330.08
138.533.330,08
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Anexo II

Resumo das principais políticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e
elaboração das demonstrações financeiras são:
a)

Base de apresentarão
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comité de
Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e aprovadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).

b)

Moeda funcionai e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo
com a moeda do principal ambiente económico, no qual a Companhia atua
(moeda funcionai).
As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais - R$, que é a
moeda funciona! da Companhia e, também, a sua moeda de apresentação.

c)

Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem depósitos em contas bancárias de livre movimentação e
aplicações financeiras de liquidez. Os títulos e valores mobiliários estão
demonstrados ao custo acrescido das remunerações contratadas e
reconhecidos proporcionalmente até a data das informações atuais,

d)

Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros detidos pela Companhia são classificados nas
categorias mencionadas a seguir conforme a intenção da Administração,
atendendo aos seguintes critérios de contabilização;
Ativos

financeiros

São ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis não cotados em mercado ativo e que não tenham sido em seu
reconhecimento inicial, designado como ativos financeiros ao valor justo por
meio de resultado, nem disponíveis para venda. Ativos classificados nessa
categoria são mensurados pelo custo amortizado.
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Passivos

financeiros

Os passivos financeiros são inicialmente reconhecidos pelo valor justo e
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado. São classificados
como passivos financeiros as contas a pagar para fornecedores, empréstimos
e financiamentos.
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou
serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios e registrados
peio valor faturado. Quando aplicável, são registradas a vabr presente,
transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a
moeda e o risco de cada transação,
A baixa de passivos financeiros acontece somente quando suas obrigações
são extintas e canceladas. A diferença entre o valor contábil do passivo
financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no
resultado.
Vaíor justo efe instrumentos

financeiros

O valor justo dos instrumentos financeiros é apurado com base na cotação
dos mesmos instrumentos financeiros observados em mercado.
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no
balanço patrimonial não puder ser obtido através de mercados ativos, este é
determinado utilizando-se de técnicas de avaliação, incluindo o método de
fluxo de caixa descontado,
}

Redução ao valor recuperável fimoairmenfi

É reconhecida uma perda por jmpairment se o valor de contabilização de um
ativo excede seu valor recuperável, Perdas por impairmentsèa reconhecidas
no resultado do período. Os valores dos ativos não financeiros são revistos,
no mínimo, anualmente para determinar se há alguma indicação de perda por
impairment.
Investimentos
As demonstrações financeiras apresentam a avaliação dos investimentos em
coligada pelo método de equivalência patrimonial, de acordo com a legislação
brasileira vigente, sendo a parcela correspondente ao resultado do exercício
registrada como receita ou despesa na demonstração do resultado do
exercício,
Contas a pagar aos fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou
serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo
classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no
período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas
como passivo não circulante.
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h)

Passivo circulante e não circulante

São registradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos
circulantes e não circulantes são registrados em valor presente com base em
taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
i)

Provisões

As provisões para custos de reestruturação e ações judiciais (trabalhista, civil
e tributária) são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação
presente ou não formalizada [constructive obligation) como resultado de
eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com
segurança.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidálas é determinada levando-sê em consideração a classe de obrigações como
um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de
liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe
de obrigações seja pequena.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser
necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos
tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro
no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira,
j)

Imposto de Renda e Contribuição Social
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período
compreendem os Impostos correntes e diferidos. O encargo de imposto de
renda e contribuição social corrente é calculado com bases nas leis tributárias
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A
Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela
Companhia nas apurações de impostos de renda com relação às situações
em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações.
Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados
de pagamento às autoridades fiscais, O imposto de renda e contribuição
social corrente são apresentados líquidos, no passivo quando houver
montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos
excedem o íotai devido na data do relatório.
Os impostos se encontram dentro do escopo do CPC 32 - Tributos sobre o
Lucro (IAS 12- Income Tax), são o imposto de renda {Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ) e a Contribuição Social (Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL). Esses impostos são calculados e registrados com
base nas alíquotas de 25% para imposto de renda e de 9% para Contribuição
Social sobre o lucro tributável.
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