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Em Liquidação Extrajudicial
CNPJ/MF 56.994.924/0001-05 - NIRE 35.300.049.49-7

Nos termos do art.133, caput, da Lei nº 6.404/76, comunica-se aos acionistas que os documentos pertinentes aos assuntos a serem discutidos
nesta assembleia, os quais incluem aqueles previstos no supracitado dispositivo, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2013, bem
como aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/09, encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, bem como em
seu site (www.pmet.com.br) e nos sites da CVM e da BM&F BOVESPA.

São Paulo, 04 de junho de 2014 - Luiz AugustoTrindade - Liquidante

Balanços Patrimoniais em 31/12/2013 e 2012
Ativo NE 2013 2012
Circulante 754.188 101.788
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 753.774 101.788
Clientes: Impostos a Recuperar 414 0
Não Circulante 2.249.502 1.981.296
Realizável a Longo Prazo
Investimentos: Imobilizado Líqüido 5 2.249.502 1.981.296
Total do Ativo 3.003.690 2.083.084

Passivo NE 2013 2012
Circulante 8.065 812
Fornecedores 7.568
Obrigações Fiscais e Tributárias 497 812
Não Circulante
Patrimônio Líquido 2.995.625 2.082.272
Capital Social Subscrito 20.000.000 2.085.101
Capital Social a Integralizar (16.974.898) (2.829)
Prejuizos Acumulados (29.477)
Total do Passivo + PL 3.003.690 2.083.084

Demonstração doResultado dosExerc.Findos 31/12/13 e 2012
Receita Operacional Bruta 2013 2012
Despesas Operacionais (24.815) (2.829)
Gerais e Administrativas (29.760) (2.829)
Despesas Tributárias (115) 0
Resultado Financeiro Líquido 5.060 0
Lucro Operacional (24.815) (2.829)
Resultado doExercício antes dos Impostos (24.815) (2.829)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (828) 0
Contribuição Social s/ Lucro Líquido (497) 0
Resultado do Exercício (26.140) (2.829)

Dem. das Mutações do Patrim. Líq. no Período de 01/01/2013 a 31/12/2013
Eventos Capital Social Lucros (Prej.) Acumulados Patrimônio Líquido
Constit. da sociedade 11/06/12 1.427.432 1.427.432
Integralização de capital social 657.670 657.670
Resultado do Exercício 2012 0 (2.829) (2.829)
Saldos em 31/12/2012 2.085.102 (2.829) 2.082.272
Integralização de capital social 940.000 940.000
Resultado do Exercício 2013 (26.140) (26.140)
Ajuste ex anterior (508) (508)
Saldos em 31/12/2013 3.025.102 (29.477) 2.995.625

Demonstr. do Fluxo de Caixa no Período de 01/01/13 a 31/12/13
(I) Fluxo das Operações 2013 2012
Lucro do Exercício (26.140) (2.829)
(+) Aumento em contas a pagar 7.568 812
(+) Outros ativos (1.235) 0
(=) Caixa Gerado Pelas Operações (19.807) (2.017)
(II) Fluxo dos Investimentos
(-) Aquisição de Investim. e

Bens Ativo Imobilizado 268.206 1.981.296
(=) CaixaGerado pelos Investimentos 268.206 1.981.296
(III) Fluxo dos Financiamentos
(+) Integralização de Capital Social 940.000 2.085.102
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos 940.000 2.085.102
Variação das Disponibilidades 651.986 101.788
Saldo Inicial de Cx. e Eq. de Caixa 101.788 0
Saldo Final de Cx. e Eq. de Caixa 753.774 101.788

651.986 101.788

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1.Contexto operacional -A LNC Empreendimentos Imobiliários SPE
1 S.A (“Cia.”) é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída
em 11/6/12, de acordo com as leis brasileiras e domiciliada no Brasil.O
endereço do escritório da Cia. é na R. Iaiá, 150 - Cjto 72 - Itaim Bibi/SP.
A Cia. foi constituída com o objetivo principal de incorporação, explora-
ção comercial e a administração de imóveis. 2. Base de preparação
das demonstrações financeiras - As demonstrações financeiras
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e emanadas das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, bem
como alterações introduzidas com o advento da Lei nº 11.638/07 e Lei
11.941/09, nos pronunciamentos, orientações e instrumentos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), especificamente o
CPC para Pequenas e Médias Empresas (PME), deliberados peloCon-

selho Federal de Contabilidade (CFC). A Diretoria da Cia. autorizou a
conclusãodasdemonstrações financeirasem31/3/13, considerandoos
eventos subseqüentes ocorridos até esta data, que tiveram efeito sobre
as demonstrações financeiras. a. Base de Mensuração - As demons-
trações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico
como base de valor.b.Moeda funcional e moeda de apresentação - As
demonstrações são apresentadas em Real, que é a moeda funcional
da Cia..Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram
arredondadas para o valor mais próximo, exceto quando indicado de
outra forma. c. Uso de estimativas e julgamentos - A preparação das
demonstrações financeiras de acordo com as normas emitidas pelo
CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e aplique
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são
revistas de uma maneira contínua.Revisões com relação a estimativas
contábeis, sendo a principal relacionada a ajuste das propriedades
para investimento ao valor de mercado, as quais são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer perío-
dos futuros afetados. 3. Principais práticas contábeis - As políticas
contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira
consistente nas demonstrações financeiras. a. Reconhecimento
das despesas. A sociedade encontra-se em fase de planejamento
e desenvolvimento do empreendimento imobiliário, portanto não
apresenta receitas da atividade, somente despesas com matérias de
consumo, necessárias a sua constituição e manutenção. b. Caixa e
equivalentes de caixa - Os equivalentes de caixa são mantidos com
a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, para
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investimento e/ou outros fins. A Cia. considera caixa saldos em conta
corrente de movimento, aplicações financeiras de conversibilidade
imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeitas a
insignificante risco de mudança de valor e resgatáveis em até 90 dias.c.
Estoque -Os estoques são compostos pelo menor valor entre o custo
e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é composto do valor
pago pelo imóvel adquirido para incorporação imobiliária, acrescido dos
gastos com construção e encargos financeiros oriundos da compra
do imóvel. d. Outros ativos e passivos - Um ativo é reconhecido no
balanço quando se trata de recurso controlado pela Cia. decorrente
de eventos passados e do qual se espera que resultem em benefícios
econômicos futuros. Um passivo é reconhecido no balanço quando
a Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de
um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja
requerido para liquidá-lo. Os ativos e passivos são classificados como
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra
nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não
circulante. e.Tributação - Imposto de renda e contribuição social - As
provisões de imposto de renda e contribuição social sobre lucro fiscal
são calculadas pelo regime de tributação do Lucro Presumido.No lucro
presumido, as alíquotas de Imposto de Renda e Contribuição Social
são de 15% e 9%, respectivamente, sobre a base presumida de receita,
ou seja, conforme receita correspondente. f.Provisões -Uma provisão
é reconhecida, em função de um evento passado, se a Cia. tem uma
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira con-
fiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liqui-
dar a obrigação. g. Instrumentos financeiros - De acordo com o CPC
aplicável às pequenas e médias empresas (PME) o reconhecimento,
mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros ativos e pas-
sivos da Cia.são registrados ao custo amortizado.A Cia.reconhece um
ativo financeiro por seu valor presente à vista, incluindo o pagamento
dos juros, quando aplicável.A Cia.reconhece títulos de dívidas emitidos
e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados.
Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na
data de negociação na qual a Cia. se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento.Tais passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente pelo valor justo acrescido de qualquer custo de transação

atribuível. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros
são medidos pelo custo amortizado através do método de jurosefetivos.
4.Caixa e equivalentes de caixa
Banco c/ movimento 2013 2012
Banco Santander S/A 49.498 101.788
Aplicação Fin CDB Santander 704.276 0

753.774 101.788
5. Imobilizado - Tipo de projeto: Centro Logístico e Industrial em
.Atibaia/SP. Data de inicio do projeto: 25/10/2012. Imóvel adquirido em
11/6/12, através de escritura pública de compra e venda sob o valor
de R$ 1.676.771,60 com a intenção de construção e locação.6.Patri-
mônio Líquido - Constituída em 11/6/12, o capital social subscrito é
de R$ 20.000.000 estando integralizado até a data do encerramentos
das demonstrações contábeis o montante de R$ 3.025.102 dividido
por ações ordinárias, nominativas e com valor nominal de R$ 1,00
cada uma.7. I.R. e contribuição social - A Cia. no exercício de 2013
optou pelo regime tributário do lucro presumido. Os valore se IRPJ e
CSLL constantes na demonstrações do resultado do exercício de 2013
decorrem basicamente de tributos sobre os rendimentos de aplicações
financeiras mantidas junto ao Banco Santander S/A.8.Provisão para
litígios e depósitos judiciais -A Cia., em 31/12/13, com base na opi-
nião de seus assessores jurídicos, não é parte em processos judiciais.
9. Instrumentos Financeiros -Considerações Gerais - Os valores de
mercado dos ativos e passivos financeiros foram determinados com
base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valo-
rização apropriadas. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou
metodologia de estimativa poderão ter um efeito diferente dos valores
estimados de mercado. Baseada nessa estimativa, a Administração
entende que o valor contábil dos instrumentos financeiros equivale
aproximadamente ao seu valor de mercado, conforme descrito abaixo:
Em 31/12/12, o principal instrumento financeiro da Cia.é:Caixa e Equi-
valente de caixa - saldos de bancos contas corrente são apresentados
a valor contábil que equivale ao valor de mercado.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras do BR Partners Bahia Empreendimentos Imobiliários S.A., relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013. A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (Em milhares de reais)

Ativo 2013
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 442
Valores a receber (Nota 5) 1.727
Outros valores 1

2.170
Não circulante
Investimentos
Propriedade para investimento (Nota 6) 46.011

46.011

Total do ativo 48.181

Passivo e patrimônio líquido 2013
Circulante
Fornecedores 37
Dividendos a pagar (Nota 8 (b)) 1.035
Impostos a recolher 293
Impostos diferidos 5

1.370
Patrimônio líquido
Capital social (Nota 8 (a)) 46.757
Reserva de lucros 54

46.811
Total do passivo e patrimônio líquido 48.181

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em milhares de reais, exceto quando indicado de
outra forma)

Período de 3 de junho a 31
de dezembro de 2013

Receita operacional líquida (Nota 9) 1.983
Custo com manutenção (Nota 10) (332)(332
Lucro bruto 1.651
Despesas operacionais
Despesas administrativas (Nota 11) (356)(356
Lucro operacional antes do resultado financeiro 1.295
Receitas financeiras 17
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 1.312
Imposto de renda e contribuição social (Nota 7 (a)) (223)(223
Lucro líquido do exercício 1.089
Ações em circulação no final do exercício (em milhares) 48.000
Lucro por ação no final do exercício – R$ 0,0227

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Capital Social Capital a integralizar Reserva legal Lucros acumulados Total

Constituição em 3 de junho de 2013 2 – – – 2
Aumento de capital (Nota 8 (a)) 47.998 (1.243) – – 46.755
Lucro líquido do exercício – – – 1.089 1.089
Constituição de reserva legal – – 54 (54) –
Dividendos (Nota 8 (b)) – – – (1.035)( (1.035)(
Em 31 de dezembro de 2013 48.000 (1.243( ) 54 – 46.811

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2013 (Em milhares de reais)

Período de 3 de junho a 31
de dezembro de 2013

Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro líquido do período 1.089
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação 137
Impostos diferidos 5
Lucro líquido ajustado 1.231
Variações no capital circulante
(Aumento) de Valores a receber (1.727)
(Aumento) de Outros valores (1)
Aumento de Fornecedores 37
Aumento de Impostos a recolher 293
Caixa gerado nas operações (167)(
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (167)(
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de propriedade para investimento (46.148)(46.148
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (46.148)(
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recursos provenientes de emissão de ações 46.755
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 46.755
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 440
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 2
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 442
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 440

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 Informações gerais
A BR Partners Bahia Empreendimentos Imobiliários S.A. (Anteriormente denominado Lagash
Empreendimentos e Participações S.A.) (“Companhia”) é uma sociedade anônima, constituída
em 3 de junho de 2013 com sede em São Paulo, Estado de São Paulo. Em 3 de junho de 2013,
conforme a Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Lagash Empreendimentos e Participa-
ções S.A. alterou a sua razão social para BR Partners Bahia Empreendimentos Imobiliários S.A.
transferindo a sede social da Companhia, para a Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.355, 26º
andar, na cidade de São Paulo. A Companhia tem por objetivo, propósito específico de desen-
volver e implementar empreendimento imobiliário na cidade de Camaçari, Estado da Bahia,
com características de um centro de compras, compreendendo, inclusive, a compra e venda, a
locação e administração de bens próprios, podendo a Companhia participar de outras sociedades
na qualidade de sócia quotista ou acionista. A emissão destas demonstrações financeiras foi
autorizada pela administração em 17 de março de 2014.

2 Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente no exercício apresentado,
salvo disposição em contrário. 2.1. Base de preparação e apresentação: As demonstrações
financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) considerando o custo histórico como base de
valor. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis
críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no pro-
cesso de aplicação das políticas contábeis da Companhia. 2.2. Moeda funcional e moeda de
apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo
com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“moeda funcional”). As
demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional
da Companhia e, também, a sua moeda de apresentação. 2.3.Caixa e equivalentes de caixa:
O caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional
e aplicações interfinanceiras de liquidez, com vencimentos de até 3 meses e com risco insig-
nificante de mudança de valor. As aplicações interfinanceiras de liquidez são avaliadas pelo
custo de aquisição, atualizado pelas rendas auferidas até a data do balanço, deduzidas de
provisão para desvalorização, quando aplicável. 2.4. Valores a receber: Os valores a receber
são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, que não são
cotados em um mercado ativo. São apresentados como ativo circulante e compreendem contas
a receber de aluguéis. 2.5. Propriedade para investimentos: A Companhia é proprietária de
um edifício de lojas mantido para rendimento de aluguel de longo prazo e para valorização. O
imóvel não é ocupado pela Companhia. A propriedade para investimento é demonstrada pelo
custo deduzida a depreciação e qualquer provisão para perda acumulada. O custo representa
o custo histórico de aquisição. A depreciação da propriedade para investimento é calculada
segundo o método linear à taxa de 2% ao ano para alocação do custo menos seu valor residual
durante a vida útil estimada de 50 anos, conforme laudos de avaliação. O valor residual, a vida
útil e o método de depreciação com relação à propriedade para investimento da Companhia
são revisados e ajustados, se necessário, quando há indícios de mudanças desde a data do
último balanço. 2.6. Impairment de ativos financeiros e ativos não financeiros: (a) Ativos
financeiros mensurados ao custo amortizado: A Companhia avalia, na data do balanço, se
há evidência objetiva de que um ativo financeiro está registrado por valor acima de seu valor
recuperável (impairment). Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas
por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de impairment como resultado
de um ou mais eventos incorridos após reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”)
e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. (b)
Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros:Os ativos não financeiros
são revisados para verificação do valor recuperável. Quando houver indício de perda do valor
recuperável (impairment), o valor contábil do ativo será testado. Uma perda é reconhecida pelo
valor em que o valor contábil do ativo exceda seu valor recuperável. Este último é o valor mais
alto entre o valor justo de um ativo, menos as despesas de venda, e o valor em uso. Para fins
de avaliação de perda, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam
fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UCGs)). Os ativos
não financeiros que tenham sofrido redução, com exceção do ágio, são revisados para identificar
uma possível reversão da provisão para perdas por impairment na data do balanço.2.7. Imposto
de renda e contribuição social: As despesas fiscais do exercício compreendem o imposto de
renda e contribuição social corrente. Os encargos do imposto de renda e contribuição social
corrente são calculados com base nas leis tributárias em vigor na data do balanço. Os passivos
fiscais diferidos incluem diferenças temporárias, identificadas como os valores que se espera
pagar sobre diferenças entre os valores contábeis dos passivos e suas respectivas bases de
cálculo. Esses valores são mensurados às alíquotas que se espera aplicar no período em que
o passivo for liquidado. Em 11 de novembro de 2013, foi publicada a Medida Provisória 627
(MP 627/13) com a convergência para a Lei 12.973/14, que revogou o Regime Tributário de
Transição (RTT), instituído pela Lei nº 11.941/09. A lei 12.973/14 dispõe sobre: • a revogação do
Regime Tributário de Transição (RTT), disciplinando os ajustes decorrentes dos novos métodos e
critérios contábeis introduzidos em razão da convergência das normas contábeis brasileiras aos
padrões internacionais; • a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao
acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por controladas
e coligadas; e • o parcelamento especial de Contribuição para o PIS/Pasep e à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins. O Grupo BR Partners irá efetuar uma
análise mais profunda e conclusiva da Lei 12.973/14. Em uma avaliação preliminar, não haverá
impactos significativos sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2013. A
Companhia apurou o imposto de renda e a contribuição social pelo regime tributário do lucro
presumido no período findo em 31 de dezembro de 2013. 2.8. Receita de aluguéis: A receita
de aluguéis proveniente da propriedade para investimento é reconhecida no resultado de modo
linear durante o prazo do arrendamento. 2.9. Apuração do resultado: O resultado é apurado
pelo regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas
na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando

se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A receita compreende
o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pelos serviços prestados no curso nor-
mal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida de impostos, abatimentos e
descontos. A Companhia reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado
com segurança; (ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e (iii)
quando critérios específicos tiverem sido atendidos para suas atividades. 2.10. Distribuição de
dividendos:A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como
passivo nas demonstrações financeiras, no período em que a distribuição é aprovada por eles,
ou quando da proposição do dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto da Companhia.

3 Gestão de risco financeiro
As atividades da Companhia o expõem a riscos financeiros, tais como risco de mercado, risco de
crédito e risco de liquidez. As políticas de gestão de risco do Grupo BR Partners concentram-se
na imprevisibilidade dos mercados financeiros e buscam minimizar potenciais efeitos adversos
no desempenho financeiro. A governança de risco do Grupo é exercida pela sua Administração,
com a supervisão do Comitê de Risco de Crédito e Mercado e do Comitê de Investimentos,
observando-se as suas responsabilidades e atribuições. Para a efetividade do gerenciamento
de risco, a estrutura prevê a identificação, avaliação, monitoramento, controle, mitigação e
comunicações de riscos. A área Gestão de Risco está subordinada à Diretoria de Operações e
Risco, atuando de forma independente das áreas de negócio. Dentre os fatores de risco a que
a Companhia pode estar sujeita, destacam-se os seguintes: (a) Risco de mercado: Define-se
como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas devidas à flutuações adversas
dos preços e taxas de mercado, sobre as posições da carteira própria da Companhia. A Política
de Risco de Mercado, que é aprovada anualmente pelo Comitê de Gestão, define a estrutura
de gerenciamento do risco de mercado do Grupo. Esta política indica os princípios gerais do
gerenciamento do risco de mercado e tem como objetivo comunicar a tolerância do Comitê de
Gestão do Grupo BR Partners às exposições, definir as técnicas para efetivamente gerenciar,
mitigar e prevenir a exposição excessiva ao risco de mercado. As principais fontes de risco de
mercado são, substancialmente, oriundas de: juros pré-fixados, juros reais e inflação. (b) Risco
de crédito: consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de juros ou principal
pelos emissores dos ativos ou pelas contrapartes das operações, podendo ocasionar, conforme o
caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas
e não liquidadas; (c) Risco de liquidez: Define-se como risco de liquidez a possibilidade da
Companhia não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas,
correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas ope-
rações diárias e sem incorrer em perdas significativas. As principais fontes de risco de liquidez
da Companhia são: • Possível restrição na venda de ativos que são considerados líquidos, em
condições normais de mercado, mas que perdem esse status, por exemplo, devido a estresse
agudo nos mercados ou possível problema com a capacidade financeira do emissor; • Possível
desvalorização substancial no valor de mercado de ativos considerados líquidos, assumindo que
eventuais hedges do risco de mercado não geram caixa de curto prazo; • Possíveis perdas devido
ao risco de mercado; • Possíveis perdas ou atrasos devido ao não recebimento do montante
financeiro esperado, na data contratada, de operações que têm risco de crédito e/ou risco de
contraparte. • A governança do risco de liquidez é exercida pela Administração da BR Partners,
com a supervisão do Comitê de Risco e do Comitê de Ativos e Passivos (ALCO), observando-se
as suas responsabilidades e atribuições.Para a efetividade do gerenciamento, a estrutura prevê a
identificação, avaliação, monitoramento, controle, mitigação e comunicações do risco de liquidez.

4 Caixa e equivalentes de caixa
2013

Depósitos bancários 3
Depósitos bancários de curto prazo 439
Total 442

Os saldos de recursos em bancos são registrados pelos valores depositados no Banco Itaú
S.A., Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal. Os depósitos bancários de curto prazo
correspondem a operações compromissadas lastreadas em DI com remuneração à 101,5% do
CDI e possuem liquidez imediata.

5 Valores a receber
Referem-se a valores a receber de alugueis, no montante de R$ 1.727, do Outlet Premium
Salvador.

6 Propriedade para investimento
A propriedade para investimento é composta por empreendimento no shopping center denomi-
nado Outlet Premium Salvador. Em 18 de junho de 2013 foi celebrado o Instrumento Particular
de Compromisso de Compra e Venda de Parte Ideal de Imóvel e Outras Avenças, no qual a
Companhia adquiriu 48% do empreendimento shopping center. Durante o período findo em
31 de dezembro de 2013 o investimento total do empreendimento foi de R$ 46.148. Em 31 de
dezembro de 2013 foi emitido laudo de avaliação, por empresa especializada, com objetivo de
avaliar o valor de mercado do empreendimento. O valor de mercado proporcional à sua partici-
pação em 31 de dezembro de 2013 é de R$ 78.120. Não obstante a Administração definiu que
tal propriedade para investimento permanecesse avaliada ao seu custo de aquisição, conforme
facultado pelas práticas contábeis em vigor.

7 Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS.
(a) Imposto de Renda e Contribuição Social 2013

Imposto Contribuição
de Renda Social

Imposto corrente
Imposto corrente sobre o lucro do período (159)(159) (59)(
Total do imposto corrente (159)( (59)(
Imposto diferido
Constituição/Reversão Imposto diferido sobre receita (4)(4) (1)
Total do imposto diferido (4)( (1)(
Despesa de imposto de renda e contribuição social (163( ) (60( )

A Companhia, no exercício de 2013, utilizou o método do lucro presumido para o cálculo do

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
BR Partners Bahia Empreendimentos Imobiliários S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da BR Partners Bahia Empreendimentos
Imobiliários S.A. (a”Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2013, assim como o resumo
das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras: A administração
da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes:Nossa responsabilidade é a de expressar uma

opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 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 as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma
auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração
e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedi-
mentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação
da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas

pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras toma-
das em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BR Partners Bahia
Empreendimentos Imobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações
e os seus fluxos de caixa para o período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2013, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 02 de junho de 2014

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Maria José De Mula Cury
CRC 2SP 000.160/O-5 Contadora CRC 1SP 192.785/O

imposto de renda e da contribuição social, aplicando as respectivas taxas nominais sobre o lucro
presumido apurado com base em suas receitas operacionais (32% de presunção de lucro) e
sobre suas receitas financeiras (25% para Imposto de Renda e 9% para a Contribuição Social).
(b) PIS e COFINS

2013
PIS COFINS

Receita tributável líquida 2.058 2.058
Alíquota (0,65% de PIS e 3,00% de COFINS) (13)(13) (62)(
Despesa com PIS/COFINS (13( ) (62( )

8 Patrimônio líquido
(a) Capital social: A Companhia foi constituída em 3 de junho de 2013. Conforme a Ata de
Assembleia Geral da Lagash Empreendimentos e Participações S.A. de 3 de junho de 2013, é
deliberado a alteração da razão social da Companhia para BR Partners Bahia Empreendimentos
Imobiliários S.A. Nesta ata, o capital social totalmente integralizado era de R$ 2 equivalentes
a 1.500 (um mil e quinhentos) ações ordinárias, sendo que os sócios da Companhia decidiram
aumentar para R$ 48.000 mediante a emissão de 47.998.500 (quarenta e sete milhões, nove-
centos e noventa e oito mil e quinhentos) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal,
ao preço de emissão de R$ 1,00 (hum real) cada. Em 31 de dezembro de 2013, o montante
integralizado foi de R$ 46.755, sendo o capital a integralizar de R$ 1.243. Abaixo segue a com-
posição acionária em 31 de dezembro de 2013.

Quantidade
Ações em 3 de junho de 2013 1.500
Ações emitidas em 3 de junho de 2013 47.998.500
Total em 31 de dezembro de 2013 48.000.000
(b) Dividendos e juros sobre o capital próprio:Os acionistas terão direito a um dividendo anual
obrigatório de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado
na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e compensados os dividendos que
tenham sido declarados no exercício, nos termos do artigo 24, do Estatuto Social. A Companhia
poderá levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e declarar, por deliberação da
Assembleia Geral, dividendos à conta de lucros apurado nesses balanços, por conta total a ser
distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas as limitações previstas em lei,
podendo declarar dividendos intermediários. Em 31 de dezembro de 2013, foi efetuada a desti-
nação de dividendos referente ao lucro acumulado do período de 2013 no montante de R$ 1.035.

9 Receita operacional líquida
A reconciliação da receita operacional líquida é demonstrada abaixo:

2013
Rendas de aluguéis – Outlet Premium Salvador 2.058
(-) Pis e Cofins (75)(
Total 1.983

10 Custos com manutenção
Referem-se a custos operacionais com a manutenção do shopping Outlet Premium Salvador.

11 Despesas administrativas
2013

Despesas de serviços técnicos especializados 142
Despesas de publicações 29
Despesas de serviços de terceiros 21
Despesas de depreciação 137
Outras despesas 27
Total 356

12 Outras informações
(a) Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia não é parte envolvida em processos trabalhistas,
cíveis, tributários e outros. (b) Durante o período de 03 de junho a 31 de dezembro de 2013, a
Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos. (c) Em 31 de dezembro de
2013, a Companhia não teve transações com partes relacionadas. (d) Seguros: A Companhia
possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los, contratando
no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e operação. As coberturas, relativas às
instalações em sua sede, foram contratadas por montantes considerados suficientes pela admi-
nistração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos
envolvidos em suas operações. Em 31 de dezembro de 2013, o montante de prêmio pago pela
Companhia totalizava R$ 7.
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SINAC - SindicatoNacional dosAdministradores deConsórcio - CNPJ nº 43.058.148/0001-90
AssembleiaGeral Extraordinária

Pelo presente edital ficam convocadas as Administradoras de Consórcios que atuam no estado de São Paulo a comparecer à
Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 25 de junho de 2014, na RuaAvanhandava nº 126, 5º andar,
em São Paulo, SP, para apreciar a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Análise de pauta de reivindicações coletivas de trabalho do
Sindicato dos EmpregadosVendedores eViajantes do Comércio no Estado de São Paulo;2) Designação demembros
da Comissão Negociadora Patronal, e 3) Autorizar o SINAC a firmar convenção coletiva de trabalho ou acordo judicial para o
período 2014/2015 com o Sindicato acima citado e delegar poderes para tanto.HORÁRIO: 8h30 1ª convocação, com a presença
da maioria absoluta das administradoras, ou, 9h, 2ª convocação, com a presença de qualquer número das administradoras.
No mesmo dia, às 11h, a Comissão Negociadora Patronal reunir-se-á com o Sindicato Profissional, na Rua Santo
Amaro nº 255, São Paulo, SP. A participação é assegurada a toda administradora de consórcios que atue no estado de São
Paulo, que poderá fazer-se representar por procurador especialmente constituído para o evento. A procuração deverá ser
apresentada naAGE.São Paulo,06 de junho de 2014.Luiz Fernando Savian - Presidente Regional Sudeste I.

Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária -
Santa Cruz do Sul I - SPE Ltda

CNPJ Nº 09.252.708/0002-95 - NIRE 35.221.888.186
15ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Data 11.04.2014. Local S.J.Rio Preto. A totalidade dos sócios da SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA – SANTA CRUZ DO SUL I - SPE LTDA, sede em São José do Rio Preto-SP, Av. Francisco
das Chagas de Oliveira, nº 2500, sala 06A, CEP 15.085-485, DELIBERAM, reduzir o capital social,
conf. art. 1082, Inciso II do CC, de R$11.271.802,00 para R$10.771.802,00, representando uma
redução de R$500.000,00, que serão devolvidos até 30.04.2014, em moeda corrente nacional,
correspondendo à proporção de quotas que cada sócia possui na sociedade, sendo R$250.000,00 à
cada uma das sócias. Sócias: Rodobens Negócios Imobiliários S/A e Capa Engenharia S/A

CNPJ nº 92.929.520/0001-00 - NIRE nº 35.300.121.953
Sociedade de Capital Aberto

Assembléia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2014
1 - Data, Hora e Local: 30 de abril de 2014, às 11:00 horas, em sua sede social, na Rua Howard
Archibald Acheson Jr, 55 - bloco A - 1º andar, na cidade de Cotia, Estado de São Paulo. 2 - Quorum:
Acionistas representando mais de dois terços do Capital Social votante. 3 - Convocação: Editais
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, caderno Empresarial, nos dias 15, 16 e 17 de
abril de 2014 às páginas 137, 100 e 76, respectivamente e Diário do Com30ércio, caderno Economia/
Legais, nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2014 às páginas 40, 17 e 39, respectivamente. 4 - Compo-
sição da Mesa: Rogério Pinto Coelho Amato, Presidente e Fernanda Gaeta Sacca, Secretária. 5 -
Resumo das Deliberações da Assembléia Geral Ordinária: Por votação unânime, com abstenção
dos legalmente impedidos em relação à aprovação das contas da administração, a Assembléia Geral
tomou as seguintes deliberações: 5.1 - aprovou o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial,
Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, caderno
Empresarial, no dia 15 de abril de 2014, às páginas 101, 102 e 103 e no Diário do Comércio, caderno
Economia/Legais, no dia 15 de abril de 2014 à página 37, sendo que o aviso previsto no artigo 133 da
Lei 6.404/76, alterada pela Lei 10303 de 31/10/2001, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo, caderno Empresarial nos dias 28 e 29 de março e 01 de abril de 2014, às páginas 385, 330 e
61, respectivamente e no Diário do Comércio, Caderno Economia/Legais, nos dias 28 e 29 de março
e 01 de abril de 2014, às páginas 34, 53 e 21 respectivamente. Ficou consignado que, na deliberação
desse item, os acionistas Riomar Comercial e Administradora Ltda., Mario Amato, Rogério Pinto Coe-
lho Amato e Walter Sacca se abstiveram de votar, tendo as acionistas Otamar S.A. Empreendimentos
e Participações, representada nesta assembléia pelo procurador Rogério Pinto Coelho Amato e AFAM
Empreendimentos e Negócios Comerciais Ltda, representada nesta Assembléia pela procuradora
Fernanda Gaeta Sacca, aprovado, sem ressalvas, as contas da administração, bem como os demais
acionistas presentes. Após a aprovação das contas, os acionistas Otamar S.A. Empreendimentos e
Participações, Riomar Comercial e Administradora Ltda., Mario Amato e Rogério Pinto Coelho Amato,
na votação dos demais itens, passaram a ser representados nesta Assembléia Geral pelo “Síndico” do
Grupo Amato, Rogério Pinto Coelho Amato, conforme Instrumento Particular de Instituição de “Sócio
Controlador”, datado de 01/10/2002, registrado na Sociedade e arquivado na CVM; 5.2 - Nos termos
propostos pela Administração, considerando o prejuízo de R$ 13.074.432,13, resolveram absorver
este prejuízo com Reserva para Investimentos; pagamento de dividendos prioritários aos acionis-
tas portadores das ações preferenciais classe “A”, no montante de R$ 1.902.000,00, com utilização
de parte da Reserva para Investimentos, correspondente a R$ 0,074248613 por ação, que deverão
ser pagos até 20/05/2014, sem atualização monetária. 5.3 - Estabelecida uma remuneração global
anual aos administradores, para a próxima gestão, até 30 de abril de 2.015, em valor máximo de
R$ 2.200,000 (Dois milhões e duzentos mil reais), a ser dividido entre eles como for deliberado pelo
Conselho de Administração. 6 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, assinada por todos os presentes, autorizada a
publicação com omissão das assinaturas.Declaração: Declaramos que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio da Springer S.A., assinada pelos acionistas mencionados. Cotia (SP), 30 de
abril de 2014. Rogério Pinto Coelho Amato - Presidente; Fernanda Gaeta Sacca - Secretária. Visto:
Lázaro de Campos Junior - OAB/SP 83.305. JUCESP nº 208.049/14-9 em 29/05/14. Flávia Regina
Britto - Secretária Geral em Exercício.
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