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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, 
Em cumprimento às disposições legais e societárias, submetemos à 
apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras Consolidadas e 
Individuais, referentes às atividades da MAPFRE Investimentos e 
Participações S.A. relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, 

elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto aos 
pronuncia mentos e interpretações emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Agradecemos aos nossos acionistas, clientes e parceiros a confiança em 

nós depositada. Aos nossos profissionais, o reconhecimento pela 
dedicação e qualidade dos trabalhos realizados.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2020.

A Diretoria

BALANÇOS PATRIMONIAIS - 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2015 2014 2015 2014

Ativo
Circulante 28.025 4.496 64.163 82.197
Disponibilidades 1 3 11 66
Aplicações 4 26.035 2.834 56.992 75.278
Outros créditos 1.989 1.659 7.160 6.853
 Rendas a receber – – 3.363 4.546
 Outros créditos a receber 1.989 1.659 3.788 2.302
 Despesas antecipadas – – 9 5
Não circulante 36.062 66.403 5.899 8.985
Aplicações 4 – 154 3.828 6.564
Outros créditos – – 69 70
Investimentos 5 36.062 66.249 – –
Imobilizado 6 – – 1.621 2.004
Intangível 6 – – 381 347
Total do ativo 64.087 70.899 70.062 91.182

Controladora Consolidado
Nota 2015 2014 2015 2014

Passivo
Circulante 1.950 1.457 7.914 21.709
Outras obrigações 1.950 1.457 7.914 21.709
 Sociais e estatutárias – – 533 1.367
 Fiscais e previdenciárias 1.910 1.209 2.587 8.462
 Diversas 40 248 4.794 11.880
Patrimônio líquido 62.137 69.442 62.148 69.473
Aos acionistas da controladora 7 62.137 69.442 62.137 69.442
 Capital social 62.471 62.471 62.471 62.471
 Reservas de lucros – 6.971 – 6.971
 Prejuízos acumulados (334) – (334) –
Participação de não controladores – – 11 31
Total do passivo 64.087 70.899 70.062 91.182

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2015 2014 2015 2014

Receitas de prestação 
 de serviços 8b – – 42.035 58.449
Outras receitas/despesas
 operacionais 8b – – (13.588) (11.165)
Resultado operacional – – 28.447 47.284
Despesas administrativas 8c (375) (65) (38.911) (35.747)
Despesas com tributos 8d (170) – (3.952) (4.778)
Outras receitas/despesas não operacionais – – – 4
Resultado de equivalência
 patrimonial 5 (7.310) 1.455 – –
Resultado financeiro 8a 1.237 1.926 8.736 8.408
Resultado antes dos impostos (6.618) 3.316 (5.680) 15.171
Imposto de renda 9 (499) (423) (1.068) (6.298)
Contribuição social 9 (188) (170) (553) (3.729)
Ativo fiscal diferido – – (1) (2.408)
Prejuízo/Lucro líquido do exercício (7.305) 2.723 (7.302) 2.736
Atribuível aos controladores – – (7.305) 2.723
Atribuível aos não controladores – – 3 13

As notas explicativas são parte integrante  
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2015 2014 2015 2014

Prejuízo/Lucro líquido do exercício (7.305) 2.723 (7.302) 2.736
Atribuível aos controladores – – (7.305) 2.723
Atribuível aos não controladores – – 3 13

As notas explicativas são parte integrante  
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2015 2014 2015 2014

Prejuízo/Lucro líquido do exercício (7.305) 2.723 (7.302) 2.736
Ajustes para: 7.310 (1.455) 1.796 2.919
 Depreciações e amortizações – – 530 511
 Equivalência patrimonial 7.310 (1.455) – –
 Ativo fiscal diferido – – 1 –
 Provisão de impostos no resultado – – 934 2.408
 Participações no lucro – – 331 –
Variação nas contas patrimoniais (22.884) 16.566 5.654  (5.699)
Aplicações (23.047) 16.729 21.022 (8.241)
Outros créditos (330) (927) (309) (1.094)
Outras obrigações 493 764 (15.059) 3.636
Caixa líquido (consumido)/gerado 
 pelas atividades operacionais (22.879) 17.834 148 (44)
Atividades de investimento
Aumento/redução de capital 15.113 (30.000) – –
Dividendos/Juros sobre 
 o capital próprio 7.764 12.068 – –
Imobilizado – – (38) 35
Intangível – – (143) (213)
Caixa líquido gerado/(consumido) 
 nas atividades de investimento 22.877 (17.932) (181) (178)
Atividades de financiamento
Redução/aumento de capital – – (15) –
Pagamento de dividendos/Juros
 sobre o capital próprio – – (7) (12)
Caixa líquido gerado/(consumido) 
 nas atividades de financiamento – – (22) 12
Aumento/(redução) líquido
 de caixa e equivalentes de caixa (2) (98) (55) (235)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 3 101 66 301
Caixa e equivalentes de
 caixa no fim do exercício 1 3 11 66

As notas explicativas são parte integrante  
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de Reais)

Reservas de lucros

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
estatutária

Lucros/ 
Prejuízos  

acumulados Total

Participação  
de não  

controladores Total
Saldos em 1º de janeiro de 2014 62.471 418 3.830 – 66.719 30 66.749
Lucro líquido do exercício – – – 2.723 2.723 13 2.736
Destinação do lucro:
Reserva legal – 136 – (136) – – –
Reserva estatutária – – 2.587 (2.587) – – –
Distribuição de dividendos de não controladores – – – – – (12) (12)
Saldos em 31 de dezembro de 2014 62.471 554 6.417 – 69.442 31 69.473
Prejuízo do exercício – – – (7.305) (7.305) 3 (7.302)
Absorção de prejuízos – (554) (6.417) 6.971 – – –
Distribuição de dividendos de não controladores – – – – – (23) (23)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 62.471 – – (334) 62.137 11 62.148

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS - 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A MAPFRE Investimentos e Participações S.A. (doravante denominada por “Companhia”), tem como objeto social a participação em 
sociedades. A Companhia foi constituída em 25 de outubro de 2010, iniciando suas operações em 5 de novembro de 2010. Está sediada na Avenida 
das Nações Unidas, 11.711, 21º andar, São Paulo e cadastrada no CNPJ sob o nº 12.865.557/0001-74. A Companhia é controlada pela MAPFRE 
Holding do Brasil Ltda., a qual detém 100% de participação societária. Controladas: A MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
(doravante denominada por “MAPFRE DTVM”), é uma sociedade autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operar no mercado 
de intermediação de títulos e valores mobiliários. A MAPFRE Administradora de Consórcios S.A. (doravante denominada por “Administradora”), foi 
constituída em 17 de agosto de 2012, obteve autorização para operar pelo BACEN em 11 de outubro de 2012, iniciando suas atividades em  
17 de dezembro de 2012. A  Administradora tem como objetivo a administração de grupos de consórcios de bens móveis e imóveis. As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram aprovadas pela Diretoria em 07 de fevereiro de 2020. Em 31 de dezembro de 2015,  
a estrutura societária da Companhia é a  seguinte:

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
a) Base para preparação: As demonstrações financeiras individuais foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são 
apresentadas com a observância das disposições da Lei das Sociedades 
por Ações - Lei nº 6.404/76 e alterações introduzidas pelas Leis 
nº 11.638/07 e n° 11.941/09 e com a implementação dos normativos emiti-
dos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, assim como com 
as normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN. As demons-
trações financeiras consolidadas foram elaboradas de acordo com as nor-
mas internacionais de relatório financeiro - “IFRS”, emitidas pelo Internatio-
nal Accounting Standards Board - IASB. b) Critérios de consolidação: 
Considera-se controlada a sociedade na qual a Companhia, direta ou atra-
vés de suas controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, 
de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder 
de eleger a maioria dos Administradores. As participações no patrimônio 
líquido e no resultado das controladas, incluídas nas demonstrações finan-
ceiras consolidadas, não pertencentes na totalidade à Companhia, foram 
classificadas como participação de não controladores. As controladas ela-
boram suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pelo Ban-
co Central do Brasil - BACEN. Além da MAPFRE Investimentos e Participa-
ções S.A., instituição controladora, consolidou-se as demonstrações finan-
ceiras das companhias controladas diretas a seguir relacionadas:

Participação Societária
Companhias 2015 2014
Controladas diretas:
MAPFRE Administradora de Consórcios S.A. 100,00% 100,00%
MAPFRE Distribuidora de Títulos
 e Valores Mobiliários S.A. 99,90% 99,90%
c) Continuidade: A Administração considera que possui recursos para dar 
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração 
não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar 
dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
com base nesse princípio. d) Base para avaliação, apresentação e moe-
da funcional: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
estão apresentadas em milhares de reais e foram elaboradas de acordo 
com o custo histórico, com exceção dos ativos financeiros designados pelo 

valor justo por meio do resultado. A moeda funcional das Companhias é o 
Real. e) Uso de estimativas e julgamentos: As demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas incluem estimativas e premissas revisadas 
periodicamente pela Companhia, como a mensuração de provisão para 
outros créditos de liquidação duvidosa, valorização de determinados ins-
trumentos financeiros, avaliação do valor de recuperação de ativos e vida 
útil de determinados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes 
destas estimativas e premissas, devido a imprecisões inerentes ao proces-
so de sua determinação. f) Segregação entre circulante e não circulan-
te: As Companhias efetuaram a segregação de itens patrimoniais em circu-
lante e não circulante considerando a expectativa de realização de até 
doze meses e posterior a doze meses, respectivamente.
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas de forma con-
sistente em todos os exercícios apresentados nas demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas. a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem 
caixa, saldos em conta movimento sem vencimento, aplicações financeiras 
resgatáveis no prazo de noventa dias, com risco insignificante de mudança 
de seu valor justo e que não estejam vinculados como garantia das provi-
sões técnicas. Os valores são utilizados pelas Companhias para o geren-
ciamento de seus compromissos a curto prazo. b) Ativos financeiros: Os 
títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção da 
Administração, nas seguintes categorias: • Títulos para negociação; • Títu-
los disponíveis para venda; e • Títulos mantidos até o vencimento. Os títulos 
classificados para negociação e os disponíveis para venda são avaliados, 
na data do balanço, pelo seu valor de mercado e os classificados como tí-
tulos mantidos até o vencimento são avaliados pelo seu custo de aquisição, 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Os títulos para 
negociação estão classificados no ativo circulante, independentemente do 
prazo de vencimento. Os ajustes para o valor de mercado dos títulos clas-
sificados para negociação são reconhecidos no resultado do período. Os 
ajustes para o valor de mercado dos títulos classificados como disponíveis 
para venda são contabilizados em contrapartida à conta destacada de pa-
trimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários, sendo transferidos para 
resultado do período quando da efetiva realização, por meio da venda de-
finitiva dos respectivos títulos e valores mobiliários. c) Redução ao valor 
recuperável dos ativos: A Administração revisa anualmente o valor con-
tábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam 

 indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evi-
dências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recupe-
rável, é constituída provisão para perda ajustando o valor contábil líquido 
ao valor recuperável. d) Investimentos: Os investimentos em sociedades 
controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial e reco-
nhecidos nas demonstrações financeiras individuais. Outros investimentos 
são avaliados pelo custo histórico de aquisição. e) Imobilizado: O imobili-
zado é registrado pelo custo de aquisição, ajustado pela depreciação acu-
mulada. A depreciação é calculada pelo método linear para sistema de pro-
cessamento de dados, veículos e móveis e equipamentos de uso. f) Ativo 
intangível: Gastos de desenvolvimento interno de sistemas,  incluído o cus-
to de mão de obra direta, são reconhecidos como ativo intangível somente 
se os custos de desenvolvimento puderem ser mensurados de  maneira con-
fiável e se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e existir ain-
da a intenção e recursos suficientes para concluir o desenvolvimento des-
ses sistemas. g) Provisões, passivos e ativos contingentes: Uma provi-
são é constituída baseada em um histórico de eventos ocorridos, e quando 
seja provável que um recurso econômico venha ser exigido para liquidar 
uma obrigação. As contingências passivas são objeto de avaliação indivi-
dualizada, efetuada pela assessoria jurídica da Distribuidora, quanto às 
probabilidades de perdas. São provisionadas quando a probabilidade de 
perda for avaliada como “provável”, conforme critérios estabelecidos no 
pronunciamento técnico CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ati-
vos Contingentes emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - 
CPC. Passivos contingentes são divulgados se existir uma possível obriga-
ção futura, resultante de eventos passados ou se existir uma obrigação 
presente resultante de um evento passado, e o seu pagamento não for pro-
vável ou seu montante não puder ser estimado de forma confiável. Ativos 
contingentes são reconhecidos contabilmente somente quando há garan-
tias reais ou decisões judiciais favoráveis definitivas, sobre as quais não ca-
bem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os 
ativos contingentes com probabilidade de êxito provável são apenas divul-
gados. h) Receitas e despesas: As receitas e despesas são reconhecidas 
pelo regime de competência e consideram, quando aplicável, os efeitos de 
ajustes de ativos para o valor de mercado ou de provável realização. i) Im-
posto de renda e contribuição social: O imposto de renda é calculado à 
alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida de 10% sobre a parcela 
do lucro tributável anual excedente a R$ 240 no exercício e a contribuição 
social sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 9% (15% para as em-
presas controladas) sobre o lucro tributável. O imposto corrente é o  imposto 
a pagar sobre o lucro tributável do exercício, calculado com base nas alí-
quotas vigentes na data de apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas e somado de eventual ajuste de imposto a pagar 
com relação aos exercícios anteriores.
4. APLICAÇÕES
Apresentamos a seguir a composição dos ativos financeiros por prazo e 
por título. Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria de  
“Títulos mantidos até o vencimento” estão apresentados no ativo circulante 
ou não circulante, de acordo com o vencimento dos títulos:
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PHB INDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF Nº 03.698.762/0001-00 - NIRE 35.300.176.758

Extrato da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Aos 26/6/2019, às 10 horas, na sede em Serrana/SP, dispensada a con-
vocação e com 100% do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Biagi 
Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. Deliberações unânimes 
aprovadas: A.G.O.: I) As demonstrações fi nanceiras do exercício social 
fi ndo em 31/12/2018, com capital social de R$ 81.376.564,00; II) Preju-
ízo de R$ 9.116.313,44, a ser transferido para “Prejuízos Acumulados”; 
Ill) A não fi xação, e o não pagamento de honorários aos diretores, até 
o término do exercício (31/12/2019). IV) O não funcionamento do Con-
selho Fiscal para o exercício vigente. A.G.E.: V) A integralização de 
valores cedidos pelos acionistas, registrados contabilmente a título de 
AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, no valor de R$ 
3.290.000,00. VI) Aumento do capital social em R$ 3.290.000,00, elevan-
do-o de R$ 78.086.564,00, para R$ 81.376.564,00, mediante a emissão 
de 3.290.000 ações ordinárias nominativas, pelo preço de emissão de 
R$ 1,00 real por ação, totalmente subscrito e integralizado, dando nova 
redação ao artigo 5º do Estatuto Social. Jucesp nº 685.337/19-4 em 
26/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Colombo Agroindústria S.A.
CNPJ/MF nº 44.330.975/0001-53 - NIRE nº 35.300.021.835

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Companhia convidados para se reunirem 
em A.G.E. a ser realizada no dia 18/02/2020, às 7:00 horas, na sede social 
da Companhia, localizada Município de Ariranha/SP, na Fazenda Bela Vis-
ta, Estrada Ariranha a Catanduva, s/nº, Bairro Moreira, CEP 15.960-000, 
para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do 
dia: Em A.G.E. deliberar sobre a operação bancária junto ao Rabobank 
Brasil envolvendo a Colombo Agroindústria S.A. para (i) re-ratifi car quanto 
a emissão privada de debentures, registro na B3 e demais documentos 
para suportar e (ii) ratifi car todos os atos já praticados. Nos termos do 
artigo 10º do Estatuto Social e do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para to-
mar parte na A.G.E., o acionista deverá depositar na sede da Companhia, 
com antecedência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na 
hipótese de representação do acionista por outro acionista, administrador 
ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. 
O acionista ou seu representante legal deverá comparecer às assembleias 
gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. A Compa-
nhia solicita aos acionistas interessados em participar da assembleia ge-
ral que encaminhem a versão digitalizada do instrumento de mandato ao 
endereço eletrônico sergio@colomboagroindustria.com.br, de forma a 
permitir melhor coordenação dos trabalhos durante a assembleia. O envio 
dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação, 
nem tampouco constitui condição ou requisito de participação na assem-
bleia geral, tendo por fi nalidade exclusivamente organizar e acelerar os 
trabalhos. Ariranha-SP, 11/02/2020. Sérgio Augusto Colombo - Presi-
dente do Conselho de Administração                                   (11, 12 e 13/2)

Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos do Município de Ilha
Solteira - SP - CNPJ 00.033.965/0001-80 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO -
ELEIÇÕES SINDICAIS 2020 - O Presidente do Sindicato dos Servidores e
Funcionários Públicos do Município de Ilha Solteira - SP, no uso de suas atri-
buições estatutárias CONVOCA todos os associados, de acordo do o artigo
32 do estatuto do SINDILHA, para as ELEIÇÕES SINDICAIS da Diretoria,
Conselho Fiscal e Delegados para o triênio 2020 a 2023. A votação acon-
tecerá no dia 20 de Março de 2020, no horário das 08h00 às 18h00, na
sede do SINDILHA, situado no Passeio Juazeiro, 121 - Zona Norte - Ilha
Solteira-SP e nas urnas itinerantes que percorrerão todos os setores da Pre-
feitura, Câmara e Iprem, conforme disposto no Regimento Eleitoral. O prazo
para o registro das chapas concorrentes ao pleito será de 10 (dez) dias
contados a partir da publicação deste edital. As inscrições serão na sede do
SINDILHA, no Passeio Juazeiro, 121 - Zona Norte, Ilha Solteira-SP, no horá-
rio das 08h00 às 17h00. O registro da chapa deverá obedecer ao disposto
no artigo 31, parágrafo segundo e artigo 35 do Estatuto do SINDILHA, o
qual estará disponibilizado na sede do Sindilha mediante requerimento a
ser recebido por pessoa habilitada pela Comissão Eleitoral. Estará tam-
bém disponibilizado no local o Regimento Eleitoral cujos termos serão,
posteriormente, ratificados pelos candidatos participantes. Ilha Solteira, 08
de Fevereiro de 2020. Valdeci Ferreira Lima - Presidente do Sindilha

Concessionária das Rodovias Ayrton
Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 10.841.050/0001-55 - NIRE 35.300.368.657

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 14/01/2020, às 11h30, na sede social da 
Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - 
Ecopistas (“Companhia”), na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste,
Itaquaquecetuba/SP. Presença: Participação da totalidade dos
conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. Presidência: 
Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Ordem do Dia e
Deliberações: Nos termos do inciso VII do artigo 11 do Estatuto Social,
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros 
ratificaram a autorização para celebração do Contrato de Prestação de
Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados ECP - CTR C T
00001/20, firmado em 14/01/2020, entre a Companhia e a Ecorodovias 
Concessões e Serviços S.A. (“ECS”), cujo objeto é a prestação de serviços 
nas áreas de suporte administrativo; controladoria econômico financeira; 
pessoal e recursos humanos; finanças; planejamento financeiro; 
suprimentos; tecnologia; automação; sistemas elétricos; e engenharia,
com vigência até 31/12/2020 (“Contrato de Compartilhamento”). O 
Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a realizar 
todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima. 
Encerramento: Nada mais. Itaquaquecetuba, 14/01/2020. Conselheiros: 
Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Rui Juarez Klein e Nicolò Caffo. JUCESP
nº 74.595/20-9 em 06/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO PAN S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ: 59.285.411/0001-13 - NIRE: 35.300.012.879
Extrato da Ata da Reunião da Diretoria de 13.01.2020

Data, Hora, Local: 13.01.2020, às 8h30min, na sede social, na Avenida 
Paulista, 1.374, 16º andar, São Paulo/SP. Presença: Foram considerados
presentes os Diretores que participaram por teleconferência, videoconfe-
rência, ou qualquer outro meio que permita a comunicação, nos termos 
do artigo 24, §4º, do Estatuto Social. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo
Pereira Guimarães. Secretária: Camila Corá Reis Pinto Piccini. Delibera-
ções Aprovadas: Alteração de endereço do Posto de Atendimento – PA 
da Companhia situado em Volta Redonda/RJ, CNPJ 59.285.411/0012-76,
NIRE 33901376482, de Avenida Sete de  Setembro, 07, Loja 1, Aterra-
do, Volta Redonda/RJ para Avenida Paulo de Frontin, 590, Salas 1 e 3,
Aterrado, Volta Redonda/RJ. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13
de janeiro de 2020. Membros da Diretoria: Carlos Eduardo Pereira Gui-
marães, Dermeval Bicalho Carvalho, Alex Sander Moreira Gonçalves e
Diogo Ciuffo da Silva. Carlos Eduardo Pereira Guimarães - Presidente;
Camila Corá Reis Pinto Piccini - Secretária. JUCESP nº 62.834/20-4 em
30.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CIAVAL Administradora de Bens 
e Direitos SPE S.A. - Em Liquidação

CNPJ/MF nº 29.270.070/0001-41 - NIRE 35.3.0051139-5
Termo de Não Instalação da Assembleia Geral Extraordinária

1. Data, Hora e Local: Realizada em 12 de fevereiro de 2020, às 10 horas, 
no escritório de advocacia que lhe presta serviços, em razão da 
impossibilidade física de realização em sua sede social (artigo 124, §2º, da
Lei 6.404/76), localizado à Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 828,  
9º andar, Brooklin Novo, no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo - CEP 04571-010. 2. Mesa: Lucas Saulo Pinheiro França,
Presidente; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho, Secretário. 
3. Convocação e Presença: O Edital de Convocação da Assembleia 
Geral foi publicado e disponibilizado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo e no Jornal Valor Econômico, em primeira chamada, nos dias 04, 05 
e 06 de fevereiro de 2020, conforme artigo 289 da Lei nº 6.404/76, com a 
seguinte ordem do dia: (i) homologação do aumento do capital social da
Companhia com admissão de novos acionistas. Ante a ausência de 
acionistas, a presente Assembleia Geral Extraordinária não foi instalada, 
tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos 
previstos para instalação, em primeira convocação. Dessa forma, a
Companhia publicará novo edital convocando os acionistas, em segunda
chamada, para a presente Assembleia. 4. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a 
presente ata, que, lida e achado conforme, foi por todos assinada. 
Declaro que esta ata confere com a original lavrada no livro próprio. 
Leonardo Luiz de Campos Machado Filho - Secretário da Mesa.

MAPFRE Investimentos e Participações S.A. - CNPJ nº 12.865.557/0001-74

Controladora
2015 2014

Títulos
de 1 a 

30 dias
de 181 a  
360 dias

Acima de  
360 dias

Valor 
contábil

Valor 
mercado

Ganho/Perda  
não realizado

Valor 
contábil

Títulos para negociação 14.272 1.084 6.678 22.034 22.034 – 2.834
Fundos exclusivos
Letras financeiras - LF – 489 – 489 489 – 19
Letras financeiras do
 tesouro - LFT – 595 6.678 7.273 7.273 – 206
Notas do tesouro nacional - NTN – – – – – – 2.119
Over – – – – – – 370
Fundos de investimentos 
 - abertos/outros 2.089 – – 2.089 2.089 – 120
Swap 31 – – 31 31 – –
Operações compromissadas 12.159 – – 12.159 12.159 – –
Outros/caixa/valores a pagar/
 valores a receber (7) – – (7) (7) – –
Títulos mantidos até o vencimento – – 4.001 4.001 3.462 (539) 154
Fundos exclusivos
Letras do tesouro nacional - LTN – – 1.120 1.120 1.075 (45) 39
Notas do tesouro nacional - NTN – – 2.881 2.881 2.387 (494) 115
Total 14.272 1.084 10.679 26.035 25.496 (539) 2.988

Consolidado
2015 2014

Títulos
de 1 a 

 30 dias
de 181 a 
360 dias

Acima de  
360 dias

Valor 
contábil

Valor 
mercado

Ganho/Perda 
não realizado

Valor 
contábil

Títulos para negociação 28.041 2.112 22.838 52.991 52.991 – 75.278
Fundos exclusivos
Letras financeiras - LF – 957 – 957 957 – 788
Letras financeiras do
 tesouro - LFT – 1.155 22.838 23.993 23.993 – 8.776
Notas do tesouro nacional - NTN – – – – – – 6.736
Over – – – – – – 15.725
Fundos de investimentos 
 - abertos/outros 2.089 – – 2.089 2.089 – 38.151
Swap 31 – – 31 31 – –
Operações compromissadas 23.899 – – 23.899 23.899 – –
Fundos externos 2.029 – – 2.029 2.029 – 5.102
Outros/caixa/valores a pagar/
 valores a receber (7) – – (7) (7) – –
Títulos mantidos até o vencimento – – 7.829 7.829 6.774 (1.055) 6.564
Fundos exclusivos
Letras do tesouro nacional - LTN – – 2.192 2.192 2.104 (88) 1.665
Notas do tesouro nacional - NTN – – 5.637 5.637 4.670 (967) 4.899
Total 28.041 2.112 30.667 60.820 59.765 (1.055) 81.842
5. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

MAPFRE  
Distribuidora de Títulos e  

Valores Mobiliários S.A.

MAPFRE  
Administradora 

de Consórcios S.A. Total
Dados das investidas
Capital social 7.100 52.000 59.100
Quantidade de ações 999 127.363.234 –
Percentual de participação 99,90% 100%
Patrimônio líquido 11.372 24.701 36.073
Resultado do exercício 3.592 (10.899) –
Saldo em 1º de janeiro de 2014 29.578 17.284 46.862
Dividendos e juros sobre capital próprio (12.068) – (12.068)
Aumento de capital – 30.000 30.000
Resultado de equivalência patrimonial 13.139 (11.684) 1.455
Saldo em 31 de dezembro de 2014 30.649 35.600 66.249
Dividendos e juros sobre capital próprio (7.764) – (7.764)
Redução de capital (15.113) – (15.113)
Resultado de equivalência patrimonial 3.589 (10.899) (7.310)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 11.361 24.701 36.062
6. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Consolidado
2015 2014

Imobilizado Taxa anual Valor custo Depreciação Saldo líquido Saldo líquido
Instalações 10% 898 (408) 490 574
Móveis e equipamentos de uso 10% 1.115 (493) 622 851
Sistema de comunicações equipamentos 20% 298 (129) 169 199
Sistema de processamento de dados 20% 316 (209) 107 60
Veículos 10% 588 (355) 233 320
Total 3.215 (1.594) 1.621 2.004

Consolidado
2015 2014

Intangível Taxa anual Valor custo Amortização Saldo líquido Saldo líquido
Software 20% 626 (245) 381 347
Total 626 (245) 381 347

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital social: O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 62.471 (R$ 62.471 em 2014) e está 
representado por 26.527.694 (26.527.694 em 2014) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.  
b) Reserva legal: Constituída ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo 
ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento de capital social. c) Reserva estatutária: Criada 
com objetivo de prover fundos que garantam o nível de capitalização entre outros. Será constituída por parcela do 
lucro líquido remanescente após as deduções estabelecidas no estatuto social, por proposta aos acionistas em 
Assembleia Geral. d) Dividendos: O estatuto determina a distribuição de dividendos mínimos de 25% sobre o 
lucro líquido, depois de deduzida a reserva legal.

8. DETALHAMENTO DO RESULTADO

Controladora Consolidado
2015 2014 2015 2014

a) Resultado financeiro:
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 1.237 1.926 8.736 8.408
Total 1.237 1.926 8.736 8.408
b) Resultado operacional:
Receitas de prestação de serviços – – 42.035 58.449
Outras receitas operacionais – – 1.110 797
Outras despesas operacionais – – (14.698) (11.962)
Total – – 28.447 47.284
c) Despesas administrativas:
Pessoal próprio (190) – (18.241) (15.779)
Despesas com serviços de terceiros (112) (37) (2.798) (2.232)
Despesas de processamento de dados – – (3.975) (3.743)
Despesas com serviços de terceiros especializados – – (1.143) (954)
Despesas de transportes – – (2.269) (1.625)
Depreciações e amortizações – – (530) (511)
Despesas com comunicação – – (2.468) (1.948)
Remuneração variável – – (4.129) (3.198)
Outras (73) (28) (3.358) (5.757)
Total (375) (65) (38.911) (35.747)
d) Despesas tributárias:
COFINS (139) – (2.370) (2.850)
PIS (28) – (426) (495)
ISS – – (1.096) (1.399)
Outros (3) – (60) (34)
Total (170) – (3.952) (4.778)

9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Controladora
2015 2014

Imposto de 
 renda

Contribuição 
 social

Imposto de 
 renda

Contribuição 
 social

Resultado antes dos impostos (6.618) (6.618) 3.315 3.315
Equivalência patrimonial 7.310 7.310 (1.455) (1.455)
Juros sobre capital próprio 1.399 1.399 – –
Resultado ajustado 2.091 2.091 1.860 1.860
Adições (exclusões) permanentes
Despesas indedutíveis – – (25) (25)
Lucro fiscal do exercício 2.091 2.091 1.835 1.835
Imposto de renda à alíquota de 15% e
  contribuição social à alíquota de 9% (499) (188) (423) (170)
Total (499) (188) (423) (170)

Consolidado
2015 2014

Imposto de 
 renda

Contribuição 
 social

Imposto de 
 renda

Contribuição 
 social

Resultado antes dos impostos (5.680) (5.680) 15.171 15.171
Juros sobre capital próprio 1.400 1.400 – –
Resultado ajustado (4.280) (4.280) 15.171 15.171
Adições (exclusões) temporárias
 Provisão para participação sobre o resultado 533 533 1.367 1.367
 Reversão provisão para participação sobre o resultado (1.367) (1.367) (1.279) (1.279)
 Gastos com ativos diferidos (230) (230) (231) (231)
 Provisão para contingências trabalhistas 8 8 – –
Adições (exclusões) permanentes
 Despesas indedutíveis 366 366 1.259 1.259
Lucro fiscal do exercício (4.970) (4.970) 16.287 16.287
Imposto de renda à alíquota de 15% e
  contribuição social à alíquota de 9% (865) (553) (3.982) (3.729)
Adicional de imposto de renda (220) – (2.349) –
PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador 17 – 33 –
Total (1.068) (553) (6.298) (3.729)

10. PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

As controladas possuem plano de previdência complementar, proporcionado pela MAPFRE Previdência S.A., 
oferecidos aos seus colaboradores, cujos benefícios compreendem pensão e complemento de aposentadoria.  
O regime do plano é de contribuição definida, sendo que as contribuições efetuadas durante o exercício 
totalizaram R$104 (R$ 76 em 2014).

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS - 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)

DIRETORIA

Wilson Toneto - Presidente Elíseo João Viciana Miguel Gómez Bermúdez

CONTADORA

Daniele Gomes Yoshida - CRC 1SP 255783/O-1
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