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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Senhores Acionistas: 
 
O Conselho de Administração da Atom Participações S.A. – Em Recuperação Judicial, vem 
apresentar aos acionistas a seguinte proposta, a ser objeto de deliberação em Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia, a ser realizada, em primeira convocação, em 29 de abril de 2016 
(“AGO”). 
 
Serão tratados em Assembleia Geral Ordinária os seguintes temas: 
 
a) Exame, discussão e votação do relatório da Administração, das Contas e das Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015, acompanhados do Parecer 
dos Auditores Independentes; e 
 
b) Destinação do resultado do exercício. 
 
A Administração da Companhia sugere a aprovação da contabilização do prejuízo apurado no 
exercício findo em 2015, no valor de R$ 4.804,66 (quatro mil, oitocentos e quatro reais e 
sessenta e seis centavos), para destinação na conta de “Prejuízos Acumulados”. 
 
Encontram-se à disposição dos senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site 
de Relações com Investidores (www.atom.com.br - link “Informações Financeiras”): 
 
(i) o Relatório da Administração;  
(ii) as Demonstrações Financeiras;  
(iii) o Parecer dos Auditores Independentes;  
 
Ainda, encontram-se disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), 
além dos relatórios acima citados, aqueles a seguir identificados: 
  
(iv) a Proposta de destinação do resultado (Anexo 9-1-II);  
(v) formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2015;  
(vi) Comentário dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia (Item 10 do 
Formulário de Referência);  
(vii) todas as demais informações requeridas pelas instruções CVM 480/09 e 481/09. 

 
 

Curitiba, 30 de março de 2016. 
 
 
 

Joaquim José Paifer 
Presidente do Conselho de Administração 
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COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES SOBRE A  
SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA 

(conforme item 10 do Formulário de Referência – Art. 9 da Instrução CVM 481) 
 
 
1. CONDIÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS GERAIS. 
 
2. RESULTADO OPERACIONAL E FINANCEIRO. 
 
3. EVENTOS COM EFEITOS RELEVANTES, OCORRIDOS E ESPERADOS, NAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 
 
4. MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS – RESSALVAS E 
ÊNFASES NO PARECER DO AUDITOR. 
 
5. POLÍTICAS CONTÁBEIS CRÍTICAS. 
 
6. CONTROLES INTERNOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS – GRAU DE EFICIÊNCIA E DEFICIÊNCIA E RECOMENDAÇÕES 
PRESENTES NO RELATÓRIO DO AUDITOR. 
 
7. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE OFERTAS PÚBLICAS DE DISTRIBUIÇÃO E 
EVENTUAIS DESVIOS. 
 
8. ITENS RELEVANTES NÃO EVIDENCIADOS NAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS. 
 
9. COMENTÁRIOS SOBRE ITENS NÃO EVIDENCIADOS NAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS. 
 
10. PLANO DE NEGÓCIOS. 
 
11. OUTROS FATORES COM INFLUÊNCIA RELEVANTE. 
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1. CONDIÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS GERAIS.  
 
a) condições financeiras e patrimoniais gerais. 
A retomada das atividades pelos novos controladores depende definitivamente da liberação da 
condição de recuperanda. Com ela resolvida, os novos controladores pretendem aportar ativos 
na Companhia e retormar as suas atividades operacionais. 
 
b) estrutura de capital 
A estrutura de capital é limitada para suprir as necessidades da Companhia, portanto, não há 
previsão de resgate de ações. 
 
c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos 
Não há novos compromissos assumidos, com exceção daqueles previsto no Plano de 
Recuperação Judicial  
 
d) fontes de financiamentos para capital de giro e para investimentos em ativos não-
circulantes utilizadas 
Não se contratou financiamento para capital de giro ou para investimentos em ativos não-
circulantes. 
 
e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez. 
Devido paralisação das atividades operacionais e do plano de recuperação judicial, não se 
considera possibilidade de contratar financiamentos para capital de giro e/ou investimentos em 
ativos não-circulantes. 
 
f)  níveis de endividamento e características das dívidas 

 
(i) Contratos de empréstimos e financiamento relevantes; 
(ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras; 
(iii) Grau de subordinação entre as dívidas. 

 
Devido atividades paralisadas não se contratou empréstimos e financiamentos. 

 
(iv) Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de 
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à 
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle 
societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições. 

 
Não se aplica à companhia. 
 
g) limites de utilização dos financiamentos já contratados. 
Não se aplica à companhia. 
 
h)  alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 
Não houveram alterações significativas nas demonstrações financeiras, visto que, se mantém 
paralisadas as atividades operacionais.   
 
2. RESULTADO OPERACIONAL E FINANCEIRO. 
 
a) resultados das operações da Companhia. 
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(i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita 
A companhia não possui receitas em função da paralisação das atividades operacionais. 
 

(ii) Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 
Não houve. 
 
b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, 
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços. 
Não se aplica à companhia. 
 
c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do 
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da 
Companhia. 
 

(i) Impacto da inflação. 
Não houve. 

 
(ii) Variações de preços dos principais insumos e produtos. 

Não houve. 
 

(iii) Variações do câmbio e taxa de juros no resultado operacional e no resultado 
financeiro. 

Não houve. 
 
3. EVENTOS COM EFEITOS RELEVANTES, OCORRIDOS E ESPERADOS, NAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 
 
a) introdução ou alienação de segmento operacional. 
Não se aplica à Companhia. 
 
b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária. 
Não ocorreram eventos. 
 
c) Eventos ou operações não usuais. 
Não ocorreram eventos. 
 
4. MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS – RESSALVAS E ÊNFASES 
NO PARECER DO AUDITOR. 
 
a) Mudanças significativas nas práticas contábeis. 
As demonstrações financeiras da sociedade foram elaboradas e apresentadas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral da Lei nº 11.638/07 e 
Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade e pela CVM – Comissão de Valores 
Mobiliários.  
A empresa elegeu a data de transição ao IFRS (International Financial Reporting Standards) em 
01/01/2009. 
Estas demonstrações financeiras foram preparadas e consideraram que não há efeitos a serem 
ajustados entre as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31/12/2008 e o IFRS, pois, as 
demonstrações financeiras incluem ajustes relativos à realização e classificação dos valores dos 
ativos, aplicáveis a uma empresa com suas atividades operacionais paralisadas. 
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b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis. 
Não houve. 
 
c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor. 

Ênfase de continuidade: 
“Continuidade das operações e transferência do controle acionário 
Conforme descrito na nota explicativa nº 1 às informações contábeis intermediárias, os 
Acionistas e a Administração decidiram, em anos anteriores, pela paralisação das atividades 
operacionais da Companhia. Consequentemente, foram efetuados, naqueles anos, alguns 
ajustes e reclassificações nas informações contábeis intermediárias acima referidas para 
melhor refletir a posição patrimonial e financeira da Companhia considerando sua 
descontinuidade operacional. 
 
Também conforme descrito nessa mesma nota explicativa, a Companhia, em conjunto com 
sua ex-controladora Inepar S.A. Indústria e Construções - Em Recuperação Judicial e outras 
empresas do Grupo, ajuizou pedido de recuperação judicial, nos termos da Lei 11.101/05, 
que foi deferido em 15 de setembro de 2014. Em 13 de maio de 2015, a Assembleia Geral 
de Credores, aprovou o plano de recuperação judicial. 
 
Em 26 de maio de 2015 foi publicado fato relevante pela Inepar Telecomunicações S.A. - 
Em Recuperação Judicial e a Inepar S.A. Indústria e Construções - Em Recuperação 
Judicial, comunicando aos seus acionistas e ao mercado em geral, a venda do controle 
acionário da Companhia para terceiros. 
 
Assim, a retomada das operações e a liquidação de seu passivo à descoberto depende de 
aporte de recurso por parte dos novos acionistas da Companhia. Nossa opinião não contém 
ressalva relacionada a esse assunto.” 
 
5. POLÍTICAS CONTÁBEIS CRÍTICAS. 
 
Atendem à Lei nº 6.404/76 (Sociedades por Ações), incorporam alterações trazidas pelas Leis 
nºs 11.638/07 e nº 11.941/09, e pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade e pela 
CVM – Comissão de Valores Mobiliários.  
 
6. CONTROLES INTERNOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS – GRAU DE EFICIÊNCIA E DEFICIÊNCIA E RECOMENDAÇÕES PRESENTES 
NO RELATÓRIO DO AUDITOR. 
 
a) grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências 
adotadas para corrigi-las. 
A diretoria envidou todos os esforços para que as demonstrações financeiras e suas notas 
explicativas registrassem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o resultado das 
operações, as demonstrações do fluxo de caixa e do valor adicionado, segundo as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, cumprindo a legislação vigente e às normas da CVM – Comissão 
de Valores Mobiliários. 
 
b) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do 
auditor independente. 
Não houveram deficiências incluídas no relatório dos auditores independentes. 
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7. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE OFERTAS PÚBLICAS DE DISTRIBUIÇÃO E 
EVENTUAIS DESVIOS. 
 
a) como os recursos resultantes da oferta foram utilizados. 
Não houve ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários. 
 
b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de 
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição. 
Não houve ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários. 
 
c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios. 
Não houve ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários. 
 
8. ITENS RELEVANTES NÃO EVIDENCIADOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 
 
a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não 
aparecem no seu balanço patrimonial. 
Não ocorreram. 
 
b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de 
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição. 
Não ocorreram. 
 
9. COMENTÁRIOS SOBRE ITENS NÃO EVIDENCIADOS NAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS. 
 
a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado 
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da 
Companhia. 
Não há. 
 
b) natureza e propósito da operação. 
Não há. 
 
c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da 
Companhia em decorrência da operação. 
Não há. 
 
10. PLANO DE NEGÓCIOS. 
 
a) investimentos (inclusive descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em 
andamento e dos investimentos previstos, fontes de financiamento dos investimentos e 
desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos). 
 

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos 
investimentos previstos. 

Atualmente, a Companhia está com as atividades paralisadas e a retomada das atividades pelos 
novos controladores depende definitivamente da liberação da condição de recuperanda.  
 

 
(ii) fontes de financiamento dos investimentos. 

Atualmente, a Companhia está com as atividades paralisadas, conforme mencionado no item 
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anterior. 
 
(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos. 

Não há. 
 
b) aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que 
podem influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia. 
Não há. 
 
c) novos produtos e serviços. 
Não há. 
 
11. OUTROS FATORES COM INFLUÊNCIA RELEVANTE. 
 
Em 03 de fevereiro de 2015 foi publicado fato relevante no qual a Inepar Telecomunicações S.A. 
– Em Recuperação Judicial (“Inepar Telecom”) antiga denominação social da Atom 
Participaçoes S.A. – Em Recuperaççao Judicial, a Inepar S.A. Indústria e Construções – Em 
Recuperação Judicial (“Inepar S.A.”) e a Inepar Equipamentos e Montagens S.A. – Em 
Recuperação Judicial (“Inepar Equipamentos” e, em conjunto com Inepar Telecom e Inepar 
S.A., as “Companhias”) comunicaram aos seus acionistas e ao mercado em geral que as 
administrações das Companhias decidiram, em razão do plano de recuperação judicial das 
companhias (Processo nº 101011-27.2014.8.26.037, em trâmite na 1ª Vara de Falências e 
Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo) (“Plano de Recuperação Judicial”), cancelar 
a venda, pela Inepar S.A. e pela Inepar Equipamentos à Inepar Telecom, da totalidade da 
participação por elas detidas no capital social da Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S.A., 
nos termos do contato de compra e venda de ações celebrado em 11 de fevereiro de 2014, e, 
consequentemente, não houve mais a concentração das atividades de infraestrutura, óleo e gás 
na Inepar Telecom. O cancelamento foi ratificado, naquela mesma data, pelos conselhos de 
Administração da Inepar S.A., da Inepar Equipamentos e da Inepar Telecom, bem como pelas 
Assembléias Gerais Extraordinárias de Acionistas da Inepar Equipamentos e da IneparTelecom 
datadas de 03/02/2015 e 20/02/2015, respectivamente.  
 
Ainda no contexto do Plano de Recuperação Judicial das Companhias a administração da 
controladora da Companhia celebrou, em 26 de dezembro de 2014, o Instrumento Particular de 
Compromisso de Compra e Venda de Ações com condições suspensivas e, em 20 de janeiro de 
2015, o seu Primeiro Aditivo, o qual estabeleceu os termos e condições da venda, pela Inepar 
S.A. à WHPH Participações e Empreendimentos S.A., inscrita no CNPJ nº 19.821.268/0001-12, 
da totalidade das ações detidas pela Inepar S.A. no capital social da Inepar Telecom antiga 
denominação da Atom Participaçoes, de 217.070.571 ações representativas de 69,2443% do 
total das ações de emissão da Inepar Telecom (“Operação”), pelo valor de R$5.000.000,00 
(cinco milhões de reais), sendo que (i) o valor de R$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil 
reais) foi pago no ato da assinatura do Contrato; e (ii) o valor de R$2.700.000,00 (dois milhões e 
setecentos mil reais) deverá ser pago quando da aprovação do Plano de Recuperação Judicial 
das Companhias. 
 
A Operação foi ratificada pelo Conselho de Administração da Inepar S.A.. Informou ainda, que a 
Operação realizada está sujeita a determinadas condições suspensivas, entre elas a aprovação 
da alienação do controle da Inepar Telecom por meio do Plano de Recuperação Judicial, o quel 
será analisado oportunamente em assembleia geral de credores. 
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Atendidas as condições suspensivas, a WHPH Participações e Empreendimentos S.A., na 
qualidade de adquirente do controle da Inepar Telecom, comprometeu-se a definir o valor a ser 
pago aos acionistas minoritários em virtude da oferta pública de aquisição de ações com direito a 
voto de propriedade dos acionistas minoritários da Inepar Telecom (“OPA”), tendo concluída a 
operação de OPA com o registro e autorização da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários – 
CVM registrada sob o nº CVM/SRE/OPA/ALI/2015/003 em data de 27 de novembro de 2015 e 
realização do leilão em 11 de janeiro de 2016. 
 
Com a conclusão da OPA, os atuais controladores implementaram com os seguintes passos: 
 
1 – Concluir a reorganização societária com conselheiros que atuam no mercado. 
2 – Instituir novo plano de remuneração para os administradores. 
2 – Constituição da subsidiária Atom Traders em janeiro de 2016. 
4 – Implementação de sistemas de riscos e operacionais. 
 
Neste contexto, está pendente apenas e tão somente a saída da condição de recuperação 
judicial da Companhia. Em se resolvendo essa situação, os novos controladores pretendem 
aportar ativos na Companhia e retormar as suas atividades operacionais. 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO  
(anexo 9-1-II da Instrução CVM 481) 

 
 
 
Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº 001/2013, item 10.2.1, conforme decisão do 
Colegiado de 27/09/2011 (Processo CVM RJ2010-14687), as Companhias que tenham 
apurado prejuízo no exercício ficam dispensadas da apresentação das informações 
indicadas no Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº 481/09.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


