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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA DESTINAÇÃO DO 
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018 

 
COMPANHIA 
 
Razão social: Betapart Participações S.A.   
 
Sede: Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro, CEP 20.030-905, Rio de 
Janeiro, RJ. 
 
Objeto social: {i) a participação em outras sociedades, comerciais ou civis, nacionais ou 
estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista; (ii) a participação em empreendimentos 
imobiliários; e (iii) a participação, como quotista, em fundos de investimento regularmente 
constituídos. 
 
Diretoria de Relação com Investidores 
MARIA AMALIA DELFIM DE MELO COUTRIM 
Tel: (21) 3804-3700 
gar@opportunity.com.br 
 
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Administração da BETAPART PARTICIPAÇÕES 
S.A. (“Companhia”) submete à apreciação do Conselho de Administração e dos acionistas da 
Companhia esta Proposta, referente ao resultado contábil apurado no exercício social findo em 
31 de dezembro de 2018. 
  
Conforme consta das Demonstrações Contábeis do período já referido, a Companhia 
apresentou um resultado que totalizou o prejuízo de R$ 77.897,90 (setenta e sete mil, 
oitocentos e noventa e sete reais e noventa centavos). 
 
Nesse sentido, nos termos do artigo 189 da Lei 6.404/76, a Diretoria propõe a absorção do 
prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 à conta lucros 
acumulados de exercícios anteriores, sem a destinação de valor para a reserva legal ou à 
distribuição de dividendos do referido exercício. 
 
Assim, a movimentação da conta de Resultado do Exercício fica representada da seguinte 

forma:  

 

  Valor R$ 

SALDO DA RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS EM 31.12.17 259.194,22 
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PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 2018 77.897,90 

SALDO DA RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS EM 31.12.18 181.296,32 

 
 
 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO  
REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES 

PARA O EXERCÍCIO DE 2018 
 
 

Exercício 
Social 

Diretoria / 
Conselho de 

Administração 

Remuneração 
Global 

Aprovada em 
2017 

Remuneração 
Global 

Aprovada em 
2018 

Remuneração 
Global 

Proposta 

2019 Diretoria 
Estatutária / 

Presidente, Vice-
Presidente e 
Membros do 

Conselho 

R$ 390.000,00 
 

R$ 390.000,00 R$ 390.000,00 

 
 

Informações requeridas nos termos do artigo 9° e seguintes da Intrução CVM n° 481/2009 
 
 

1) INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ARTIGO 9º E INCISOS DA IN CVM 481/2009 
 

I – Relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos 
administrativos do exercício findo.  
 
A BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A. disponibilizou a partir de 22/03/2019 no site da CVM o 
relatório da administração do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, constante do inciso 
I.  

 
II – Cópia das demonstrações financeiras 
A BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A. disponibilizou a partir de 22/03/2019 no site da CVM as 
demonstrações financeiras constantes do inciso II.  

 
III – Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia, nos termos 
do item 10 do formulário de referência, a seguir demonstrado:  
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10. Comentário dos diretores 

  

10.1 Os diretores devem comentar sobre: 

  

a.   Condições financeiras e patrimoniais gerais 

A Companhia tem por objetivo social a participação em outras sociedades, comerciais ou civis, 

nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou cotista, a participação em 

empreendimentos imobiliários e a participação, como cotista, em fundos de investimento 

regularmente constituídos. 

 

b.       Estrutura de capital: 

c.        Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos 

A companhia pretende liquidar todos os compromissos assumidos utilizando recursos próprios 

através de aporte de capital ou através de financiamento. 

 

d.       Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-

circulantes utilizadas. 

Atualmente, a principal fonte de recursos é através de aporte de capital dos acionistas. 

 

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 poderá utilizar financiamentos para cobertura de deficiências de liquidez caso 

surja novas oportunidades de investimento. 

 

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

A Companhia não possui qualquer dívida. 

 

         i.            Contratos de empréstimo e financiamento relevantes 

Não há contratos celebrados. 

 

ii.            Outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

Não há contratos celebrados. 

 

iii.            Grau de subordinação entre as dívidas 

A Companhia não possui qualquer dívida. 

 

iv.            Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de 
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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 

Não há restrições impostas à companhia. 

 

g.       limites de utilização dos financiamentos já contratados 

A Companhia não possui qualquer dívida. 

 

h.       alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

  

Em R$ Mil 2018 2017 

Ativo Circulante 1.016 1.094 

Ativo Não circulante - - 

Total do Ativo 1.016 1.094 

   

Passivo Circulante 0 0 

Passivo Não circulante 0 0 

Participação dos Minoritários 0 0 

Patrimônio Líquido 1.127 1.127 

Total do Passivo e Patrimônio 

Líquido 
1.016 1.094 

   

Despesas gerais e administrativas -116 -111 

Receitas financeiras 61 101 

Receitas de dividendos 0 0 

Despesas tributárias -23 -23 

Outras receitas (despesas) operacionais - - 
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Lucro (Prejuízo) do Exercício -78 -33 

  

O capital social está representado por 2.761.620 ações ordinárias, sem valor nominal. A 

Companhia poderá aumentar o seu capital independentemente de decisão em Assembleia, até 

o limite de R$10.000.000,00 (dez bilhões de reais), mediante deliberação do Conselho de 

Administração. 

  

10.2 Os diretores devem comentar: 

  

a.         resultados das operações do emissor, em especial: 

 

i.         descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

A receita da companhia é composta, atualmente, de receitas financeiras provenientes da 

aplicação do caixa. 

 

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

O resultado operacional é composto basicamente por despesas administrativas referentes à 

manutenção da companhia. Portanto, não houve fatores que influenciaram de forma 

significativa no resultado da Companhia. 

 

b.       variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, 

alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços 

Não há impactos diretos por não haver atividades operacionais. 

 

c.        impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio 

e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor 

Não há impactos diretos por não haver atividades operacionais. 

  

10.3 Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham 

causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em 

seus resultados: 

  

a.     introdução ou alienação de segmento operacional 

Não houve alienação ou introdução de segmento operacional relevante no exercício. 
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b.       constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

Não houve constituição, aquisição ou alienação de participação societária no exercício. 

 

c.        eventos ou operações não usuais 

Não existiram eventos ou operações não usuais com efeitos relevantes nas demonstrações 

financeiras da companhia. 

  

10.4 Os diretores devem comentar: 

  

a.    mudanças significativas nas práticas contábeis 

Não há alterações e interpretações em vigor para o exercício financeiro iniciado em 01 de janeiro de 

2019 relevantes para a Companhia. 

 

b.       efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis da Companhia. 

 

c.        ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 não há ênfase ou ressalva no parecer do 

auditor. 

  

10.5 Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo 

emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre 

questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que 

exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, 

reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-

circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de 

recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos 

financeiros 

 

Não se aplica, em razão da empresa ser não operacional.  

 

10.6 Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações 

financeiras do emissor, indicando: 

  

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no 

seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 

i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 

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

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 

iv. contratos de construção não terminada 

v.  contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

   

 A companhia não possui ativos e/ou passivos diretos e indiretos que não aparecem em suas 

demonstrações financeiras. 

 

b.       outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

 

A companhia não possui ativos e/ou passivos diretos e indiretos que não aparecem em suas 

demonstrações financeiras. 

 

10.7 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:   

 

a.              como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado 

operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do 

emissor. 

 

O emissor não realizou oferta pública nos últimos 3 (três) anos. 

b.    natureza e o propósito da operação  

 

A companhia não possui ativos e/ou passivos diretos e indiretos que não aparecem em suas 

demonstrações financeiras. 

 

10.8 Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do 

emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos: 

  

a investimentos, incluindo: 

i.   descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos 

investimentos previstos 

Não existe a previsão de novos investimentos 

 

ii.         fontes de financiamento dos investimentos 

A companhia não pretende realizar financiamentos para novos investimentos 

 

iii.         desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 
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Não há desinvestimentos em andamento ou previstos 

 

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros 

ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor 

 

c. novos produtos e serviços, indicando: 

i. descrição de pesquisas em andamento já divulgadas 

A companhia não possui atividade operacional 

 

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços 

A companhia não possui atividade operacional 

 

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados 

A companhia não possui atividade operacional 

 

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

A companhia não realiza atividades operacionais 

 

10.9 Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho 

operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta 

seção  

 

IV – Parecer dos auditores independentes 

A Companhia disponibilizou no site da CVM – www.cvm.gov.br a partir de 22/03/2019 

  

V – Parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver. 

Não se aplica, uma vez que o conselho fiscal não foi instalado. 

  

VI - o boletim de voto a distância, a que se refere o art. 21-F. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                          
Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº 481/09 não está sendo apresentado em função da apuração de 
prejuízo no exercício. 
 
 

3) INFORMAÇOES CONSTANTES DO CAPUT DO ARTIGO 10 DA IN CVM 481/2009. 
 
3.1) Indicação de Membros do Conselho de Administração 
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3 INFORMAÇÕES CONSTANTES DO CAPUT DO ARTIGO 10 DA IN CVM 481/2009 

  
Art. 10 – Sempre que a Assembleia Geral for convocada para eleger administradores ou 
membros do conselho fiscal, a companhia deve fornecer, no mínimo, as informações 
indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do formulário de referência, relativamente aos candidatos 
indicados ou apoiados pela administração ou pelos acionistas controladores.   
  
Não está sendo apresentado em razão da ausência de eleição de administradores da 
Companhia.   
Não há Conselho Fiscal instalado na Companhia.  
 
4) INFORMAÇÕES CONSTANTES DO CAPUT DO ARTIGO 12 DA IN CVM 481/2009 

 
Art. 12.  Sempre que a Assembleia Geral dos acionistas for convocada para fixar a 
remuneração dos administradores, a companhia deve fornecer, no mínimo, os seguintes 
documentos e informações:  
 
I – a proposta de remuneração dos administradores; e 
 
II – as informações indicadas no item 13 do formulário de referência. 

 
 

13. Remuneração dos administradores:  
 
 

13.1 Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da 
diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos 
comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos: 

 
a. Objetivos da política ou prática de remuneração: 
A Companhia não possui uma política formalizada de remuneração. No entanto, a prática de 
remuneração dos administradores se baseia em uma remuneração fixa e igualitária aos 
membros do Conselho de Administração e aos Diretores. A Companhia apenas possui diretores 
estatutários. 

 
A remuneração global dos administradores é anualmente fixada pela Assembleia Geral. O 
Conselho de Administração, em reunião, distribuiu tal remuneração entre seus membros. O 
rateio da remuneração global constitui um fixo mensal para cada um dos administradores da 
Companhia, sendo certo que todos os administradores renunciam, desde as respectivas posses, 
aos valores devidos em razão dos cargos exercidos. 
Não há Conselho Fiscal instalado na Companhia.  
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b. Composição da remuneração, indicando: 
 

i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 
Remuneração Fixa. 
Para os administradores a remuneração considera, exclusivamente, o pagamento de uma 
parcela fixa mensal. A remuneração fixa contratada tem como objetivo remunerar os serviços 
de cada administrador, dentro do escopo de suas responsabilidades. O valor anual global da 
remuneração dos administradores, compreendendo os membros do Conselho de Administração 
e a Diretoria, é fixado na assembleia geral ordinária e distribuído pelo Conselho de 
Administração. 

 
ii. Qual a proporção de cada elemento na remuneração total 
A remuneração é apenas fixa, não existindo aos administradores remuneração por benefícios, 
participação nos lucros, incentivos etc. 

 
iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 
Não se aplica, uma vez que, a remuneração dos administradores é fixa. 

 
iv. Razões que justificam a composição da remuneração 
Não se aplica, uma vez que, a remuneração dos administradores é fixa. 

 
c.  Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação 
de cada elemento da remuneração 
Não se aplica, uma vez que, a remuneração dos administradores é fixa. 

 
d. Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho.  
Não se aplica, uma vez que, não há remuneração por desempenho. 

 
e. Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, 
médio e longo prazo  
A Companhia não possui prática de correlação de remuneração ou evolução dos resultados. 

 
f. Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos 
ou indiretos 
Não se aplica, uma vez que, a remuneração dos administradores é fixa. 

 
g. Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado 
evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor. 
Não se aplica, uma vez que, a remuneração dos administradores é fixa. 

 
13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à 
prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária 
e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 
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Não há despesas com remuneração reconhecidas nos resultados dos 3 últimos exercícios sociais. 
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia os acionistas, anualmente, 
aprovam uma remuneração global para o exercício correspondente, e esta remuneração, 
posteriormente, é rateada mensalmente e se constitui somente de um salário fixo mensal. 
Ocorre que, todos os administradores da Companhia renunciam, desde as respectivas posses, 
aos valores devidos em razão dos cargos exercidos. 

 
a. Órgão 
Conselho de Administração e Diretoria 
 
b. Número de membros 
3 membros no Conselho de Administração e 2 na Diretoria. 
 
c. Remuneração segregada em: 
i. Remuneração fixa anual, segregada em: 
• Salário ou pró-labore – Não se aplica em razão da renúncia à remuneração 
• Benefícios diretos e indiretos – Não se aplica, pois a remuneração é fixa. 
• Remuneração por participação em comitês – Não se aplica, pois a Companhia não possui 
comitês. 
• Outros – Não se aplica, pois a remuneração é fixa. 
 
ii. Remuneração variável, segregada em: 
• Bônus – Não se aplica, pois a remuneração é fixa. 
• Participação nos resultados – Não se aplica, pois a remuneração é fixa. 
• Remuneração por participação em reuniões – Não se aplica, pois a remuneração é fixa. 
• Comissões – Não se aplica, pois a remuneração é fixa. 
• Outros – Não se aplica, pois a remuneração é fixa. 
 
iii. Benefícios pós-emprego 
Não existem benefícios pós-emprego . 
 
iv. Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo 
Não existem benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo 
 
v. Remuneração baseada em ações 
Não existem remuneração baseada em ações 

 
d. Valor, por órgão, da remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária 
e do conselho fiscal. 
Não existem valores, por órgão, da remuneração do conselho de administração, da diretoria 
estatutária e do conselho fiscal. 

 
e. Total da remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho 
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fiscal 
Em até R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), a ser repartida conforme deliberação 
do Conselho de Administração. 

 
13.3 Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o 
exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do 
conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 
Não se aplica, tendo em vista que a remuneração dos administradores é apenas fixa, 
portanto, todos os subitens não são aplicáveis. 

 
a. orgão 

b. Número de membros 

c. Em relação ao bônus: 
i.  Valor mínimo previsto no plano de remuneração 
ii.  Valor máximo previsto no plano de remuneração 
iii.  Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas 
iv.     Valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais 
d. Em relação à participação no resultado: 
i.  Valor mínimo previsto no plano de remuneração 
ii.  Valor máximo previsto no plano de remuneração 
iii.  Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas 
iv.     Valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais 

 
13.4 Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração 
e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício 
social corrente, descrever: 
A Companhia não possui remuneração baseada em ações, portanto, todos os subitens não 
são aplicáveis. 

 
a.    Termos e condições gerais 
b.    Principais objetivos do plano 
c.    Forma como o plano contribui para esses objetivos 
d.   Como o plano se insere na política de remuneração do emissor 
e.  Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo 
prazo 
f.    Número máximo de ações abrangidas   
g.    Número máximo de opções a serem outorgadas 
h.    Condições de aquisição de ações 
i.     Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 
j.     Critérios para fixação do prazo de exercício 
k.    Forma de liquidação 
l.     Restrições à transferência das ações 
m.  Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou 
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extinção do plano 
n.  Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no 
plano de remuneração baseado em ações 

 
13.5 Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos 
exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de 
administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 
Não se aplica, pois não existe remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 
3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente.  

 
a.  Órgão 
b.  Número de membros 
c.   Número de membros remunerados 
d.  Em relação a cada outorga de opções de compra de ações: 
i.  Data de outorga 
ii.  Quantidade de opções outorgadas 
iii.  Prazo para que as opções se tornem exercíveis 
iv.  Prazo máximo para exercício das opções 
v.  Prazo de restrição à transferência das ações 
vi.  Preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos de opções:  
● Em aberto no início do exercício social 
● Perdidas durante o exercício social 
● Exercidas durante o exercício social 
● Expiradas durante o exercício social 
e.  Valor justo das opções na data de outorga 
f.     Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções outorgadas 

 
13.6 Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria 
estatutária ao final do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 
Não se aplica, pois não existem opções em aberto do conselho de administração e da 
diretoria estatutária ao final do último exercício social e, por consequência, os subitens 
abaixo.  

 
a. Órgão 
b. Número de membros 
c. Número de membros remunerados 
d. Em relação às opções ainda não exercíveis 
i.  Quantidade 
ii.  Data em que se tornarão exercíveis 
iii.  Prazo máximo para exercício das opções 
iv.  Prazo de restrição à transferência das ações 
v.  Preço médio ponderado de exercício 
vi.  Valor justo das opções no último dia do exercício social 
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e. Em relação às opções exercíveis 
i.  Quantidade 
ii.  Prazo máximo para exercício das opções 
iii.  Prazo de restrição à transferência das ações 
iv.  Preço médio ponderado de exercício 
v.  Valor justo das opções no último dia do exercício social 
vi.  Valor justo do total das opções no último dia do exercício social 

 
13.7 Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada 
em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios 
sociais, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 
Não se aplica, pois não existem opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração 
baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos 
exercícios sociais, logo, os subitens abaixo não se aplicam. 
 
a. Órgão 

b. Número de membros 

c. Em relação às opções exercidas informar: 
i.  Número de ações 
ii.  Preço médio ponderado de exercício 
iii.  Valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações relativas 
às opções exercidas 
d. Em relação às ações entregues informar: 
i.  Número de ações 
ii.  Preço médio ponderado de aquisição 
iii.  Valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações adquiridas 

 
13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados 
divulgados nos itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação do valor 
das ações e das opções, indicando, no mínimo: 
Não se aplica, pois não existem informações necessárias para a compreensão dos dados 
divulgados nos itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação do valor 
das ações e das opções. 

 
a. Modelo de precificação 
b. Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio 
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, 
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco 
c.  Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de 
exercício antecipado 
d.  Forma de determinação da volatilidade esperada 
e.  Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo 
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13.9 Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil 
ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo 
emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle 
comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do 
conselho fiscal, agrupados por órgão. 

 
 

Integrantes da 
Administração 

Betapart Participações S.A. 
(emissor) 

Daniel Valente Dantas  
(Controlador 1) 

Conselho de 
Administração 

3 membros – total: 1 ação ON - 

Diretoria 2 Diretores – Total: 1 ação ON - 

 
● Não há controlada para este emissor.  

 
13.10 Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho 
de administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma 
de tabela: 
Não existem planos de previdência para os administradores da Companhia, logo, os subitens 
abaixo não se aplicam. 

 
a. Órgão 

b. Número de membros 

c. Número de membros remunerados 

d. Nome do plano 

e. Quantidade de administradores que reúnem as condições para se aposentar 

f. Condições para se aposentar antecipadamente 

g. Valor atualizado das contribuições acumuladas no plano de previdência até o 
encerramento do último exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições 
feitas diretamente pelos administradores 

h. Valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício social, 
descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores 

i. Se há a possibilidade de resgate antecipado e quais as condições 

 
 

13.11 Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao 
conselho de administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal: 
Como mencionado nos subitens 13.1 e 13.2 a remuneração dos administradores constitui 
uma remuneração fixa e igualitária aos membros do Conselho de Administração e Diretores 
que renunciam na data da posse a esta referida remuneração.  
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13.12 Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que 
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso 
de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras 
para o emissor: 
Não se aplica, pois não existem 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. 

 
13.13 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração 
total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho 
de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes 
relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras 
contábeis que tratam desse assunto: 
Não há remuneração reconhecida no resultado da Companhia.  

 
13.14 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no 
resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da 
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que 
não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou 
assessoria prestados: 
Não se aplica, pois não existem valores reconhecidos no resultado do emissor como 
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do 
conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam. 

 
13.15 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no 
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de 
controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, 
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, 
especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos: 
Não se aplica, pois não existem valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos 
ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como 
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do 
conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão. 

 
13.16 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes: 
Não há outras informações relevantes adicionais àquelas já mencionadas e demonstradas 
anteriormente. 

 
 
 

 
 
 


