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Companhia Aberta 

 

 

COMUNICAÇÃO SOBRE TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS 

 

 

A MINASMAQUINAS S/A, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob nº 

17.161.241/0001-15, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do 

Estado de Minas Gerais em 19/09/1961 sob o NIRE 3130004172-7, com sede na 

Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 02, nº 2.211, bairro Bandeirantes, Contagem/MG 

(“Companhia”), vem, em observância ao art. 30, XXXIII, da Instrução nº. 480/2009 da 

Comissão de Valores Mobiliários, comunicar ao mercado a seguinte transação entre 

partes relacionadas, celebrada em 20 de janeiro de 2017:  

 

I DESCRIÇÃO DA TRANSAÇÃO 

 

a) Partes 

 

 Vendedora: Companhia; 

 Compradora: ADMINISTRADORA IRFA LTDA. (“Compradora”). 

 

b) Relação da Compradora com a Companhia 

 

A Compradora é controladora da BEBECE PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E 

EMPREENDIMENTOS LTDA., que, por sua vez, controla a Companhia. 

 

c) Objeto da transação e principais termos e condições 

 

A transação tem por objeto a alienação, para a Compradora, da totalidade da 

participação detida pela Companhia no capital social da MINASMÁQUINAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (“MM Administradora de 

Consórcios”) e da MINASMAQUINAS AUTOMOVEIS LTDA. (“MM 

Automóveis”), equivalente a 1% (um por cento) e 34% (trinta e quatro por cento), 

respectivamente (“Transação”).  

 

A Transação foi realizada nos termos do “Contrato de Compra e Venda de Quotas” 



 

 

(”Contrato”), arquivado na sede da Companhia, pelo valor total de R$4.152.797,03 

(quatro milhões cento e cinquenta e dois mil setecentos e noventa e sete reais e três 

centavos), a ser pago pela Compradora em uma única parcela, até 06 de março de 2017, 

dividido em relação a cada uma das sociedades da seguinte forma (“Preço de 

Aquisição”): 

 

(i) R$68.370,00 (sessenta e oito mil trezentos e setenta reais) pela aquisição 

das quotas MM Administradora de Consórcios; e 

 

(ii) R$4.084.427,03 (quatro milhões oitenta e quatro mil quatrocentos e 

vinte e sete reais e três centavos) pela aquisição das quotas MM 

Automóveis. 

 

II – SE, QUANDO, DE QUE FORMA E EM QUE MEDIDA A CONTRAPARTE 

NA TRANSAÇÃO, SEUS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES 

PARTICIPARAM NO PROCESSO 

  

O conselheiro Gilberto de Andrade de Faria Júnior não participou das negociações e se 

absteve de votar nas deliberações do Conselho de Administração da Companhia e na 

Assembleia de Sócios da Compradora que aprovaram a Transação, a fim de evitar 

eventual conflito de interesse, nos termos do art. 156 da Lei 6.404/1976, em virtude da 

sua participação no Conselho de Administração da Companhia e no quadro de sócios da 

Compradora. 

 

No mesmo sentido, o Diretor da Companhia, Clemente de Faria Júnior, tampouco 

participou das negociações e também se absteve de votar na deliberação da Assembleia 

de Sócios da Compradora que aprovou a Transação, em virtude da sua participação na 

Diretoria da Companhia e no quadro de sócios da Compradora. 

 

III – JUSTIFICATIVA PORMENORIZADA DAS RAZÕES PELAS QUAIS A 

ADMINISTRAÇÃO DO EMISSOR CONSIDERA QUE A TRANSAÇÃO 

OBSERVOU CONDIÇÕES COMUTATIVAS OU PREVÊ PAGAMENTO 

COMPENSATÓRIO ADEQUADO 

 

O Contrato reflete os termos e condições usualmente praticados no mercado. O preço de 

aquisição da Transação foi definido de acordo com as avaliações das sociedades 

realizadas por auditoria independente nomeada em comum acordo pelas partes, tendo a 

auditoria independente utilizado o valor econômico das participações alienadas como 

critério para a elaboração dos laudos de avaliação que integram o Anexo III do 

Contrato. 

 



 

 

Por fim, a Transação foi realizada entre partes relacionadas, uma vez que seu principal 

objetivo visava à viabilização do aumento da sinergia da MM Automóveis e da MM 

Administradora de Consórcios dentro do grupo econômico em que estão inseridas, 

sendo, no entendimento da administração de ambas as Companhias, o melhor caminho 

para se alcançar maior eficiência administrativa, operacional e econômica. 

 

Belo Horizonte/MG, 27 de janeiro de 2017 
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