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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO
(A) OBJETIVOS
1.1.

Essa Política para Transações com Partes Relacionadas (“Política”) tem por objetivo

estabelecer procedimentos que contribuam para assegurar que as transações realizadas pela Helbor
Empreendimentos S.A. ou suas controladas (“Helbor” ou “Companhia”), com Partes Relacionadas,
conforme definidas a seguir, sejam pautadas na transparência e realizadas no melhor interesse da
Companhia, assim como em condições de mercado. Da mesma forma, a presente Política visa a
dirimir certas situações de potencial conflito de interesses envolvendo a Companhia.
(B) ABRANGÊNCIA
1.2.

Essa Política aplica-se à Helbor e suas controladas, devendo ser observada pelos acionistas,

administradores e funcionários da Companhia, bem como Pessoas Chave da Administração,
conforme definidas abaixo.
(C) AMBIENTE REGULATÓRIO
1.3.

Essa Política tem como fundamento (a) o Estatuto Social da Companhia; (b) a Lei n°

6.404/76 (“Lei das S.A.”); (c) as normas aplicáveis expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”); e (d) o Regulamento de Listagem do Novo Mercado de Governança Corporativa da
BM&FBOVESPA.
CAPÍTULO II
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
(A) DEFINIÇÕES
2.1.

Parte Relacionada. Considera-se Parte Relacionada, para os fins da presente Política, nos

termos da regulamentação aplicável, a pessoa ou a entidade que está relacionada com a Companhia,
conforme exposto a seguir.
(a)

Considera-se que uma pessoa está relacionada com a Companhia, se esta pessoa ou um

membro próximo de sua família:
(i)

tiver o controle pleno ou compartilhado da Companhia;
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(b)

(ii)

tiver influência significativa sobre a Companhia; ou

(iii)

for pessoa chave da administração da Companhia ou de sua controladora.

Uma entidade está relacionada com a Companhia se qualquer das condições abaixo for

observada:
(i)

a entidade e a Companhia são membros do mesmo grupo econômico (o que
significa dizer que a controladora e cada controlada são inter-relacionadas, bem
como as entidades sob controle comum são relacionadas entre si);

(ii)

a entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint venture) da Companhia (ou
coligada ou controlada em conjunto de entidade membro de grupo econômico do
qual a Companhia é membro);

(iii)

a entidade e a Companhia estão sob o controle conjunto (joint ventures) de uma
terceira entidade;

(iv)

a entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade e a
Companhia for coligada dessa terceira entidade;

(v)

a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são os
empregados de ambas as entidades, a Companhia e a que está relacionada com ela;

(vi)

a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa
identificada na letra (a) acima; ou

(vii)

uma pessoa identificada na letra (a)(i) tem influência significativa sobre a entidade,
ou é pessoa chave da administração da entidade (ou de controladora da entidade).

2.1.1.

Membros próximos da família. Consideram-se membros próximos da família de uma

pessoa aqueles dos quais se pode esperar que exerçam influência ou sejam influenciados pela pessoa
nos negócios desses membros com a Companhia e incluem:

2.1.2.

(a)

os filhos da pessoa, cônjuge ou companheiro(a);

(b)

os filhos do cônjuge da pessoa ou de companheiro(a); ou

(c)

dependentes da pessoa, de seu cônjuge ou companheiro(a).

Pessoa chave da administração. Considera-se pessoa chave da administração as pessoas

que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da
Companhia, direta ou indiretamente, incluindo qualquer administrador (executivo ou outro) da
Companhia.
2.1.3.

Influência significativa. Considera-se influência significativa o poder de influenciar as

decisões financeiras e operacionais de uma entidade, mas que não caracterize o controle sobre essas
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políticas. Influência significativa pode ser obtida por meio de participação societária, disposições
estatutárias ou acordo de acionistas.
2.1.4.

No contexto desta Política não serão, em princípio, Partes Relacionadas da Companhia (a)

entidades que apenas tenham administrador ou outro membro pessoa chave da administração em
comum com a Companhia, ou em que uma pessoa chave da administração da Companhia exerça
influência significativa sobre a outra entidade; (b) um investidor, simplesmente por compartilhar com
a Companhia o controle conjunto sobre um empreendimento controlado em conjunto (joint venture); e
(c) entidades com as quais a Companhia mantém volume significativo de negócios, meramente em
razão da resultante dependência econômica.
2.2.

Transação com Parte Relacionada. Considera-se Transação com Parte Relacionada a

negociação, dentro das atividades que constituem o objeto social da Helbor, para a transferência de
bens, direitos, recursos, serviços ou obrigações, direta ou indiretamente, entre a Companhia ou suas
controladas, e uma Parte Relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em
contrapartida.
2.2.1.

Transação com Parte Relacionada envolvendo Montante Relevante. Considera-se

Transação com Parte Relacionada envolvendo Montante Relevante qualquer Transação com Parte
Relacionada envolvendo montante que, em um único negócio ou em um conjunto de negócios
realizados em 12 meses, alcance valor superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) (“Montante
Relevante”).
2.2.2.

Transação com Parte Relacionada fora do Curso Normal dos Negócios. Considera-se

Transação com Parte Relacionada fora do Curso Normal dos Negócios qualquer Transação com
Parte Relacionada que não se destine diretamente à realização das atividades que constituem o objeto
social da Helbor.
(B) IDENTIFICAÇÃO DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
2.3.

O controle das Transações com Partes Relacionadas da Companhia será realizado por seu

Departamento Financeiro.
2.3.1.

As informações sobre as Transações com Partes Relacionadas arquivadas no Departamento

Financeiro da Companhia deverão conter, ao menos, as seguintes informações (“Termos da
Transação”):
(a) a descrição da transação, incluindo seu objetivo e oportunidade;
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(b) as relações existentes com a Parte Relacionada;
(c) o montante financeiro aproximado da transação, bem como o valor do interesse da Parte
Relacionada. Neste caso, se a transação envolver a venda de um ativo, a descrição do ativo,
incluindo data de aquisição e valor contábil ou custo atribuído;
(d) a descrição de eventuais provisões ou limitações impostas à Companhia como resultado da
celebração da transação;
(e) a opinião do responsável pela informação de que a transação é realizada em termos, ao
menos, igualmente favoráveis à Companhia quando comparados com aqueles geralmente
disponíveis no mercado, ou aqueles oferecidos a terceiro não-relacionado com a Companhia, em
circunstâncias equivalentes; e
(f) qualquer outra informação que possa ser relevante diante das circunstâncias da transação
específica.
2.4.

Todas as Transações com Partes Relacionadas da Companhia, ainda que potenciais, deverão

ser informadas ao Departamento Financeiro pelos envolvidos, ou por quem delas tiver
conhecimento, com os respectivos Termos da Transação.
2.4.1.

Cada potencial Transação com Parte Relacionada reportada será analisada pelo

Departamento Financeiro da Companhia que, caso constate que a transação de fato constituirá uma
Transação com Parte Relacionada, deverá submetê-la ao respectivo procedimento de aprovação
previsto na presente Política.
2.5.

Sem prejuízo do disposto no item 2.4 acima, cada Pessoa Chave da Administração

completará anualmente um questionário elaborado pelo Departamento Financeiro informando sobre
suas Partes Relacionadas, e sobre quaisquer transações entre elas e a Companhia de que tenha ciência,
cabendo-lhe informar também sobre as transações realizadas pela Companhia com seus membros
próximos da família.
2.5.1.

Com base neste questionário, o Departamento Financeiro manterá uma relação com a

identificação das Partes Relacionadas da Companhia, que deverá ser consultada previamente à
conclusão de qualquer transação pelos respectivos departamentos responsáveis pela conclusão da
transação, para verificar se será caracterizada como uma Transação com Parte Relacionada, sem
prejuízo da obrigação de informar prevista no item 2.4 acima.
(C) FORMALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
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2.6.

As Transações com Partes Relacionadas serão celebradas pela Companhia por escrito,

especificando-se suas principais características e condições, tais como: preço global da transação,
prazos, garantias, responsabilidades, entre outras.
(D) PROCEDIMENTO PARA APROVAÇÃO DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
2.7.

O Departamento Financeiro deverá classificar as Transações com Partes Relacionadas em

razão (i) do montante envolvido e (ii) de ser ou não operação no curso normal dos negócios, para
determinar as instâncias competentes para sua análise e aprovação, na forma desta Política.
2.8.

As Transações com Partes Relacionadas envolvendo valor inferior ao Montante Relevante

estarão sujeitas à aprovação formal da Diretoria da Companhia, devendo ser, em seguida, informadas
ao Departamento Financeiro.
2.8.1.

As Transações com Partes Relacionadas aprovadas na forma do item 2.8 acima serão

reportadas trimestralmente pelo Departamento Financeiro ao Conselho de Administração da
Companhia, devendo o Conselho definir o formato que deseja receber as informações, sem prejuízo
do amplo acesso aos dados e documentos relacionados a cada transação, e ao respectivo processo de
aprovação.
2.9.

As Transações com Partes Relacionadas envolvendo valor igual ou superior ao Montante

Relevante, e as Transações com Partes Relacionadas fora do Curso Normal dos Negócios, serão
aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia.
2.9.1.

Independentemente do valor envolvido na transação, caberá ao Conselho de Administração

da Companhia, na forma do inciso (xv) do artigo 26 de seu Estatuto Social, aprovar a celebração de
contratos entre a Companhia, ou sociedades em cujo capital social a Companhia detiver participação,
e qualquer de seus acionistas ou controladores de seus acionistas ou empresas que sejam controladas
ou coligadas dos acionistas da Companhia ou de seus controladores.
2.10.

Dependendo da complexidade da transação a ser realizada, o Conselho de Administração

poderá optar pela criação de um comitê especial independente (“Comitê Especial”) para opinar a
respeito das Transações com Partes Relacionadas envolvendo valores acima de 5 (cinco) vezes o
Montante Relevante, e das Transações com Partes Relacionadas fora do Curso Normal dos
Negócios.
2.10.1. Nestes casos, o Comitê Especial será formado por 3 (três) membros indicados pelo
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Conselho de Administração da Companhia, que recomendarão, por maioria de votos, a realização ou
não da referida Transação com Parte Relacionada.
2.10.2. A critério do Conselho de Administração, o Comitê Especial será composto:
(a) exclusivamente por administradores da Companhia, em sua maioria independentes;
(b) por não-administradores da Companhia, todos independentes e com notória capacidade
técnica; ou
(c) por: (a) um administrador escolhido pela maioria do conselho de administração; (b) um
conselheiro indicado pelos acionistas não-controladores; e (c) um terceiro, administrador ou não,
escolhido em conjunto pelos outros dois membros.
2.11.

A Diretoria, o Conselho de Administração e o Comitê Especial, conforme o caso, terão

acesso a todos os documentos relacionados às Transações com Partes Relacionadas, incluindo os
Termos da Transação, bem como quaisquer pareceres ou opiniões técnicas sobre tema. A Diretoria e
o Conselho de Administração devem definir o conteúdo e o formato das informações consideradas
necessárias para sua deliberação a respeito de uma transação com Parte Relacionada, as quais serão
distribuídas juntamente com a convocação da reunião em que a transação será submetida a análise.
(E) CRITÉRIOS PARA A APROVAÇÃO DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
2.13.

Na análise de Transações com Partes Relacionadas, o Departamento Financeiro, a Diretoria,

o Conselho de Administração ou o Comitê Especial, conforme o caso, deverá verificar se tais
transações serão realizadas em condições comutativas e em observação às condições de mercado. Em
sua análise, poderão considerar:
(a) se há motivos claros para que seja realizada a Transação com a Parte Relacionada;
(b) se a transação é realizada em termos ao menos igualmente favoráveis à Companhia do que
aqueles geralmente disponíveis no mercado ou aqueles oferecidos a ou por um terceiro nãorelacionado com a Companhia, em circunstâncias equivalentes;
(c) os resultados de avaliações realizadas ou de opiniões emitidas por empresa especializada e
independente, se houver;
(d) se foi realizado ou não um processo competitivo para a referida contratação e o seu
resultado; e
(e) a metodologia de precificação utilizada e outras possíveis formas alternativas de precificação
da transação.
2.13.1. A Diretoria e o Conselho de Administração somente poderão aprovar a Transação com
Parte Relacionada caso concluam ser equitativa e realizada no melhor interesse da Companhia sendo
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facultado, a seu critério, condicionar a aprovação da Transação com Parte Relacionada às alterações
que julgar necessárias.
(F) REVISÃO ANUAL DAS TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
2.14.

O Departamento Financeiro enviará toda a informação necessária para que o Conselho de

Administração revise anualmente os contratos ou qualquer outro tipo de transação em bases
contínuas entre a Companhia e suas Partes Relacionadas, devendo o Conselho de Administração
verificar se é do interesse da Companhia que as referidas transações prossigam e, caso não seja,
determinar que a Diretoria da Companhia responsável pela contratação revise os contratos ou os
encerre.
(G) TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS ISENTAS DOS PROCEDIMENTOS DESTA
POLÍTICA
2.15.

Não estão sujeitas aos procedimentos desta Política:

(a) a aprovação da remuneração dos administradores da Companhia, inclusive variável, desde
que tenha sido aprovada em assembleia geral de acionistas, nos termos da Lei das S.A., ou pelo
Conselho de Administração da Companhia, conforme o caso;
(b) as transações realizadas entre a Companhia e qualquer sociedade cujo capital, direta ou
indiretamente, seja integralmente detido pela Companhia;
(c) as transações que tenham por objeto a outorga de garantias pela Companhia, no âmbito das
operações que se enquadrem no seu objeto social, estarão isentas dos procedimentos desta
Política, desde que realizadas em condições de mercado.
2.15.1. Sem prejuízo das isenções ora estabelecidas, as Transações com Partes Relacionadas previstas
no item 2.15.(c) acima deverão ser reportadas à Diretoria Financeira da Companhia, de forma que
referido Departamento tenha acesso franqueado a todas as informações relacionadas a cada
transação.
CAPÍTULO III
CONFLITO DE INTERESSES
(A) DEFINIÇÃO
3.1.

Há potencial conflito de interesses quando uma pessoa não é independente em relação à

matéria em discussão, tendo em vista interesses próprios, ou de algum membro próximo da família,
conforme definido no item 2.1.1 acima, podendo influenciar o processo decisório, ou tomar decisões
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motivadas por interesses distintos daqueles da Companhia, não sendo possível assegurar a sua
capacidade para um julgamento isento.
(B) PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO
3.2.

Nos termos da Lei das S.A., é vedado ao administrador intervir em qualquer operação social

em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, bem como na deliberação que a respeito
tomarem os demais administradores.
3.2.1.

Nas situações em que as Transações com Partes Relacionadas necessitem de aprovação nos

termos desta Política, a pessoa envolvida no processo de aprovação que tenha um potencial conflito
de interesses com a recomendação ou decisão a ser tomada, deverá declarar-se impedida, explicando
seu envolvimento na transação e, se solicitado, fornecendo detalhes da transação e das partes
envolvidas. O impedimento deverá constar da ata da reunião do órgão social que deliberar sobre a
transação, e a referida pessoa deverá se afastar das discussões e deliberações.
3.2.2.

Caso alguma pessoa em situação potencial de conflito de interesses não manifeste a questão,

qualquer outro membro do órgão ao qual pertence que tenha conhecimento da situação poderá fazêlo.
(C) PROCEDIMENTO A SER ADOTADO EM RELAÇÕES COM SOCIEDADES SOB CONTROLE
COMUM

3.3.

Os administradores da Companhia, que também exerçam cargo em sociedades controladas

ou sob o mesmo controle da Companhia, deverão adotar as providências necessárias para que as
oportunidades de negócios relacionadas ao objeto social da Companhia, a que tenham acesso pela
posição que ocupam, sejam sempre oferecidas para a Companhia.
3.3.1.

Da mesma forma, os acionistas controladores da Companhia que elegerem membros na

administração da Companhia, e também em sociedades controladas ou sob o mesmo controle da
Companhia, recomendarão que tais administradores ofereçam previamente à Companhia a
oportunidade de desenvolvimento de negócios relacionados ao objeto social da Companhia.
3.3.2.

As atividades relacionadas ao objeto social da Companhia, para fins do disposto no item 3.3

acima, são (i) a incorporação de imóveis; (ii) a compra e venda de imóveis incorporados pela
Companhia; (iii) a administração de loteamentos; e (iv) a intermediação imobiliária.
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3.3.3. Encontram-se expressamente excluídas do disposto no item 3.3 acima, oportunidades de
negócios relacionadas à atividade de renda imobiliária (investimentos de longo prazo em imóveis
próprios geradores de rendas frequentes, destinados a locação ou a outras formas de arrendamento,
com a eventual e futura revenda), que serão exploradas prioritariamente pela HBR Realty
Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade sob controle comum com a Companhia.
3.3.4.

As oportunidades de negócio ora previstas serão oferecidas à Companhia através de seu

Conselho de Administração que, caso opte pelo não desenvolvimento do negócio, comunicará sua
decisão ao interessado, que estará autorizado a desenvolver a atividade por meio de outro veículo.
CAPÍTULO IV
DIVULGAÇÃO DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
4.1.

A Companhia deverá divulgar nas suas demonstrações financeiras, nos termos da lei, as

Transações com Partes Relacionadas, fornecendo detalhes suficientes para a identificação da Parte
Relacionada e de todas as condições essenciais relativas às transações.
4.1.1.

A divulgação destas informações será realizada, de forma clara e precisa, nas notas

explicativas às demonstrações financeiras da Companhia, de acordo com as normas contábeis
aplicáveis.
4.2.

A Companhia também deverá observar, ainda, as regras expedidas pela CVM sobre o tema,

bem como as disposições do Regulamento de Listagem no Novo Mercado de Governança
Corporativa da BM&FBOVESPA a respeito da divulgação de informações sobre as Transações entre
Partes Relacionadas.
4.3.

O Departamento Financeiro disponibilizará à Administração da Companhia, conjuntamente

com a presente Política, a compilação atualizada das normas que deverão ser observadas para a
divulgação de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.
CAPÍTULO V
DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DESTA POLÍTICA
5.1.

Qualquer descumprimento às normas desta Política deverá ser comunicado imediatamente

ao Departamento Financeiro da Companhia, que apurará as possíveis irregularidades, sendo
assegurado o sigilo a respeito do comunicado realizado.
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5.2.

Sem prejuízo das penalidades legais aplicáveis, a verificação de descumprimento das normas

contidas nesta Política poderá ensejar a aplicação de penalidades pelo Conselho de Administração ao
responsável pelo descumprimento, sem prejuízo de eventuais perdas e danos incorridos por conta do
descumprimento.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1.

Em caso de dúvidas sobre a interpretação das regras contidas nesta Política, ou havendo

necessidade de aconselhamento, o interessado deverá buscar auxílio junto ao Departamento
Financeiro da Companhia.
6.2.

A presente Política foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia

realizada em 12/08/2015.
6.3.

O Conselho de Administração da Companhia atualizará esta Política sempre que se fizer

necessário em decorrência de alterações estatutárias, regulamentares ou legislativas.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
7.1.

No primeiro mês de vigência da presente Política, o Departamento Financeiro elaborará os

Termos das Transações para as Transações com Partes Relacionadas que já estejam em vigor. Tais
informações serão, em seguida, submetidas ao Conselho de Administração para que seja verificado,
em conformidade com a presente Política, o interesse da Companhia em que as transações prossigam,
ou na determinação para que os contratos sejam revistos ou encerrados.
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