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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Em 31 de dezembro de 2021 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras 

DIRETORIA CONTROLADORIA

23 Eventos subsequentes
Em janeiro de 2022 a BS2 DTVM alienou para o seu controlador Banco BS2 S.A., 599.988 quotas de capital equivalentes 
a 99,998% do capital social da BS2 Asset Management - Administradora de Recursos Ltda., 368.750 ações ordinárias 
nominativas equivalentes a 13,27% do capital social da BLU Instituição de Pagamento e Tecnologia Digital S.A., 1.810.422 
ações ordinárias nominativas equivalentes a 74,99% do capital social da BLU Participações S.A. e 160.080 ações ordinárias 
nominativas equivalentes a 24% do capital social da Butiá Participações S.A..
Em janeiro de 2022 o controlador da BS2 DTVM, Banco BS2 S.A., adquiriu as participações que executivos detinham da DT 
Participações S.A. pelo valor patrimonial da ação.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e 
se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada.
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das coligadas para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras da Instituição. Somos responsáveis pela direção, 
supervisão e desempenho da auditoria considerando essas investidas e, consequentemente, pela opinião de auditoria 
da Instituição. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos 
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas 
nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 25 de março de 2022.

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/O-5

Luís Carlos Matias Ramos
Contador CRC 1SP171564/O-1 

21 Gerenciamento de risco
A gestão de riscos da BS2 DTVM é centralizada no seu controlador Banco BS2 S.A. por meio do Conglomerado 
Prudencial BS2 a qual reflete um esforço integrado de ações, controles e processos, de forma a contemplar risco 
de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional e socioambiental.
É feita a divulgação do “Relatório de Gerenciamento de Riscos” no site do Banco BS2 em Governança Corporativa, 
na seção “Relatório de Gerenciamento de Riscos” (www.bs2.com/governanca-corporativa)  que visa atender a 
Circular 3.678/13 do Banco Central do Brasil e refere-se à estrutura de gerenciamento de riscos, aos processos 
e metodologias de gerenciamento, como também, o detalhamento dos riscos de crédito, mercado, liquidez e 
operacional.

Aos Administradores e Acionistas 
BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Instituição”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos 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 internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras 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 comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

22 Outras informações
Diante do cenário de pandemia do COVID-19 (Coronavírus), a BS2 DTVM vem pensando em todos e tomando medidas e 
cuidados necessários para minimizar os efeitos da pandemia tanto quanto possível.
O BS2 criou um comitê de crise exclusivamente para debater esse tema, com a participação de toda a diretoria, onde são 
realizadas reuniões periódicas. O comitê de crise é chefiado pela diretoria de finanças e riscos onde são definidas metas e 
ações adotadas no período de crise e as estratégias para manutenção das operações essenciais.
Foram tomadas diversas medidas visando proteger a saúde dos colaboradores, tais como, a adoção do regime de trabalho 
home office, cancelamento de eventos e reuniões presenciais, adaptação da sede disponibilizando álcool em gel e orientações 
periódicas sobre como agir neste momento.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil (BACEN) 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 erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Instituição ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
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, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Instituição.

Juliana Braga Pentagna Guimarães
Diretora Presidente

Gabriel Pentagna Guimarães
Diretor Vice-Presidente

Ziro Murata Júnior
Diretor Executivo

Marcos Antônio Vaz de Magalhães
Diretor Executivo

José Luiz de Souza Leite
Contador - CRC-MG 48.029/O-0

Agropecuária Oriente S/A
C.N.P.J. 54.828.736/0001-81

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração do Resultado e os demais demonstrativos referente ao exercício 
encerrado em 31 de Dezembro de 2021. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.  São Paulo, 23 de fevererio de 2022.

Passivo  2021/R$ 2020/R$
Circulante  36.794,58 1.925.917,92
Fornecedores  8.000,00 3.000,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais  27.070,97 18.509,00
Obrigações Tributárias  1.723,61 1.511.873,07
Adiantamentos de Clientes  - 392.535,85
Não Circulante  28.318.486,50 28.600.904,75
Fornecedores  21.264.076,78 21.264.076,78
Créditos de Pessoas Ligadas  7.054.409,72 7.336.827,97
Patrimônio Líquido  11.743.891,69 13.659.628,88
Capital Social  6.221.000,26 952.901,00
Reservas de Lucros  5.522.891,43 12.706.727,88
Total do Passivo  40.099.172,77 44.186.451,55

Ativo  2021/R$ 2020/R$
Circulante  8.396.524,84 8.368.671,44
Caixa e Equivalentes a Caixa  470.225,87 442.820,59
Imóveis à Venda  7.925.166,91 7.925.166,91
Tributos a Recuperar  1.132,06 683,94
Não Circulante  31.702.647,93 35.817.780,11
Créditos com Pessoas Ligadas  8.880.931,34 12.627.332,22
Créditos a Receber  592.104,00 592.104,00
Depositos e Cauções  - 238.731,30
Investimentos  384.319,69 384.319,69
Imobilizado  21.845.292,90 21.975.292,90
Total do Ativo  40.099.172,77 44.186.451,55

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com o CPC PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 
11638/2007 e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem 
depósitos bancários (R$3.090,05 em 2021 e R$273,51 em 2020) 
e aplicações financeiras (R$467.135,82 em 2021 e R$442.547,08 
em 2020). 3- Outros ativos e passivos circulantes e não circulante: 
São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicavél, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas 
(passivos). 4- Imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição 
(R$21.827.742,90 em 2021 e R$21.957.742,90 em 2020), menos 
a depreciação acumulada (R$ 15.000,00 em 2021 e R$225.000,00 
em 2020). As depreciações foram calculadas pelo método linear 
as taxas permitidas pela legislação tributária. 5- Outras receitas 
refere-se ao resultado na alienação de ativo imobilizado. 6- As 
receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de 
competência. 7- Aumento do Capital Social conforme AGE, destinou 
o lucro apurado no exercício de 2020, passando o Capital Social 
para R$6.221.000,26 totalmente integralizado e representado por 
690.450.594 ações ordinárias sem valor nominal. 8- Em 2021 o 
Imposto de Renda e a Contribuição Social forão apurados com base 
no lucro presumido.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Reserva de Reserva Total do Patrimônio
  Social Lucros Legal Líquido
Em 31/12/2019  952.901,00 7.248.048,42 190.580,20 8.391.529,62
Resultado do Exercício  - 5.268.099,26 - 5.268.099,26
Em 31/12/2020  952.901,00 12.516.147,68 190.580,20 13.659.628,88
Aumento Capital Social  5.268.099,26 (5.268.099,26) - -
Resultado do Exercício  - (1.915.737,19) - (1.915.737,19)
Em 31/12/2021  6.221.000,26 5.332.311,23 190.580,20 11.743.891,69

Demonstração do Resultado em 31 e Dezembro 2021
  2021/R$ 2020/R$
Receita Operacional Bruta
Vendas de Produtos e Arrendamentos  - 4.875,30
(-) Impostos s/Receitas  - 450,98
Receita Operacional Líquida  - 4.424,32
Despesas Administrativas  1.917.431,96 5.009.446,37
Impostos e Taxas  9.022,88 12.547,43
Prejuízo Operacional  (1.926.454,84) (5.017.569,48)
Resultado Financeiro  15.100,28 176.532,97
Outras Receitas  - 12.493.448,18
Lucro/Prejuízo antes 
 dos Efeitos Fiscais  (1.911.354,56) 7.652.411,67
IR e Contribuição Social  4.382,63 2.384.312,41
Lucro Prejuízo Líquido
 do Exercício  (1.915.737,19) 5.268.099,26
Lucro Líquido por Ação   0,007630

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das   2021/R$ 2020/R$
 atividades operacionais
Prejuízo Líquido do exercício  (1.915.737,19) 5.268.099,26
Ajuste por:
Lucro Liquido Ajustado  (1.915.737,19) 5.268.099,26
Redução (Aumento) 
 das contas do ativo
Clientes  - 4.120,80
Tributos a Recuperar  (448,12) 2.630,31
Depositos e Cauções  238.731,30 32.813,61
Outros Ativos  - 73,14
Aumento (Redução) das 
 contas do passivo
Fornecedores  5.000,00 3.000,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais  8.561,97 (10.547,37)
Obrigações Tributarias  (27,88) (422,29)
I.R. e Contribuição Social  (1.510.121,58) 1.507.848,51
Outros Passivos  (392.535,85) (207.464,15)

Fluxo de Caixa das   2021/R$ 2020/R$
 atividades operacionais  (3.566.577,35) 6.600.151,82
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos
(Aumento) Redução nos 
 Empréstimos e Adiantamentos  3.746.400,88 (12.627.332,22)
Alienação de Imobilizado  130.000,00 596.951,52
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  3.876.400,88 (12.030.380,70)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamentos
Aumento (Redução) de 
 Empréstimos e Financiamentos  (282.418,25) 5.032.514,42
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  (282.418,25) 5.032.514,42
Fluxo de caixa do exercício  27.405,28 (397.714,46)
Saldo no início do exercício  442.820,59 840.535,05
Saldo no final do exercício  470.225,87 442.820,59
Fluxo de caixa do exercício  27.405,28 (397.714,46)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro De 2021

À Diretoria
Marcial Celso de Lima -  CRC 1SP159694/O-5

Empresa de Ônibus Pássaro Marron S.A. 
CNPJ/MF nº 61.563.557/0001-25 - NIRE 35300037057

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços patrimoniais

Ativo      2021       2020
Circulante 18.041 11.641
 Caixa e equivalentes de caixa 2.050 3.509
 Contas a receber 9.768 4.053
 Estoques 2.620 2.442
 Impostos a recuperar 3.145 786
 Outros créditos 385 851
 Despesas pagas antecipadamente 72 -
Não circulante 342.348 418.612
Realizável a longo prazo 27.070 31.628
 Tributos diferidos 20.231 24.814
 Impostos a recuperar - 294
 Depósitos judiciais 5.500 6.170
 Partes relacionadas 680 57
 Adiantamento para futuro aumento de capital 251 -
 Outros créditos 408 293

Investimentos 100 -
Imobilizado 144.996 160.045
Direito de uso 19.787 25.773
Intangível 150.395 201.166
Total do ativo  360.389  430.253

Passivo      2021       2020
Circulante 110.092 94.741
 Fornecedores 25.471 15.903
 Empréstimos e financiamentos 53.390 40.990
 Passivo de arrendamento 7.752 7.278
 Obrigações trabalhistas e tributárias 10.312 7.291
 Contas a pagar 1.026 568
 Dividendos obrigatórios a pagar 10.309 20.688
 Adiantamento de clientes 1.409 1.851
 Valores de terceiros arrecadados 423 172
Não circulante 100.842 104.684
 Empréstimos e financiamentos 64.689 37.454
 Passivo de arrendamento 12.666 21.708
 Obrigações trabalhistas e tributárias 5.510 4.642
 Partes relacionadas 2.470 30.454
 Provisões para contingências 11.211 3.403
 Tributos diferidos 4.297 7.023
Patrimônio líquido 149.455 230.828
 Capital social 138.543 138.543
 Reservas de capital 91.038 91.038
 Ajustes de avaliação patrimonial 6.218 6.259
 Reserva legal - 4.947
 Prejuízos acumulados (90.857) (9.959)
 Adiantamento para futuro aumento de capital      4.513            -
Total do passivo e patrimônio líquido  360.389 430.253

Demonstrações do resultado 
               2021            2020
Receita líquida 127.757 110.830
Custos (114.972) (95.780)
Lucro bruto 12.786 15.049
Receitas (despesas) operacionais (87.128) (50.587)
Despesas gerais e administrativas (27.444) (21.133)
Outras despesas operacionais (59.685) (29.455)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras (74.343) (35.538)
Resultado financeiro (9.686) (9.587)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social (84.029) (45.125)
Imposto de renda e contribuição social diferidos          (1.857)          (1.625)
Resultado líquido do exercício       (85.886)       (46.750)
Número de ações 138.543.000 138.543.000
Resultado por ação (Em Reais)           (0,62)           (0,34)

Demonstrações do resultado abrangente      2021       2020
Resultado líquido do exercício  (85.886)  (46.750)
Realização do custo atribuído de ativos, líquido de impostos diferidos        (41)        (39)
Total do resultado abrangente do exercício  (85.927)  (46.789)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Reservas Reserva Lucros (prejuízos)  Ajustes de avaliação Resultado Adiantam. 
       social de capital       legal             acumulados               patrimonial do exercício futuro a. capital        Total
Saldos em 31/12/2019 107.643      66.661      2.394                     39.075                            981                    -                           -   216.754
Ajustes de impostos diferidos - - - 39 (39) - - -
Distribuição de lucros - - - (19.700) - - - (19.700)
Resultado líquído do exercício - - - - - (46.750) - (46.750)
Prejuízos acumulados - - - (46.750) - 46.750 - -
Incorporação da Litorânea Transporte Coletivos S.A.   30.900      24.377       2.552                      17.378                          5.317                    -                           -     80.523
Saldos em 31/12/2020 138.543      91.038      4.947                     (9.959)                         6.259                    -                          -   230.828
Ajuste de avaliação patrimonial - - - 41 (41) - - -
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - - 4.513 4.513
Resultado líquído do exercício - - - - - (85.886) - (85.886)
Prejuízos acumulados - - - (85.886) - 85.886 - -
Compensação de prejuízos             -                 -    (4.947)                        4.947                                 -                    -                           -               -
Saldos em 31/12/2021 138.543      91.038              -                   (90.857)                         6.218                     -                   4.513    149.455

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Atividades operacionais      2021       2020
 Resultado antes do imposto de renda e contribuição social (84.029) (45.125)
 Itens que não afetam o fluxo de caixa:    75.625    45.887
 Depreciações e amortizações 11.931 12.461
 Direito de uso 5.159 5.077
 Provisão para contingências 7.808 977
 Provisão p/ redução do valor recuperável-ágio 50.727 27.372
 Variações no ativo (7.010) 4.992
 Contas a receber (5.716) 3.881
 Estoques (178) 1.065
 Impostos a recuperar (2.065) 514
 Outros créditos 350 119
 Depósitos judiciais 670 (777)
 Despesas pagas antecipadamente (72) 191
 Variações no passivo 13.725 (5.100)
 Fornecedores 9.569 1.878
 Obrigações trabalhistas e tributárias 3.889 (5.630)
 Contas a pagar 458 (82)
 Adiantamento de clientes (442) (1.187)
 Valores de terceiros arrecadados         252          (79)
Caixa líquido das atividades operacionais   (1.689)         654
Atividades de investimentos
 Aumento dos investimentos (100) -
 Redução de imobilizado 3.490 3.582
 (Aumento)/redução de direito de uso 827 (705)
 Aumento no intangível (328) (19)
 Adiantamento p/ futuro aumento de capital      (251)             -
Caixa líquido das atividades de investimentos     3.637      2.858
Atividades de financiamentos
 Captação/(amortização), líquidas 39.635 (6.258)
 Adiantamento p/ futuro aumento de capital 4.513 -
 Captação/(amortização), líquidas-direito de uso (8.569) (5.207)
 Partes relacionadas (38.986) 8.267
 Incorporação da Litorânea Transporte Coletivos S.A. - 586
 Pagamento de dividendos             -      (400)
Caixa líquido das atividades de financiamentos   (3.407)   (3.011)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa   (1.459)         502
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 3.509 3.007
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício      2.050      3.509
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa   (1.459)         502

1. Contexto sobre a Empresa: A Empresa de Ônibus Pássaro Marron S.A. (“Companhia” ou “Pás-
saro Marron”) explora os serviços de transporte rodoviário de passageiros no âmbito interestadual, 
intermunicipal, metropolitano, municipal e os serviços de fretamento e de transporte de encomendas.
2. Quadro Societário:           Ações:
Acionista: Max Empreendimentos e Participações Ltda.  138.543.000
3. Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresen-
tadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em conjunto com a legislação especí-
fica emanada pela Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT), e as normas estabelecidas 
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações financeiras estão apresentadas 
em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações apresentadas em 
Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 

4. Imobilizado: É registrado pelo custo de aquisição, líquido das depreciações acumuladas e 
não excede ao valor justo. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear, levando em 
consideração a revisão da vida útil-econômica estimada e o valor residual esperado no prazo 
estimado de alienação. A Administração revisa periodicamente o valor estimado de realização dos 
ativos e ajusta a taxa de depreciação, quando necessário. 5. Ágio-Goodwill: Ágio decorrente de 
incorporação reversa, o qual possui como premissa a rentabilidade futura, está fundamentado em 
laudo de avaliação econômico-financeiro elaborado por empresa especializada, sendo revisado 
anualmente. 6. As Demonstrações Financeiras: Completas e auditadas pela RSM Brasil Audito-
res Independentes S/S, estão disponíveis na sede da Companhia para apreciação.

Paulo Sérgio Bongiovanni - Diretor Geral
Edilene Parmanhani - Contadora - CRC 1ES 007138/O-5 T-SP

Notas Explicativas da Administração

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 29 de abril de 2022, às 11 horas, na sede da Companhia, localizada 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, 
sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre: (i) reforma parcial dos artigos 1º, 9º, 10, 36, 37 e 44 do Estatuto Social da Companhia, a fi m de prever que o 
Conselho Fiscal da Companhia será de funcionamento permanente; (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, 
caso aprovada a reforma parcial do item (i) acima; e (iii) reforma do Plano de Incentivo de Longo Prazo do Grupo Bmg, 
aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de abril de 2020 (“Plano”), a fi m de: 
(a) ampliar os participantes elegíveis aos Programas criados com base no Plano; (b) excluir que os Programas poderão 
ser criados apenas anualmente; (c) substituir o Contrato de Participação por um Termo de Adesão; (d) alterar a forma 
de apuração da quantidade total de ações da Companhia que poderão ser outorgadas no âmbito do Plano; (e) defi nir 
a data de outorga das ações da Companhia no âmbito dos Programas, bem como a data de referência para apuração 
do preço de tais ações; (f) excluir a obrigatoriedade dos períodos de diferimento serem de 4 (quatro) anos; (g) incluir 
expressamente o tratamento aplicável aos participantes no caso de aposentadoria estatutária; (h) excluir o tratamen-
to diferenciado aplicável participantes no caso de demissão sem justa causa após transferência de controle da Com-
panhia; (i) excluir as defi nições de justa causa; (j) outorgar ao Conselho de Administração competência para decisão 
de casos omissos no Plano; (k) alterar título e termos defi nidos, bem como aprimorar a redação do Plano, a fi m de me-
lhor entendimento da mecânica de funcionamento, inclusive com a exclusão do termo “Performance Shares Units”. In-
formações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a proposta da Administra-
ção e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os documentos pertinentes às maté-
rias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir desta data, na sede social 
da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da 
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A partici-
pação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalha-
das acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a 
Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pes-
soal: o Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações 
pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua 
devida representação, apresentando os documentos societários que investem o seu representante de poderes bastan-
tes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documen-
tos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação 
por Procurador: as procurações devem conter fi rma reconhecida ou serem assinada digitalmente com certifi cação 
nos padrões disponibilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no ar-
tigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido 
da procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para 
uma melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 aci-
ma sejam entregues à Companhia até o dia 22 de abril de 2022 (inclusive), nos termos descritos no Manual.

São Paulo, 30 de março de 2022.
RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 29 de abril de 2022, às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, localizada 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, 
sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da 
administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, 
do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2021; (ii) 
examinar, discutir e votar a destinação do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021 e ratifi car a declaração de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia; (iii) defi nir o 
número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia e elegê-los para um mandato de 2 
(dois) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as 
demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iv) instalar o Conselho 
Fiscal da Companhia e eleger os seus membros efetivos e respectivos suplentes para o mandato a se encerrar na data 
de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizará em 2023; e (v) fi xar a remuneração anual 
e global dos administradores da Companhia, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se instalado. 
Informações Gerais:  1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a proposta da 
Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os documentos pertinentes 
às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir desta data, na sede 
social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos 
websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 
2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações 
detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no 
Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • 
Participação Pessoal: o Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a 
titularidade das ações pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade e (b) no caso de pessoa 
jurídica e/ou fundos, a sua devida representação, apresentando os documentos societários que investem o seu 
representante de poderes bastantes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para 
fi ns de apresentação dos documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades 
indicadas no Manual. • Participação por Procurador: as procurações devem conter fi rma reconhecida ou serem 
assinadas digitalmente com certifi cação nos padrões disponibilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
ICP-Brasil, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista 
deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e demais documentos indicados no Manual, além de 
documento que comprove a sua identidade.  3. Para uma melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, 
se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 22 de abril de 2022 
(inclusive), nos termos descritos no Manual. 4. Alternativamente, os Senhores Acionistas poderão votar na Assembleia 
mediante o envio, a partir desta data, do boletim de voto a distância, conforme disponibilizado nos websites da 
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.bancobmg.com.br/ri): (i) por transmissão 
de instruções de preenchimento do boletim de voto para seus custodiantes, caso as ações estejam depositadas em 
depositário central; (ii) por transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para a instituição 
fi nanceira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários, caso as 
ações não estejam depositadas em depositário central; ou (iii) diretamente para a Companhia, por correio postal ou 
eletrônico. As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador ou pela Companhia em até 
7 (sete) dias antes da data da Assembleia, ou seja, até 22 de abril de 2022 (inclusive).

São Paulo, 30 de março de 2022.
RICARDO ANNES GUIMARÃES

Presidente do Conselho de Administração da Companhia

DIGIGRAF DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia Digigraf Distribuidora Comércio e Serviços 
S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada às 9h30, do dia 29 de abril de 
2022, na sede social da Companhia localizada na Rua Soares de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 
04306-020, a fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2021; e (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2021. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (i) alteração da sede social da Companhia. Diretor Presidente: Wilson Matheus.

www.netjen.com.br Tel: 3043-4171
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