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CIA. NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-
00 - NIRE 353.0005306-1 - Convocação - Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Cia. Natal - Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio a se reunirem em assem-
bleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 28 de abril de 2021, às 11:00hs, na Avenida Paulista, 352, 10º 
andar, sala 104-B, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: - Em AGE: 1. Proposta da Diretoria 
para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de 
mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento 
do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2. Eleger membro para compor a 
Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item anterior, para cumprimento de mandato remanescente 
a findar em 2023; 3. Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, Vila 
Carrão, para a Avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 104-B, ambos nesta Capital. - Em AGO: 1. Relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2. Fixação dos honorários da Diretoria; 3. Outros assuntos de 
interesse social.- Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o 
artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 26 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-
2 - Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da 
Companhia Mascote de Empreendimentos, a se reunirem em assembleias gerais conjuntas ordinária e extraordinária, 
no dia 28 de abril de 2021, às 09:00hs, na sede social na Av. Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: - Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício 
social findo em 31.12.2020; 2.- Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do 
exercício de 2020. - Em AGE: 1.- Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo 
o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo 
em vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito 
para a referida posição; 2.- Eleger membro para compor a Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no 
item anterior, para cumprimento de mandato remanescente a findar em 2023; 3.- Deliberar sobre a proposta da diretoria 
de aumento de capital social, sem a emissão de novas ações, caso os acionistas aprovem em sede de AGO, a capitalização 
dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31.12.2020 e de parte da reserva de lucros, no valor total de R$ 
59.589.849,73 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e 
três centavos), com a consequente alteração do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social. 4.- Outros assuntos de interesse 
social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o art. 133 da 
Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 26 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles S.A. 
CNPJ: 05.710.258/0001-03

Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Por acordo do Conselho de Administração da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (“CAF” ou “Sociedade”), 
convoca-se os Srs Acionistas para a AGO, que ocorrerá na sede social, em Beasain, Guipúzcoa, no dia 08/06/2013, às 
12h30, em primeira convocação e, conforme o caso, no dia seguinte, no mesmo local e hora, em segunda convocação, com 
o objetivo de deliberar e resolver sobre os assuntos incluídos na seguinte Ordem do Dia: 1°- Verificação e aprovação, 
conforme o caso, das Demonstrações Contábeis e Relatório de Administração da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, 
S.A., e Demonstrações Contábeis e Relatório de Administração do Grupo Consolidado de Sociedades, correspondentes ao 
exercício de 2012, assim como da administração do Conselho de Administração. 2°- Aprovação da proposta da aplicação 
do resultado correspondente ao exercício de 2012, com uma distribuição de dividendos pelo montante bruto de 10,5 euros 
por ação. 3°- Reeleição de Conselheiros. 4°- Reeleição de Auditores Independentes. 5°- Votação consultiva sobre o rela-
tório de remunerações aprovado pelo Conselho de Administração. 6°- Delegar ao Conselho de Administração a faculdade 
de aumentar o capital social com os limites e nos termos previstos no artigo 297.1.b) da Lei de Sociedades de Capital. 
7°- Verificação e aprovação, conforme o caso, com efeitos em 01/01/2013, do Balanço de Atualização da Construcciones 
y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., elaborado em conformidade com o Decreto Foral - Norma 1 de 05/02/2013, de atualiza-
ção de balanços do território histórico de Guipúzcoa. 8°- Conferir faculdades ao Conselho de Administração, com toda a 
amplitude necessária, para o efeito de levar a público os acordos acima, com poderes expressos para esclarecer, retificar 
ou complementar os mencionados acordos, em conformidade com a qualificação verbal ou escrita do Registrador do Co-
mércio, realizando todos os atos necessários para obter o registro dos mesmos perante o Registro do Comércio. Direito 
de presença na Assembleia Geral Para os efeitos de exercer o direito de presença, lembramos aos Srs Acionistas 
que, em conformidade com o disposto no artigo 21 dos Estatutos Sociais, somente terão direito de presença, aqueles que 
comprovarem a titularidade de, no mínimo, (100) ações, na forma exigida pela Lei. Os acionistas que tiverem um número 
menor, poderão se agrupar ou conferir a sua representação em nome de outro acionista que assim complete (100) ou mais 
ações. Também em conformidade com o previsto nos Estatutos e no Regulamento da Assembleia Geral de Acionistas, terão 
direito de presença, os acionistas que tenham as ações registradas em seu nome no registro contábil de anotações em 
conta, com, no mínimo, (5) dias de antecedência à data de celebração da Assembleia. Para poder assistir à Assembleia, 
os acionistas deverão comprovar por meio do “Cartão de Presença, Nomeação e Voto’, que será emitido pela entidade 
depositária das suas ações ou, na sua falta, pela própria Sociedade; também poderá ser utilizado um certificado expedido 
por alguma das entidades participantes na Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensacióny Liquidación 
de Valores (Iberclear) ou de qualquer outra forma admitida pela legislação vigente. Direito de representação Os 
acionistas que não puderem assistir à Assembleia poderão ser representados por outra pessoa, mesmo que esta não seja 
acionista, nos termos e com as exceções estabelecidas na Lei de Sociedades de Capital. Informação geral: • É previsí-
vel que a Assembleia seja celebrada em primeira convocação • Para esclarecimentos sobre a verificação, entrega ou envio 
gratuito da documentação, informação adicional ou qualquer outra informação referente a esta convocação e à celebração da 
Assembleia Geral, os acionistas poderão entrar em contato com o Departamento de Atendimento ao Acionista, através dos 
meios mencionados a seguir: 1. Telefone: 943.18.92.62, dias e horários comerciais. 2. Fax: 943.18.92.26. 3. E-mail: accionis-
tas@caf.net. Beasain, em 03/05/2013. Presidente do Conselho de Administração. Sr. José María Baztarrica Garijo

Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles S.A. 
CNPJ: 05.710.258/0001-03

Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (“CAF” ou “Sociedade”), convoca os Srs Acionistas para a AGO, na 
sede social, Beasain, Guipúzcoa, no dia 07/06/2014, às 12h30, em 1ª convocação e, conforme o caso, no dia seguinte, 
no mesmo local e hora, em 2ª convocação, com o objetivo de deliberar sobre os assuntos incluídos na seguinte Ordem 
do Dia: 1°- Verificação e aprovação, conforme o caso, das Demonstrações Contábeis e Relatório de Administração da 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., Demonstrações Contábeis e Relatório de Administração do Grupo Consoli-
dado de Sociedades, correspondentes ao exercício de 2013, assim como da administração do Conselho de Administração. 
2°- Aprovação da proposta da aplicação do resultado correspondente ao exercício de 2013, com uma distribuição de divi-
dendos pelo montante bruto de 10,5 euros por ação. 3° - Reeleição de Auditores Independentes. 4°- Votação consultiva 
sobre o relatório de remunerações aprovado pelo Conselho de Administração. 5°- Delegar ao Conselho de Administração 
a emissão de obrigações ou outros valores similares de renda fixa, simples ou garantidos, ordinários ou conversíveis e/ou 
permutáveis em ações, diretamente ou através de sociedades do Grupo, em conformidade com os artigos 297.1.b) e 511 
da Lei de Sociedades de Capital, o artigo 319 do Regulamento do Registro do Comércio e demais normativas aplicáveis, 
incluindo no caso de obrigações conversíveis ou que deem direito à aquisição de ações a faculdade de acordar a exclusão do 
direito de subscrição preferencial dos acionistas, pelo prazo de 5 anos, a contar da adoção do presente acordo. 6°- Conferir 
faculdades ao Conselho de Administração, com toda a amplitude necessária, para o efeito de levar a público os acordos 
acima, com poderes expressos para esclarecer, retificar ou complementar os mencionados acordos, em conformidade com 
a qualificação verbal ou escrita do Registrador do Comércio, realizando todos os atos necessários para obter o registro dos 
mesmos perante o Registro do Comércio. Direito de presença na Assembleia Geral Para os efeitos de exercer o 
direito de presença, lembramos aos Srs Acionistas que, em conformidade com o disposto no artigo 21 dos Estatutos Sociais, 
somente terão direito de presença, aqueles que comprovarem a titularidade de, no mínimo, (100) ações, na forma exigida 
pela Lei. Os acionistas que tiverem um número menor, poderão se agrupar ou conferir a sua representação em nome de 
outro acionista que assim complete (100) ou mais ações. Também em conformidade com o previsto nos Estatutos e Regu-
lamento da Assembleia Geral de Acionistas, terão direito de presença, os acionistas que tenham as ações registradas em 
seu nome no registro contábil de anotações em conta, com, no mínimo, (5) dias de antecedência à data de celebração da 
Assembleia. Para poder assistir à Assembleia, os acionistas deverão comprovar por meio do “Cartão de Presença, Nomeação 
e Voto’, que será emitido pela entidade depositária das suas ações ou, na sua falta, pela própria Sociedade; também poderá 
ser utilizado um certificado expedido por alguma das entidades participantes na Sociedad de Gestión de los Sistemas de 
Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) ou de qualquer outra forma admitida pela legislação vigente. 
Direito de representação Os acionistas que não puderem assistir à Assembleia poderão ser representados por outra 
pessoa, mesmo que esta não seja acionista, nos termos e com as exceções estabelecidas na Lei de Sociedades de Capital. 
Informação geral: • É previsível que a Assembleia seja celebrada em 1ª convocação. • Para esclarecimentos sobre 
a verificação, entrega ou envio gratuito da documentação, informação adicional ou qualquer outra informação referente a 
esta convocação e à celebração da Assembleia, os acionistas poderão entrar em contato com o Departamento de Atendi-
mento ao Acionista, através: 1. Telefone: 943.18.92.62, dias e horários comerciais. 2. Fax: 943.18.92.26. E-mail: accionis-
tas@caf.net. Beasain, 30/04/2014. Presidente do Conselho de Administração. Sr. José María Baztarrica Garijo.

Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles S.A. 
CNPJ: 05.710.258/0001-03

Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (“CAF” ou a “Sociedade”), convoca os Srs Acionistas para a AGO, 
que ocorrerá na sede social, em Beasain, Guipúzcoa, no dia 13/06/2015, às 12h30, em 1ª convocação e, conforme o 
caso, no dia seguinte, no mesmo local e hora, em 2ª convocação, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 1°- Verificação e aprovação, conforme o caso, das Demonstrações Contábeis e Relatório de Administração da 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., e das Demonstrações Contábeis e Relatório de Administração do Grupo 
Consolidado de Sociedades, correspondentes ao exercício de 2014, assim como da administração do Conselho de Admi-
nistração. 2°- Aprovação da proposta da aplicação do resultado correspondente ao exercício de 2014, com uma distribuição 
de dividendos pelo montante bruto de 5,25 euros por ação. 3°- Reeleição de Auditores Independentes.4°- Nomeação e 
reeleição de Conselheiros. 4.1.- Nomeação do Sr.  Javier Martínez Ojinaga. 4.2.- Nomeação da Sra. María José de Larrea 
García-Morato. 4.3.- Reeleição do Sr. José María Baztarrica Garijo. 4.4.- Reeleição do Sr. Alejandro Legarda Zaragüeta. 
4.5.- Reeleição do Sr. Xabier Garaial de Maiztegi. 5°- Alteração dos Estatutos Sociais. 5.1.- Alterações relativas ao regime e 
funcionamento da Assembleia Geral: alteração dos artigos 12, 13, 16, 18, 20, 22, 25 e 26 dos Estatutos Sociais. 5.2.- Altera-
ções relativas ao regime e funcionamento do Conselho de Administração: alteração dos artigos 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
38 e 39 dos Estatutos Sociais. 5.3.- Alterações relativas às Comissões do Conselho de Administração: alteração dos artigos 
37 e 37 segunda parte dos Estatutos Sociais e inclusão de uma parte nova no artigo 37. 5.4.- Outras alterações dos Esta-
tutos Sociais: alteração dos artigos 2 (Objeto Social) e 42 (Aprovação de Demonstrações Contábeis) dos Estatutos Sociais. 
6°- Alteração do Regulamento da Assembleia Geral. 7°- Votação consultiva sobre o relatório anual de remunerações dos 
Conselheiros. 8°- Autorização ao Conselho de Administração da Sociedade para a aquisição derivativa de ações próprias. 
9°- Informação à Assembleia sobre as alterações do Regulamento do Conselho aprovadas pelo Conselho de Administração 
da CAF.10°- Delegação de faculdades ao Conselho de Administração para a formalização e execução dos acordos acima. 
Direito de presença na Assembleia Geral lembramos aos Acionistas que, somente terão direito de presença, 
aqueles que comprovarem a titularidade de, no mínimo, (100) ações, na forma exigida pela Lei. Os acionistas que tiverem um 
número menor, poderão se agrupar ou conferir a sua representação em nome de outro acionista que assim complete (100) 
ou mais ações, terão direito de presença, os acionistas que tenham as ações registradas em seu nome no registro contábil 
de anotações em conta, com, no mínimo, (5) dias de antecedência à data de celebração da Assembleia. Para poder assistir 
à Assembleia, os acionistas deverão comprovar por meio do “Cartão de Presença, Nomeação e Voto’, que será emitido pela 
entidade depositária das suas ações ou, na sua falta, pela própria Sociedade; também poderá ser utilizado um certificado 
expedido por alguma das entidades participantes na Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores (Iberclear) ou de qualquer outra forma admitida pela legislação vigente. • Os acionistas que não 
puderem assistir à Assembleia poderão ser representados por outra pessoa, mesmo que esta não seja acionista, nos termos 
e com as exceções estabelecidas na Lei de Sociedades de Capital. • É previsível que a Assembleia seja celebrada em 1ª 
convocação. • Para esclarecimentos sobre a verificação, entrega ou envio gratuito da documentação, informação adicional 
ou qualquer outra informação referente a esta convocação e à celebração da Assembleia Geral, os acionistas poderão en-
trar em contato através: 1. Telefone: 943.18.92.62, dias e horários comerciais. 2. Fax: 943.18.92.26. E-mail: accionistas@
caf.net. Beasain, em 08/05/2015. Presidente do Conselho de Administração. Sr. José María Baztarrica Garijo.

Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles S.A. 
CNPJ: 05.710.258/0001-03

Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (“CAF” ou “Sociedade”), convoca os Srs Acionistas para a AGO, na 
sede social, em Beasain, Guipúzcoa, no dia 11/06/2016, às 12h, em 1ª convocação e, conforme o caso, no dia seguinte, 
no mesmo local e hora, em 2ª convocação, com a Ordem do Dia: 1°- Verificação e aprovação, conforme o caso, das 
Demonstrações Contábeis e Relatório de Administração da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., e das Demonstra-
ções Contábeis e Relatório de Administração do Grupo Consolidado de Sociedades, correspondentes ao exercício de 2015, 
assim como da administração do Conselho de Administração. 2°- Aprovação da proposta da aplicação do resultado corres-
pondente ao exercício de 2015, com uma distribuição de dividendos pelo montante bruto de 5,25 euros por ação. 3°- Reelei-
ção de Auditores Independentes. 4°-Ratificação e nomeação de Conselheiros. 4.1.- Ratificação do Sr. José Antonio Mutiloa 
Izaguirre como Conselheiro Dominical. 4.2.- Ratificação da Sra. Marta Baztarrica Lizarbe como Conselheira Executiva. 4.3.- 
Nomeação da Sra. Carmen Allo Pérez como Conselheira Independente. 5°- Desdobramento do n° de ações da Sociedade 
mediante a redução do seu valor nominal de 3,01 para 0,301 por ação, a razão de dez ações novas por cada ação antiga, sem 
variação do valor do capital social. Conseguinte alteração dos artigos 5, 7 e 21 dos Estatutos Sociais e delegação de poderes 
de execução ao Conselho de Administração, com expresso poder de sub-rogação. 6°- Alteração do artigo 9 do Regulamento 
da Assembleia Geral para adaptá-lo para as alterações estatutárias submetidas à consideração da Assembleia, sob o ponto 
Quinto da Ordem do Dia, caso estas sejam aprovadas. 7°- Votação consultiva sobre o relatório anual de remunerações dos 
Conselheiros. 8°- Informação à Assembleia sobre a alteraçãodo Regulamento do Conselho aprovadas pelo Conselho de 
Administração da CAF. 9°- Delegação de faculdades ao Conselho de Administração para a formalização e execução dos 
acordos acima. Direito de presença na Assembleia Para os efeitos de exercer o direito de presença, lembramos 
aos Acionistas que, em conformidade com o disposto no artigo 21 dos Estatutos Sociais, somente terão direito de presença, 
aqueles que comprovarem a titularidade de, no mínimo, (100) ações, na forma exigida pela Lei. Os acionistas que tiverem um 
número menor, poderão se agrupar ou conferir a sua representação em nome de outro acionista que assim complete (100) ou 
mais ações. Também em conformidade com o previsto nos Estatutos e no Regulamento da Assembleia Geral de Acionistas, 
terão direito de presença, os acionistas que tenham as ações registradas em seu nome no registro contábil de anotações 
em conta, com, no mínimo, (5) dias de antecedência à data de celebração da Assembleia. Para poder assistir à Assembleia, 
os acionistas deverão comprovar por meio do “Cartão de Presença, Nomeação e Voto’, que será emitido pela entidade 
depositária das suas ações ou, na sua falta, pela própria Sociedade; também poderá ser utilizado um certificado expedido 
por alguma das entidades participantes na Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación 
de Valores (Iberclear) ou de qualquer outra forma admitida pela legislação vigente. Os acionistas que não puderem assistir à 
Assembleia poderão ser representados por outra pessoa, mesmo que esta não seja acionista, nos termos e com as exceções 
estabelecidas na Lei de Sociedades de Capital. Informação geral:• É previsível que a Assembleia seja celebrada em 1ª 
convocação. • Para esclarecimentos sobre a verificação, entrega ou envio gratuito da documentação, informação adicional 
ou qualquer outra informação referente a esta convocação e à celebração da Assembleia Geral, os acionistas poderão entrar 
em contato através: 1. Telefone: 943.18.92.62, dias e horários comerciais. 2. Fax: 943.18.92.26. E-mail: accionistas@caf.net 
Beasain, 06/05/2016. Sra. Marta Baztarrica Lizarbe - Conselheira Secretária do Conselho de Administração.

Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles S.A. 
CNPJ: 05.710.258/0001-03

Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (“CAF” ou a “Sociedade”), convoca os Srs Acionistas para a AGO, na 
sede social, Beasain, Guipúzcoa, no dia 10/06/2017, às 12h, em 1ª convocação e, conforme o caso, no dia seguinte, no 
mesmo local e hora, em 2ª convocação, com a seguinte Ordem do Dia: 1º. Verificação e aprovação, das Demonstrações 
Contábeis e Relatório de Administração da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., e das Demonstrações Contábeis 
e Relatório de Administração do Grupo Consolidado de Sociedades, correspondentes ao exercício de 2016, assim como 
da administração do Conselho de Administração. 2º. Aprovação da proposta da aplicação do resultado correspondente 
ao exercício de 2016, com uma distribuição de dividendos pelo montante bruto de 0,58 euros por ação. 3º. Reeleição de 
Auditores Independentes. 4º. Alteração dos Estatutos Sociais: 4.1.- Alteração dos artigos 13 e 20 dos Estatutos Sociais 
para a sua adaptação à redação vigente do artigo 406 da Lei de Sociedades de Capital. 4.2.- Alteração do artigo 34 dos 
Estatutos Sociais a fim de uniformizar o seu conteúdo com o artigo 5.3 do Regulamento do Conselho. 5º. Alteração dos 
artigos 4, 10 e 16 do Regulamento da Assembleia Geral para adaptá-los às alterações estatutárias submetidas à conside-
ração da Assembleia sob o item 4.1 da Ordem do Dia, no caso que estas sejam aprovadas. 6º. Aprovação da Política de 
Remunerações dos Conselheiros. 7º. Nomeação do Sr. Julián Gracia Palacín como Conselheiro Independente. 8º. Dele-
gação ao Conselho de Administração, em conformidade com o disposto nos artigos 297.1.b) e 511 da Lei de Sociedades 
de Capital, o artigo 319 do Regulamento do Registro do Comércio e demais normativas aplicáveis, com expresso poder 
de substabelecimento e pelo prazo de 5 anos a contar da adoção do presente acordo, da faculdade de emitir, em uma ou 
várias vezes, diretamente ou através de sociedades do grupo, obrigações e demais valores de renda fixa ou de outro tipo 
(incluídos warrants) conversíveis em ações da Sociedade ou de outras sociedades do seu grupo, incluindo expressamen-
te a faculdade de excluir o direito de subscrição preferencial dos acionistas, mesmo sabendo que esta última faculdade 
de excluir o direito de subscrição preferencial se limita a um montante máximo de 20% do montante do capital social no 
momento da autorização. Conseguinte revogação da delegação conferida ao Conselho de Administração por acordo da 
Assembleia Geral de acionistas celebrada em 07/06/2014. 9º. Votação consultiva sobre o relatório anual de remunerações 
dos Conselheiros correspondente ao exercício de 2016. 10º. Delegação de faculdades ao Conselho de Administração para 
a formalização e execução dos acordos acima. 11º. Leitura e aprovação, se procedente, da Ata da reunião. Lembramos 
aos Acionistas que, em conformidade com o disposto nos artigos 7 e 21 dos Estatutos Sociais, somente terão direito de 
presença, aqueles que comprovarem a titularidade de, no mínimo, 1.000 ações, na forma exigida pela Lei. Terão direito de 
presença, os acionistas que tenham as ações registradas em seu nome no registro contábil de anotações em conta, com, 
no mínimo, 5 dias de antecedência à data de celebração da Assembleia. Para poder assistir à Assembleia, os acionistas 
deverão comprovar por meio do “Cartão de Presença, que será emitido pela entidade depositária das suas ações ou daquela 
disponibilizada aos acionistas por parte da própria Sociedade,que estará publicada ininterruptamente no site corporativo 
(www.caf.net). Também poderá ser utilizado um certificado expedido por alguma das entidades participantes na Sociedad 
de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear). Os acionistas poderão ser 
representados por outra pessoa, mesmo que esta não seja acionista, nos termos e com as exceções estabelecidas na Lei. 
informação referente a convocação: através: 1.Telefone: 943.18.92.62. 2.Fax: 943.18.92.26. E-mail: accionistas@caf.net. 
Beasain, 05/05/2017. (Assinado) Sra. Marta Baztarrica Lizarbe - Conselheira Secretária do Conselho de Administração

Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles S.A. 
CNPJ: 05.710.258/0001-03

Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (“CAF” ou “Sociedade”), convoca os Srs Acionistas para a AGO, na 
sede social, em Beasain, Guipúzcoa, no dia 02/06/2018, às 12h, em 1ª convocação e, conforme o caso, no dia seguinte, 
no mesmo local e hora, em 2ª convocação. Ordem do Dia: 1º.  Verificação e aprovação, das Demonstrações Contábeis 
e Relatório de Administração da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., e Demonstrações Contábeis e Relatório de 
Administração do Grupo Consolidado de Sociedades, correspondentes ao exercício de 2017, assim como da administração 
do Conselho de Administração. 2º. Aprovação da proposta da aplicação do resultado correspondente ao exercício de 2017, 
com uma distribuição de dividendos pelo montante bruto de 0,66 euros por ação. 3º. Reeleição de Auditores Independentes. 
4º. Relação e ratificação de Conselheiros: 4.1.- Reeleição do Sr. André Arizkorreta García como Conselheiro Executivo. 4.2.- 
Reeleição do Sr. Luis Miguel Arconada Echarri como Conselheiro com a categoria de Outros Externos. 4.3.- Reeleição do Sr. 
Juan José ArrietaSudupe como Conselheiro Independente. 4.4.- Ratificação da Sra. Ane Agirre Romarate como Conselheira 
Independente. 5º. Alteração dos Estatutos Sociais: 5.1.- Alteração do artigo 16 dos Estatutos Sociais e inclusão de um novo 
artigo 22, 2ª alteração, a fim de regular a participação a distância na Assembleia Geral de Acionistas, em conformidade com 
o previsto nos artigos 182, 184, 189, 515 e 521 da Lei de Sociedades de Capital. 5.2.- Alteração do artigo 34 dos Estatutos 
Sociais a fim de ajustar as faculdades indelegáveis do Conselho de Administração às enumerações previstas nos artigos 249, 
2ª alteração e 529, 3ª alteração, da Lei de Sociedades de Capital. 5.3.- Alteração do artigo 37, 2ª alteração, dos Estatutos So-
ciais, a fim de adaptá-lo às novidades introduzidas no artigo 529, quartedecies da Lei de Sociedades de Capital, por parte da 
Lei 22 de 20/7/15, de Auditoria Independente. 6º. Alteração do Regulamento da Assembleia Geral: 6.1.- Caso seja aprovado 
o acordo submetido à consideração da Assembleia, sob o item 5.1 da Ordem do Dia, alteração do artigo 6 e inclusão de um 
novo artigo 9, 2ª alteração, no Regulamento da Assembleia Geral, a fim de regular e desenvolver a participação a distância 
na Assembleia Geral. 6.2.- Alteração dos artigos 12 e 13 do Regulamento da Assembleia Geral para incorporar melhoras em 
relação à formação da lista de presentes e a constituição da Assembleia. 6.3.- Alteração do artigo 15 do Regulamento da As-
sembleia Geral para permitir a delegação de determinadas faculdades relativas ao desenvolvimento da Assembleia. 6.4.- Alte-
ração do artigo 16 do Regulamento da Assembleia Geral para facilitar os trâmites antes da votação dos acordos. 7º. Delega-
ção ao Conselho de Administração da faculdade de aumentar o capital social com os limites e nos termos previstos no artigo 
297.1.b) da Lei de Sociedades de Capital. 8º. Votação consultiva sobre o Relatório Anual de Remunerações dos Conselheiros 
correspondente ao exercício de 2017. 9º. Delegação de faculdades ao Conselho de Administração para a formalização e exe-
cução dos acordos acima. 10º.  Leitura e aprovação, da Ata da reunião. Para exercer o direito de presença, em conformidade 
com o disposto nos artigos 7 e 21 dos Estatutos Sociais, somente terão direito de presença, aqueles que comprovarem a titu-
laridade de, no mínimo, 1.000 ações, na forma exigida pela Lei. Para assistir à Assembleia, os acionistas deverão comprovar 
por “Cartão de Presença, emitido pela entidade depositária das suas ações ou disponibilizada pela Sociedade, no site (www.
caf.net). Também poderá ser utilizado um certificado expedido por entidades participantes na Sociedad de Gestión de los 
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear). Os acionistas, poderão ser representados por outra 
pessoa, mesmo que esta não seja acionista. Informação: 1. Telefone: 943.18.92.62. 2. Fax: 943.18.92.26. 3. E-mail: accionis-
tas@caf.net. Beasain, 26/04/2018. Marta Baztarrica Lizarbe - Conselheira Secretária do Conselho de Administração.

Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles S.A. 
CNPJ: 05.710.258/0001-03

Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (“CAF” ou “Sociedade”), convoca os Srs Acionistas para a AGO, na 
sede social, em Beasain, Guipúzcoa, no dia 15/06/2019, às 12h, em 1ª convocação e, conforme o caso, no dia seguinte, 
no mesmo local e hora, em 2ª convocação. Ordem do Dia: 1º. Verificação e aprovação, das Demonstrações Contábeis 
e Relatório de Administração da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., e Demonstrações Contábeis e Relatório de 
Administração do Grupo Consolidado de Sociedades, correspondentes ao exercício de 2018, assim como da administração 
do Conselho de Administração. 2º. Aprovação da demonstração de informação não financeira consolidada correspondente 
ao exercício de 2018. 3º. Aprovação da proposta da aplicação do resultado correspondente ao exercício de 2018, com uma 
distribuição de dividendos pelo montante bruto de 0,765 euros por ação. 4º. Reeleição de Auditores Independentes para os 
exercícios 2019 e 2020. 5º. Reeleição e nomeação de Conselheiros: 5.1.- Reeleição do Sr. Javier Martínez Ojinaga como 
Conselheiro Independente. 5.2.- Nomeação do Sr. Ignacio Camarero García como Conselheiro Independente. 6º. Votação 
consultiva sobre o Relatório Anual de Remunerações dos Conselheiros correspondente ao exercício de 2018. 7º. Informação 
à Assembleia sobre as alterações no Regulamento do Conselho, aprovadas pelo Conselho de Administração da CAF. 8º. De-
legação de faculdades ao Conselho de Administração para a formalização e execução dos acordos acima. 9º. Leitura e apro-
vação, se procedente, da Ata da reunião. Para os efeitos de exercer o direito de presença, terão direito de presença, aqueles 
que comprovarem a titularidade de, no mínimo, 1000 ações, na forma exigida pela Lei. Para poder assistir à Assembleia, os 
acionistas deverão comprovar por meio do “Cartão de Presença, que será emitido pela entidade depositária das suas ações 
ou daquela disponibilizada da própria Sociedade, que estará publicada no site (www.caf.net). Também poderá ser utilizado um 
certificado expedido por alguma das entidades participantes na Sociedade de Gestión de los Sistemas de Registro, Compen-
sación yLiquidación de Valores, S.A. Unipessoal (IBERCLEAR). Os acionistas, poderão exercer seu voto a distância ou, alter-
nativamente, ser representados por outra pessoa, mesmo que esta não seja acionista, nos termos estabelecidos na Lei de So-
ciedades de Capital, e nos artigos 21, 22 e 22 alterado, dos Estatutos Sociais, nos artigos 9, 9 alterado e 12 do Regulamento 
da Assembleia Geral de Acionistas, assim como no formulário de delegação de voto ou de voto a distância voto disponibilizado 
pela Sociedade. Para isso, deverão encaminhar para a Sociedade, o formulário disponibilizado pela mesma, devidamente 
preenchido no item correspondente, por correio postal ou por e-mail, conforme as instruções fornecidas no mesmo. Poderão 
utilizar de forma alternativa, os formulários de delegação de voto ou de voto a distância expedidos pela entidade depositária 
das ações, ou por alguma das entidades participantes na Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A. Unipessoal (IBERCLEAR). Os acionistas que emitam o seu voto a distância serão considerados 
para efeitos de constituição da Assembleia, como presentes. A presença pessoal na Assembleia Geral do acionista terá valor 
de revogação do voto emitido mediante correspondência postal ou eletrônica, assim como da representação conferida por 
qualquer meio. O formulário de delegação de voto e o formulário de voto a distância disponibilizados aos acionistas por parte 
da Sociedade estarão publicados ininterruptamente no site corporativo (www.caf.net), a partir da publicação desta convocação, 
assim como estarão as demais normas e regulamentos que regem o direito de representação e participação a distância na As-
sembleia Geral. Informação: 1. Telefone: 943.18.92.62, dias e horários comerciais. 2. Fax: 943.18.92.26. E-mail: accionistas@
caf.net. Beasain, em 10/05/2019. Sra. Marta Baztarrica Lizarbe  Conselheira Secretária do Conselho de Administração.

Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles S.A. 
CNPJ: 05.710.258/0001-03

Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (“CAF” ou “Sociedade”), convoca os Srs Acionistas para a AGO, na 
sede social, em Beasain, Guipúzcoa, no dia 13/06/2020, às 12h, em 1ª convocação e, conforme o caso, no dia seguinte, 
no mesmo local e hora, em 2ª convocação. Ordem do Dia: 1º. Verificação e aprovação, das Demonstrações Contábeis 
e Relatório de Administração da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., e Demonstrações Contábeis e Relatório de 
Administração do Grupo Consolidado de Sociedades, correspondentes ao exercício de 2019, assim como da administração 
do Conselho de Administração. 2º. Aprovação da demonstração de informação não financeira consolidada correspondente 
ao exercício de 2019. 3º. Aprovação da proposta da aplicação do resultado correspondente ao exercício de 2019, com 
uma distribuição de dividendos pelo montante bruto de 0,765 euros por ação. 4º. Nomeação de auditores independentes 
para os exercícios 2021, 2022 e 2023. 5º. Reeleição, nomeação e fixação do número de Conselheiros: 5.1.-Nomeação da 
Sra. Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain como Conselheira Acionista. 5.2.-Reeleição da Sra. Carmen Allo Pérez como Con-
selheira Independente. 5.3.- Reeleição da Sra. Marta Baztarrica Lizarbe como Conselheira Executiva. 5.4.- Nomeação do 
Sr. Manuel Domínguez de la Maza como Conselheiro Acionista. 5.5.- Caso sejam aprovadas as reeleições e nomeações 
propostas à Assembleia Geral como pontos 5.1 a 5.4, inclusive ambos, fixar o número de Conselheiros em 11 membros. 
6º. Autorização ao Conselho de Administração da Sociedade para a aquisição derivativa de ações com amparo nos limites 
e requisitos estabelecidos nos artigos 146 e 509 da Lei de Sociedades de Capital. 7º. Aprovação da Política de Remunera-
ções dos Conselheiros aplicável para os exercícios de 2021, 2022 e 2023. 8º. Votação consultiva sobre o Relatório Anual 
de Remunerações dos Conselheiros correspondente ao exercício de 2019. 9º. Delegação de faculdades ao Conselho de 
Administração para a formalização e execução dos acordos acima. 10º. Leitura e aprovação, se procedente, da Ata da 
reunião. Em conformidade com o previsto no artigo 41.1.c) e demais concordantes do Real Decreto-Lei 8 de 17/03/2020, 
de medidas urgentes extraordinárias para enfrentar o impacto econômico e social da COVID-19, o Conselho de Adminis-
tração acordou, que a presença na Assembleia também poderá ser realizada mediante a utilização de meios telemáticos 
que permitam a conexão em tempo real com o local da celebração da Assembleia. Em consequência, além de mediante a 
presença física, os acionistas, pessoalmente ou por representante, poderão assistir pela via telemática, nos termos previstos 
na presente convocação. Para os efeitos de exercer o direito de presença, lembramos aos Acionistas que, em conformidade 
com o disposto nos artigos 7 e 21 dos Estatutos Sociais, somente terão direito de presença, aqueles que comprovarem a 
titularidade de, no mínimo, 1.000 ações, na forma exigida pela Lei. • Em aplicação das medidas excepcionais contidas no 
Real Decreto 463/2020, o Real Decreto-Lei 8/2020 e o Real Decreto-Lei 11/2020, informa-se aos acionistas que: • O Presi-
dente somente convidará ou autorizará a presença na Assembleia Geral, do pessoal colaborador interno e externo 
imprescindível para tornar possível a celebração da Assembleia Geral.• Se existirem restrições ou recomendações 
das autoridades públicas, que impedirem a celebração da Assembleia no local estabelecido nesta convocação, a 
Assembleia será celebrada pelos meios exclusivamente telemáticos, sem a presença física dos acionistas. Em tal 
caso, será informado a esse respeito mediante um anúncio complementar que será publicado 
com antecedência mínima de cinco dias corridos à data de celebração da Assembleia. • Todas estas medidas são 
compatíveis com o cumprimento das obrigações societárias e garantem plenamente os direitos políticos dos acionis-
tas.• Beasain, 08/05/2020. Marta Baztarrica Lizarbe - Conselheira Secretária do Conselho de Administração

CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A. - CNPJ nº 05.883.884/0001-93
...continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019  (Em milhares de reais - R$)

Aos Administradores e Acionistas da
CSILatina Arrendamento Mercantil S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as res-
pectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio lí-
quido e dos fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndos nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi-
nião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. 
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o 
semestre e exercício fi ndos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Base 
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi -
nanceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emi-
tidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi -
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompa-
nham as demonstrações  nanceiras e o relatório do auditor: A Administração da 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Admi-
nistração. Nossa opinião sobre as demonstrações fi nanceiras não abrange o Relatório da Admi-
nistração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações fi nanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Re-
latório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações fi nanceiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidades da Administra-
ção pelas demonstrações  nanceiras: A Administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos controles in-
ternos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nan-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo-
ração das demonstrações fi nanceiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacida-
de de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções fi nanceiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações  nanceiras: Nos-
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, tomadas em 

conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se-
gurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como par-
te de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi -
nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevan-
te resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequa-
ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas di-
vulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obti-

das, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evi-
dências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações fi nanceiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Ad-
ministração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos con-
troles internos que identifi camos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 29 de março de 2021

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Guilherme Jorge Dagli Júnior
Contador
CRC nº 1 SP 223225/O-0

A DIRETORIA                                                                                                                                                          ALAN LEITE RIBEIRO - CRC 1SP 222865/O-4

b. Fiscais e Previdenciárias
Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Total do Curto Prazo 2.369 1.914
IRPJ Refi s (a) 93 93
IRPJ a pagar corrente 493 519
CSLL a pagar corrente 423 267
CSLL Refi s (a) 124 124
Impostos sobre salários a recolher 164 153
PIS Refi s (a) 9 9
PIS a pagar corrente 29 20
COFINS Refi s (a) 46 46
COFINS a pagar corrente 177 124
Outros impostos a recolher 172 2
Impostos sobre Serviços a recolher 591 554
IRRF a recolher 48 3
Total do Longo Prazo 1.090 1.419
IRPJ Refi s (a) 374 487
CSLL Refi s (a) 496 646
PIS Refi s (a) 34 44
COFINS Refi s (a) 186 242
Total 3.459 3.333
(a) Referem-se a impostos relativos ao REFIS, detalhados na nota 18.

c. Obrigações Fiscais Diferidas
Obrigações Fiscais Diferidas 31/12/2020 31/12/2019
Total do Longo Prazo 16.673 15.181
Passivo fi scal diferido - IRPJ sobre superveniência - (a) 5.578 5.372
Passivo fi scal diferido
 sobre ajustes temporários (a) 11.095 9.809
Total 16.673 15.181
(a) A provisão para IRPJ Diferido foi calculada aplicando-se a alíquota de 25% ao saldo de 
Superveniência de Depreciação em cada período, bem como IRPJ e CSLL sobre o valor dos 
Ajustes Temporários da Marcação a Mercado, Variação Cambial e estimativa de valor 
residual (opção de venda) totalizando o valor de R$ 16.673 (R$ 15.181 em 2019), detalhado 
na nota 17a.
17. Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL)
Conciliação do Imposto de
 renda e Contribuição Social 2° Semestre 2020 31/12/2020 31/12/2019
Lucro antes do Imposto de
 renda e Contribuição Social 24.180 34.791 24.986
Alíquota Vigente 40% 40% 40%
Expectativa de despesa (crédito) de Imposto IRPJ 
 e CSLL de acordo com a alíquota vigente (9.671) (13.916) (9.994)
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre
 as diferenças permanentes (415) (982) (700)
Outros 95 356 368
Despesa (crédito) de IRPJ e CSLL (9.993) (14.542) (10.326)

 31/12/2020 31/12/2019
Patrimônio de referência mínimo exigido total 26.071 24.030
Índice de Basileia 26,20% 21,94%
Saldo Utilizados para cálculo do RWA 281.851 228.862
Exposição ao risco de crédito – RWACPAD 126.156 111.893
Ativos de câmbio – RWACAM 3.406 1.730
Ativos indexados a juros pré – RWAJUR1 66.930 30.350
Ativos indexados a cupom cambial – RWAJUR2 7.263 15.925
Exposição ao risco operacional - RWAOPAD 78.096 68.964

(a) Em 31 de dezembro de 2019 o percentual para cálculo do Adicional de Conservação de Capi-
tal Principal era de 2,5%. Através da Resolução CMN nº 4.783 o percentual foi reduzido para 
1,25% temporariamente, voltando escalonadamente ao patamar de 2,5% até Abril/2022. Em 31 
de dezembro de 2020, o Patrimônio de Referência da Companhia excedeu em R$ 47.766 (R$ 
26.182 em 31 de dezembro de 2019) o Patrimônio de Referência Mínimo Exigido pelo BACEN.
24. Outras Despesas Administrativas
 2° Semestre 2020 31/12/2020 31/12/2019
Despesas Administrativas
Despesas de Comunicação (44) (92) (105)
Despesas de água energia e gás (12) (24) (32)
Despesas de aluguéis (121) (242) (242)
Despesas de manutenção e conservação de bens (4) (19) (27)
Despesas de material (2) (7) (8)
Despesas de processamento de dados (460) (917) (842)
Despesas de promoções e relações públicas (13) (207) (711)
Despesas de publicações (69) (69) (78)
Despesas de seguros (42) (82) (80)
Despesas de serviços de terceiros (409) (748) (1.078)
Despesas de serviço técnico especializado (323) (614) (656)
Despesas de transporte (75) (141) (358)
Despesas de viagem ao exterior - (14) (180)
Despesas de viagem ao País (7) (30) (172)
Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários (27) (51) (64)
Despesas com Refeições (8) (19) (50)
Despesas com Amortização do Intangível (40) (86) (90)
Depreciação de bens de uso próprio (106) (206) (201)
Despesas de Armazenamento (1.016) (1.098) (531)
Encargos de Pagamento em Atraso (232) (602) (407)
Despesas Bancárias (63) (105) (144)
Outras despesas Administrativas (52) (162) (233)
Total (3.125) (5.535) (6.289)
25. Outras Receitas Operacionais
 2° Semestre 2020 31/12/2020 31/12/2019
Valor proporcional de contraprestação (a) 4.187 8.660 9.100
Juros ativos - - 6
Descontos Obtidos 511 520 371
Encargos 304 897 236
Outras 93 123 164
Total 5.095 10.200 9.877
(a)  Saldo refere-se ao valor recebido de bens que já estão em uso pelos clientes, relativos aos con-
tratos de arrendamento mercantil em processo de formalização. O recebimento destas parcelas é 
assegurado pelo Termo de Recebimento e Aceitação, assinado entre as partes.
26. Outras Despesas Operacionais
 2° Semestre 2020 31/12/2020 31/12/2019
Descontos Concedidos (59) (171) (228)
Provisão para riscos (nota 15) - 127 99
Comissões (401) (401) -
Outras (11) (14) -
Total (471) (459) (129)
27. Outras Receitas e Despesas
 2° Semestre 2020 31/12/2020 31/12/2019
Receitas de Danos e Reparos 455 617 1.109
Lucro decorrente da venda de bens a terceiros (a) 5.739 9.844 13.472
Prejuízo decorrente da venda de bens a terceiros (a) (1.097) (1.615) (2.581)
Desvalorização de Outros Valores e Bens (b) 160 (18) 106
Outras Receitas não Operacionais - - 5
Total 5.257 8.828 12.111
(a) Refere-se ao resultado na venda de bens não de uso próprio (BNDU) quando estes retornam 
da operação de arrendamento mercantil e são alienados a terceiros. (b) Valor referente a consti-
tuição de provisão para redução ao valor recuperável de ativos “Impairment”. (nota 10 – Outros 
Valores e Bens).
28. Resultados Recorrentes e Não Recorrentes: Conforme Resolução BCB Nº 2 de 2020, 
a Companhia não apresentou resultado que não está relacionado com sua atividade e não pre-
visto para ocorrer nos exercícios futuros.
29. Eventos Subsequentes: No período entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2021 a alíquo-
ta da CSLL será majorada de 15 para 20%, conforme MP 1.034/21. O impacto esperado é de au-
mento do imposto corrente nesse período se houver ocorrência de base de cálculo positiva nos 
meses em que a nova alíquota vigorará.

lor de R$ 3.482, registrada em 31 de dezembro de 2020;
21. Outros Resultados Abrangentes: A Companhia não possuía nenhum saldo de outros re-
sultados abrangentes em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019.
22. Transações com Partes Relacionadas: As operações da Companhia com partes relacio-
nadas são saldo de valores a pagar a sua Matriz, empréstimos contratados de coligada nos Esta-
dos Unidos da América e valores a receber de reembolso de despesas de coligada no Brasil, os sal-
dos estão a seguir enumerados:
 31/12/2020 31/12/2019
  Curto Longo Curto Longo
Tipo Moeda Prazo Prazo Prazo Prazo
Valores a Pagar - 
 CSI Latina Financial Inc. US$ 6 - 37 -
Valores a Receber – CSI Remarketing R$ 446 - 260 -
Empréstimo TCC (a) US$ 21.276 22.746 16.732 16.899
(a) Empréstimos denominados em moeda estrangeira captado junto à Tokyo Century Corpo-
ration, acionista da controladora da Companhia. Tais operações geraram despesas no mon-
tante de R$ 2.047 em 31 de dezembro de 2020 (R$ 1.530 em 2019). Durante o exercício fi n-
do em 31 de dezembro de 2020 a remuneração dos administradores totalizou,R$ 2.967 
(R$ 1.930 em 2019), esses valores estão registrados na rubrica de Pró-Labore. Há ainda sal-
do de provisão de exercícios anteriores no valor de R$ 2.716 (R$ 1.411 em 2019), (nota 14) 
a ser pago integralmente até fevereiro de 2023. A Companhia não possui benefícios de lon-
go prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para o pes-
soal-chave da Administração.
23. Limites Operacionais (Acordo de Basileia): O BACEN emitiu a partir de 1º de março de 
2013, cuja vigência se deu a partir de 1º de outubro de 2013, um conjunto de normativos que re-
gulamentam as recomendações do Comitê de Basileia relativas à estrutura de capital das institui-
ções fi nanceiras. Conhecidas como Basileia III, as novas regras buscam aprimorar a capacidade 
destas instituições em absorver os impactos de eventuais crises, fortalecendo a estabilidade fi nan-
ceira e aumentando a quantidade e a qualidade do capital regulamentar. Estes normativos tratam 
dos seguintes assuntos: • Nova metodologia de apuração do capital regulamentar (Patrimônio de 
Referência - PR), que continuará a ser dividido nos níveis I e II (Resolução CMN nº 4.193/13). • 
Nova metodologia de apuração da exigência de manutenção de capital, adotando requerimentos 
mínimos de PR, de Nível I e de Capital Principal, e introdução do Adicional de Capital Principal (Re-
solução CMN nº 4.192/13). As regras de Basileia III buscam melhorar a qualidade do capital das 
instituições fi nanceiras, restringindo a utilização de instrumentos fi nanceiros que não apresentam 
capacidade de absorver perdas e pela dedução de ativos que podem comprometer o valor do ca-
pital devido à sua baixa liquidez, dependência de lucro futuro para realização ou difi culdade de 
mensuração do seu valor. Dentre estes instrumentos, destacam-se os créditos tributários, os ativos 
intangíveis e os investimentos em empresas não controladas, especialmente aquelas que atuam 
no ramo segurador. As novas regras para a apuração dos requisitos mínimos de capital estabele-
cem porcentagens do montante dos ativos ponderados pelo risco e constituem requerimentos de 
capital a serem observados pelas instituições fi nanceiras, conforme apresentado a seguir:
Capital principal (mínimo + adicional) (a) 7,0 a 9,5%
Nível I (mínimo + adicional) (b) 8,5 a 11,0%
PR (mínimo + adicional) (c) 10,5 a 13,0%
(a) Capital Principal - composto por ações, quotas, reservas e lucros retidos; (b) Nível I - composto 
pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de absorver perdas com a instituição em fun-
cionamento; e (c) PR (patrimônio de referência) - composto pelo Nível I e por outros instrumentos 
subordinados capazes de absorver perdas quando do encerramento da instituição. Também foi 
criado o Adicional de Capital Principal, que representa o capital suplementar de conservação (fi xo) 
e contracíclico (variável) que, ao fi nal do período de transição, deverá ser de no mínimo 2,5% e no 
máximo 5% do montante dos ativos ponderados pelo risco, sendo que este percentual será esta-
belecido pelo BACEN conforme as condições macroeconômicas da época. As novas regras de Ba-
sileia III passaram a vigorar a partir de 1º de outubro de 2013 e seguem cronograma elaborado 
internacionalmente até sua efetiva implantação em 1º de janeiro de 2022. Devido ao cenário cau-
sado pela Pandemia COVID 19, em 16 de março de 2020, através da Resolução CMN nº 4.783, o 
BACEN tornou público que o Conselho Monetário Nacional alterou o percentual a ser aplicado ao 
montante RWA, para fi ns de apuração do valor da parcela ACPConservação, na forma do § 4º do 
artigo 8º da Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013, esse percentual será equivalente a: I - 
1,25%, no período de 1º de abril de 2020 a 31 de março de 2021; II - 1,625%, no período de 1º 
de abril de 2021 a 30 de setembro de 2021; III - 2,00%, no período de 1º de outubro de 2021 a 
31 de março de 2022; e IV - 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 1º de abril 
de 2022. No quadro a seguir, estão demonstradas a apuração das exigibilidades de patrimônio de 
referência e o índice de Basileia:
 31/12/2020 31/12/2019
Patrimônio de referência para comparação
 com os ativos ponderados pelo risco (RWAs) 73.837 50.212
Patrimônio de referência Nível I 73.837 50.212
Patrimônio líquido 74.085 50.546
Ajustes prudenciais (Resolução 4.192/13) (248) (334)
Patrimônio de referência Nível II - -
Ativos ponderados pelo Risco
RWA

CPAD 10.093 8.951
RWAcam 272 138
RWAjur1 + RWAJUR2 5.935 3.702
RWAOPAD 6.248 5.517

Patrimônio de referência mínimo exigido (RWA x 8,0%) 22.548 18.308
Adicional de Conservação de Capital
 Principal (1,25% sobre o RWA) (a) 3.523 5.722

a) No período entre 31 de dezembro de 2020 e de 2018, os créditos tributários apresentaram a seguinte movimentação:
Imposto de Renda e Contribuição Social – Ativo   Reversão/   Reversão/
 31/12/2018 Constituição Realização 31/12/2019 Constituição Realização 31/12/2020
Crédito Tributário - Diferenças Temporárias 2.949 593 - 3.542 - (654) 2.888
Crédito Tributário - Prejuízo Fiscal 8.650 - (2.722) 5.928 - (2.368) 3.560
Total 11.599 593 (2.722) 9.470 - (3.022) 6.448
Imposto de Renda e Contribuição Social – Passivo
IR/CSLL Diferidos sobre diferenças temporárias (9.500) (309) - (9.809) (1.286) - (11.095)
Provisão para IR sobre superveniência (7.585) - 2.213 (5.372) (206) - (5.578)
Total (17.085) (309) 2.213 (15.181) (1.492) - (16.673)
Impostos diferidos líquidos (5.486) 284 (509) (5.711) (1.492) (3.022) (10.225)

b) Projeção de realização dos impostos diferidos
 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Créditos Tributários de Imposto de Renda
Prejuízo Fiscal 2.087 1.473 - - 3.560
Diferenças Temporárias 1.329 301 123 52 1.805
Total do IR Diferido Ativo 3.416 1.774 123 52 5.365
Créditos Tributários de Contribuição Social
Diferenças Temporárias 798 180 74 31 1.083
Total da CSLL Diferida Ativa 798 180 74 31 1.083
Total 4.214 1.954 197 83 6.448
Em 31 de dezembro de 2020, o valor presente do total de créditos tributários é de R$ 5.926 e foi 
calculado com base na expectativa de realização das diferenças temporárias, descontadas pela 
taxa média de captação da Companhia, projetada para os períodos correspondentes. Os ajustes 
na determinação do lucro real dos valores de superveniência de depreciação de bens sobre ope-
rações de arrendamento mercantil devem ter tratamento diferenciado de forma a não produzirem 
efeitos no momento das verifi cações para constituição e manutenção do registro contábil do cré-
dito tributário. A probabilidade de realização do crédito tributário, portanto, deve desconsiderar o 
prejuízo gerado pela superveniência de depreciação, conforme parágrafo 5º do artigo 1º da Reso-
lução CMN nº 3.059/02 (com redação dada pela Resolução CMN nº 3.355/06). Ao dispensar a ve-
rifi cação do prazo de realização do crédito tributário originado de prejuízos fi scais ocasionados 
pela receita de superveniência, entende-se que tal ajuste possui condição especial somente apli-
cável à operação de arrendamento mercantil. Sendo assim, a projeção de realização dos créditos 
tributários acima exclui os resultados oriundos de Superveniência de Depreciação, contemplando 
somente outras receitas e despesas.
18. Adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais Federal: Em 2009, a CSI-
LATINA Arrendamento Mercantil S.A., aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tri-
butos Federais, instituído pela Lei nº 11.941/09. O programa Federal incluiu débitos administrados 
pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vencidos até 30 de 
novembro de 2008. As principais teses inseridas no programa foram PIS/COFINS sobre recebimen-
to de Juros ao Capital Próprio e CPMF em operações de clientes. A opção pelo parcelamento dos 
débitos fi scais e previdenciários foi efetivada em novembro de 2009, com o valor total de R$ 
2.857, dividido em 180 parcelas de R$ 15, atualizadas mensalmente pela taxa de juros Selic. O 
presente acordo encontra-se em dia e até o término do exercício de 2020 foram pagas 128 par-
celas, restando um saldo remanescente de R$ 1.362 (R$ 1.691 em 31 de dezembro de 2019), con-
forme quadro abaixo:
 31/12/2020 31/12/2019
IRPJ 467 580
CSLL 620 770
PIS 43 53
COFINS 232 288
Total REFIS 1.362 1.691

Tributo Principal Juros Amortização Saldo Devedor
IRPJ 801 618 (952) 467
CSLL 1.067 816 (1.263) 620
PIS 73 58 (88) 43
COFINS 394 309 (470) 232
Total 2.335 1.801 (2.774) 1.362
19. Resultado de Exercícios Futuros: Refere-se a parcelas de arrendamento mercantil rece-
bidas antecipadamente no valor R$ 947 (R$ 324 em 31 de dezembro de 2019) e a cessão de par-
celas de arrendamento realizada com instituições fi nanceiras sem retenção de riscos e benefícios, 
o resultado apropriado pela fl uência do prazo de vencimento em 2020 foi de R$ 13.443 (R$ 4.064 
em 2019) e a movimentação está apresentada conforme quadro abaixo:
  Novas Cessões/ Apropriação
 31/12/2019 Recebimentos ao Resultado 31/12/2020
Cessão de Parcelas de
 Arrendamento Mercantil 10.672 25.044 (7.656) 28.060
Recebimentos Antecipados
 de Contraprestações 324 947 (324) 947
Total 10.996 25.991 (7.980) 29.007
20. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social é representado por 14.648.278 
ações ordinárias escriturais sem valor nominal, apresentando a seguinte composição:
 31/12/2020 31/12/2019
   Quanti- Valor da  Quanti- Valor da
  Partici- dade de participa- Partici- dade de participa-
Acionista Sede pação % Ações ção (R$ mil) pação % Ações ção (R$ mil)
CSI 
 Financial Inc. EUA 100,00% 14.648.277 27.014 100,00% 14.648.277 19.691
Executive 
 Personal 
 Computer Inc. EUA 0,00% 1 0,002 0,00% 1 0,001
Total  100% 14.648.278 27.014 100% 14.648.278 19.691
Em 11 de agosto de 2020, o BACEN aprovou o aumento de capital deliberado pelos acionis-
tas, mediante capitalização de reserva para o fortalecimento de patrimônio líquido, no valor 
de R$ 7.323, passsando o capital para R$ 27.014. b) Reservas de Lucros: i. Reserva Le-
gal: A reserva legal é calculada sobre o lucro líquido ao fi nal do exercício no percentual de 
5% conforme estatuto social, limitado à 20% do Capital Social. ii. Reservas Estatutárias: 
Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia possuía o montante de R$ 43.181 (R$ 27.978 em 
31 de dezembro de 2019) em reserva para fortalecimento do patrimônio. c) Dividendos: 
Aos acionistas são assegurados 1% de dividendos mínimos obrigatórios ao fi nal de cada 
exercício social, calculado sobre o lucro líquido ajustado, de acordo com a legislação socie-
tária. Em assembleia realizada em 17 de julho de 2020, as acionistas decidiram pela não dis-
tribuição dos dividendos relativos ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019, inclusive 
o mínimo obrigatório, que ocasionou a reversão da provisão para dividendos a pagar, no va-
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