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1. Responsáveis pelo formulário / 1.0 - Identificação

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

ELIZABETH DO ROCIO DE FREITAS

Cargo do responsável Diretor Presidente/Relações com Investidores

PÁGINA: 1 de 160
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.1 – Declaração do Diretor Presidente

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A, inscrita no C.N.P.J sob número 60.884.319/0001-59, estabelecida na 
Alameda Roger Adam, nº 169 – Utinga – Santo André/SP, DECLARA, por seus Diretores infra-assinados, que 
reviram, discutiram e concordam com as informações prestadas neste referido Formulário. 
 
 
 
 
 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretora Presidente 
Diretora de Relações com Investidores. 

PÁGINA: 2 de 160
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A, inscrita no C.N.P.J sob número 60.884.319/0001-59, estabelecida na 
Alameda Roger Adam, nº 169 – Utinga – Santo André/SP, DECLARA, por seus Diretores infra-assinados, que 
reviram, discutiram e concordam com as informações prestadas neste referido Formulário. 
 
 
 
 
 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretora Presidente 
Diretora de Relações com Investidores. 

PÁGINA: 3 de 160
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com
Investidores

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A, inscrita no C.N.P.J sob número 60.884.319/0001-59, estabelecida na 
Alameda Roger Adam, nº 169 – Utinga – Santo André/SP, DECLARA, por seus Diretores infra-assinados, que 
reviram, discutiram e concordam com as informações prestadas neste referido Formulário. 
 
 
 
 
 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretora Presidente 
Diretora de Relações com Investidores. 

PÁGINA: 4 de 160
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2. Auditores independentes / 2.1 / 2 - Identificação e remuneração

Possui auditor? SIM

Código CVM 1142-8

Tipo auditor Nacional

Nome/Razão social MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CPF/CNPJ 12.018.605/0001-99

Período de prestação de serviço 01/01/2022

Descrição do serviço contratado Honorários relativos a serviços de auditoria externa, exlusivamente.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) referente ao exercício de 2022.

Justificativa da substituição Art. 31 da Instrução CVM 308/99 - Rotatividade dos Auditores

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não houve discordãncia.

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

GEORGE ANGNES 01/01/2012 680.977.609-59 Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1200, Ahu, Curitiba, PR, Brasil, CEP 80540-280, Telefone 
(0041) 30789990, Fax (0041) 30789990, e-mail: george@mullerprei.com.br

PÁGINA: 5 de 160
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2. Auditores independentes / 2.3 - Outras inf. relev. - Auditores

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Não houve outras informações relevantes referentes Auditores Independentes. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 6 de 160
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3. Informações financ. selecionadas / 3.1 - Informações financeiras - Individual

(Reais Unidade) Exercício social (31/12/2021) Exercício social (31/12/2020) Exercício social (31/12/2019)

Patrimônio Líquido -147.651.612,37 -139.972.637,05 -139.296.167,40

Ativo Total 17.660.819,39 17.224.653,95 16.769.279,44

Resultado Líquido -7.678.975,32 -676.469,65 -329.929,16

Número de Ações, Ex-Tesouraria 6.621.486 6.621.486 6.621.486

Valor Patrimonial da Ação (Reais 
Unidade) 

-1,159700 -0,102163 -0,049827

PÁGINA: 7 de 160
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3. Informações financ. selecionadas / 3.2 - Medições não contábeis

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 8 de 160
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3. Informações financ. selecionadas / 3.3 - Eventos subsequentes às DFs

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 9 de 160
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3. Informações financ. selecionadas / 3.4 - Política destinação de resultados 

 
 
À 
 
CVM – Comissão de Valores Mobiliários 
 
 
Prezados Senhores. 
 
 

Infelizmente não estaremos distribuindo benefícios aos acionistas, principalmente tendo em 
vista que as atividades fabris da companhia estão paralisadas desde o ano de 2.000, e os prejuízos 
acumulados por lote de mil ações. No exercício de 2021, a companhia registrou em seu Balanço 
Patrimonial e Dre prejuízo contábil no montante à R$ 7.678.975,32 (sete milhões seiscentos e setenta 
e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), compondo a conta de 
Prejuízos Acumulados no total de R$ 255.568.774,83 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, 
quinhentos e sessenta e oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos). 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretora de Relações com Investimentos 
 

PÁGINA: 10 de 160
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3. Informações financ. selecionadas / 3.5 - Distribuição de dividendos

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

A companhia não distribuiu dividendos, visto que suas atividades estão paralizadas e continuos prejuízos por lote de mil
 ações.

PÁGINA: 11 de 160
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3. Informações financ. selecionadas / 3.6 - Dividendos-Lucros Retidos/Reservas

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 12 de 160
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3. Informações financ. selecionadas / 3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice

31/12/2021 165.312.431,76 Índice de Endividamento 9,36040554

PÁGINA: 13 de 160
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3. Informações financ. selecionadas / 3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2021)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Descrever outras 
garantias ou privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total

Títulos de dívida Garantia Flutuante 0,00 0,00 0,00 165.312.431,76 165.312.431,76

Total 0,00 0,00 0,00 165.312.431,76 165.312.431,76

Observação

PÁGINA: 14 de 160
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3. Informações financ. selecionadas / 3.9 - Outras inf. relev. - Inf. Financeiras

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 15 de 160
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4. Fatores de risco / 4.1 - Descrição - Fatores de Risco

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 16 de 160

Formulário de Referência - 2022 - NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. Versão : 1



4. Fatores de risco / 4.2 - Descrição - Riscos de Mercado

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 17 de 160
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4. Fatores de risco / 4.3 - Processos não sigilosos relevantes

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Embora as atividades operacionais estejam paralisadas, a companhia possui registrado em seu 
Balanço Patrimonial valores referentes à débitos com processos trabalhistas, debêntures, impostos, 
contribuições e Refis. 
 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
. 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 18 de 160
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4. Fatores de risco / 4.4 - Processos não sigilosos – Adm/Contr/Invest

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 19 de 160
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4. Fatores de risco / 4.5 - Processos sigilosos relevantes

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 20 de 160
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4. Fatores de risco / 4.6 - Processos repetitivos ou conexos

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 21 de 160
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4. Fatores de risco / 4.7 - Outras contingências relevantes 

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 22 de 160
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4. Fatores de risco / 4.8 - Regras-país origem/país custodiante

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 23 de 160
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de
riscos

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
5.1 – Descrição – Gerenciamento de Riscos 
 
Apesar de a Companhia estar com as atividades fabris paralisadas desde o exercício de 2000, a 
administração mantém internamente uma estrutura de gerenciamento de Risco que visa identificar, 
avaliar, controlar e monitorar a exposição aos riscos para as tomadas de decisões.  
 
Identificar: Os eventos internos e externos que influenciam os riscos são identificados e classificados 
entre riscos e oportunidades.  
 
Essas oportunidades são selecionadas para os processos de estabelecimento de estratégias e 
objetivos. 
 
Avaliar: os riscos são analisados, considerando-se a sua probabilidade e o impacto como base para 
determinar o modo pelo qual deverão ser administrados;  
 
Controlar: políticas e procedimentos são estabelecidos e implementados para assegurar que as 
respostas aos riscos sejam executadas com eficácia;  
 
Monitorar: o monitoramento é realizado através de atividades gerenciais contínuas, avaliações 
independentes, ou ambas as formas. 
 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de
riscos de mercado

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 

Formulário de Referência. 
 
5.2 – Descrição – Gerenciamento de Riscos de Mercado 
 
Embora a Companhia esteja com suas atividades fabris paralisadas desde o exercício de 
2000, mantêm-se em sua estrutura administrativa controles específicos para gerenciamento de riscos 
de mercado:  
 
a) Riscos para os quais se busca proteção de seu patrimônio.  
 
Com relação a grandes oscilações nos mercados financeiros.  
 
b) Estratégia de proteção patrimonial (hedge).  
 
Não há.  
 
c) Instrumentos utilizados para a proteção patrimonial (hedge).  
 
Não há.  
 
d) Parâmetros utilizados para o gerenciamento de riscos.  
 
Do grau de endividamento com relação ao seu patrimônio.  
 
e) Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção 
patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos.  
 
Não aplicável. 
 
f) Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos.  
 
Sistema de risco com parâmetros de riscos pré-determinados com relação ao patrimônio da 
Companhia.  
 
g) Adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da efetividade da 
política adotada.  
 
Reuniões são feitas bimestralmente para atualização e parametrizações das novas realidades que as 
posições financeiras da companhia se encontram. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de
riscos de mercado

Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
5.3 – Descrição – Controles Internos  
 

a) Apesar de a companhia estar com suas atividades fabris paralisadas desde o exercício de 2000 a 
administração mantém em sua estrutura controles específicos para a gestão de seus ativos e passivos.  
 

b) Estes controles internos são gerenciados pela administração e também por profissionais contratados 
para assessorar as principais ações que tratam de processos trabalhistas e cíveis, tributários, 
debentures bem como para a manutenção de seu patrimônio. 
 
 

c) Os controles internos são supervisionados bimestralmente pela administração. 
 

d) As deficiências dos controles internos relatadas pelo auditor independente na carta de 10/08/2016 são: 
Contingência fiscal: Distorção decorrente das receitas apuradas com locação de imóveis em relação à 
incidência de tributos; 
Política contábil: Manutenção dos saldos dos debenturistas pelo seu valor sem atualização; 
Implementação de rotina administrativa em efetuar atualização dos tributos a recolher independente da 
obtenção dos dados dos órgãos oficiais; Justificar a manutenção do valor registrado dos bens imóveis, 
sem modificação e com depreciação pelas taxas atualmente utilizadas; 
Outras contas a receber: Apresentar plano de liquidação ou justificativa para sua manutenção como 
parte de seu ativo circulante; 
Manutenção de enquadramento ao Refis: Efeitos do cancelamento do Refis que possa representar 
aos planos de gestão da companhia em andamento, até mesmo, colocar em risco sua continuidade, 
recomenda-se que sejam desenvolvidos trabalhos de reativar essa opção, no menor tempo possível.   

 
e) Para corrigir as deficiências apresentadas, a companhia vem aperfeiçoando seus controles internos 

objetivando regularizar e liquidar seus passivos em especial às operações com Debenturistas, 
Impostos, Processos Trabalhistas e Cíveis. Em relação à contingencia fiscal apontada, os eventuais 
débitos foram analisados pela assessoria tributária e provisionados no balanço patrimonial de 
31/03/2017 em diante. Com relação à politica contábil, em especial a dívida com debenturistas, a 
companhia está envidando todos os esforços necessários para redução e repactuação da dívida. No 
que tange a manutenção dos valores registrados dos bens imóveis, informamos que devido o 
aquecimento imobiliário, o valor dos imóveis são superiores ao lançando na contabilidade. As outras 
contas a receber mencionados pelo auditor, informamos que a administração da companhia está 
negociando com os devedores a fim de liquidar o respectivo ativo. Dos tributos federais, conforme 
divulgado no relatório de administração, a companhia contratou escritórios especializados para aderir 
aos novos programas de parcelamentos sejam eles PRT ou REFIS, nos quais além de usar parte de 
seus prejuízos fiscais e a base negativa da CSLL que por consequência irão reduzir sensivelmente os 
respectivos valores e poderá também utilizar parte dos seus Depósitos Judiciais. Por fim ressaltamos 
que as deficiências apontadas pelo auditor independente foram adequadas e as providencias adotadas. 

 
 
Santo André, maio de 2022. 
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
5.5 – Programa de Integridade 
 
Não há. 

 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
5.4 – Alterações Significativas 
 
 
 
Não há devido à Companhia ainda estar com as suas atividades fabris paralisadas desde o exercício 
de 2000. 

. 

 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de
riscos e controles internos

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
5.6 – Outras Informações Relevantes sobre Gerenciamento de Riscos e Controles Internos 
 
 
Não há. 

 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 31 de 160

Formulário de Referência - 2022 - NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. Versão : 1



6. Histórico do emissor / 6.1 / 2 / 4 - Constituição / Prazo / Registro CVM

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

16/07/1966

15/07/1966

Estatuto Social

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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6. Histórico do emissor / 6.3 - Breve histórico

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

BREVE HISTÓRICO 

 

 

      A Sociedade tem como atividade operacional preponderante a produção de bens de capital destinados ao 

mercado interno e externo para os setores químico, petrolífero, petroquímico, criogenia, alimentício e de bebidas. 

 

      As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da 

inexistência de novos contratos. 

 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores 
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6. Histórico do emissor / 6.5 - Pedido de falência ou de recuperação

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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6. Histórico do emissor / 6.6 - Outras inf. relev. - Histórico

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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7. Atividades do emissor / 7.1 - Descrição - atividades emissor/controladas

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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7. Atividades do emissor / 7.1.a - Infs. de sociedade de economia mista

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 37 de 160

Formulário de Referência - 2022 - NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. Versão : 1



7. Atividades do emissor / 7.2 - Inf. sobre segmentos operacionais

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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7. Atividades do emissor / 7.3 - Produção/comercialização/mercados

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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7. Atividades do emissor / 7.4 - Principais clientes

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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7. Atividades do emissor / 7.5 - Efeitos da regulação estatal

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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7. Atividades do emissor / 7.6 - Receitas relevantes no exterior

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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7. Atividades do emissor / 7.7 - Efeitos da regulação estrangeira

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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7. Atividades do emissor / 7.8 - Políticas socioambientais

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000, em função da 
inexistência de novos contratos. 
 
Informamos que a empresa não publica relatório de sustentabilidade. 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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7. Atividades do emissor / 7.9 - Outras inf. relev. - Atividades

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 45 de 160

Formulário de Referência - 2022 - NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. Versão : 1



8. Negócios extraordinários / 8.1 - Aquisição/alienação ativo relevante

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

NEGOCIOS EXTRAORDINÁRIOS 

 

 

As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 

de novos contratos. 

 

Não houve negócios extraordinários nos últimos 3 exercícios. 

 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 
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8. Negócios extraordinários / 8.2 - Alterações na condução de negócios

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

NEGOCIOS EXTRAORDINÁRIOS 

 

 

As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 

de novos contratos. 

 

Não houve negócios extraordinários nos últimos 3 exercícios. 

 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 
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8. Negócios extraordinários / 8.3 - Contratos relevantes

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

NEGOCIOS EXTRAORDINÁRIOS 

 

 

As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 

de novos contratos. 

 

Não houve negócios extraordinários nos últimos 3 exercícios. 

 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 48 de 160

Formulário de Referência - 2022 - NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. Versão : 1



8. Negócios extraordinários / 8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

NEGOCIOS EXTRAORDINÁRIOS 

 

 

As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 

de novos contratos. 

 

Não houve negócios extraordinários nos últimos 3 exercícios. 

 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 
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9. Ativos relevantes / 9.1 - Outros bens relev. ativo não circulante

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
A companhia apresenta registrado em seu Balanço Patrimonial na conta de imobilizados valores 
relevantes de: 
 
 -Terrenos e Edificações. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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9. Ativos relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade

TERRENOS E EDIFICAÇÕES Brasil SP SANTO ANDRE Própria
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9. Ativos relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não se Aplica
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9. Ativos relevantes / 9.1.c - Participação em sociedades

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não possui participação societária
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9. Ativos relevantes / 9.2 - Outras inf. relev. - Ativos Relev.

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
A companhia apresenta registrado em seu Balanço Patrimonial na conta de imobilizados valores 
relevantes de: 
 
 -Terrenos e Edificações. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 
Santo André – São Paulo 
 
 
COMENTÁRIO DOS DIRETORES 
 
 
   As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 
de novos contratos. 
 
   A companhia possui registrado em seu Balanço Patrimonial valores referentes à ativos (Terrenos e Edificações) 
bem como débitos com processos trabalhistas, debêntures, impostos, contribuições e Refis. 
 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

COMENTÁRIO DOS DIRETORES 

 

 

    As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 

de novos contratos. 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 
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10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

COMENTÁRIO DOS DIRETORES 

 

 

    As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 

de novos contratos. 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 
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10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

COMENTÁRIO DOS DIRETORES 

 

 

            Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis. As demonstrações contábeis 

foram elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, com 

atendimento integral da Lei nº. 6.404/76, Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09 e pronunciamentos 

emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho 

Federal de Contabilidade além de normas e instruções da Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM. 

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 

Companhia, e foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra 

forma. 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC requer que a 

Administração da Companhia faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação 

de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Por 

definição, os resultados reais podem divergir das respectivas estimativas. Estimativas e 

premissas com relação ao futuro são revistas de maneira sistemática pela Sociedade e são 

baseadas na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas. Revisões com 

relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são 

revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As demonstrações financeiras, incluindo as 

notas explicativas, são de responsabilidade da Administração da Sociedade, cuja autorização 

para sua conclusão ocorreu em 10 de março de 2022. 

 

 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 58 de 160

Formulário de Referência - 2022 - NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. Versão : 1



10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

COMENTÁRIO DOS DIRETORES 

 

 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no 

Brasil, com atendimento integral da Lei nº. 6.404/76, Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09 e pronunciamentos 

emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de 

Contabilidade além de normas e instruções da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia, e 

foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma. 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC requer que a 

Administração da Companhia faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 

políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Por definição, os 

resultados reais podem divergir das respectivas estimativas. Estimativas e premissas com relação ao 

futuro são revistas de maneira sistemática pela Sociedade e são baseadas na experiência histórica e em 

outros fatores, incluindo expectativas. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no 

período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As 

demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da Administração da 

Sociedade, cuja autorização para sua conclusão ocorreu em 10 de março de 2022. 

Conforme informado anteriormente as atividades da Companhia estão paralisadas desde o exercício de 

2000 em razão da inexistência de novos contratos. As demonstrações financeiras foram elaboradas e 

estão apresentadas considerando a normalidade de sua continuidade operacional. 

 

a) Apuração do resultado 

 O resultado foi apurado pelo regime de competência de exercícios. 

b) imobilizado 

 Os bens do ativo imobilizado são registrados pelo custo de aquisição ou de construção corrigidos 

monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas 

que levam em conta o tempo de vida útil dos bens e foi levada ao resultado do exercício em conta de 

despesas operacionais. Não foi identificada evidência de perdas não recuperáveis para as contas de 

terrenos e edificações em relação ao valor contábil. 

 A Companhia, após julgamento da Administração em relação ao valor residual do ativo imobilizado, 

optou por manter os mesmos critérios de avaliação adotados em exercícios anteriores por considerá-

los mais justos, em face da situação econômica e financeira que vem atravessando desde a 

descontinuidade de suas atividades operacionais e que, qualquer acréscimo no imobilizado além de 
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representar aumento nos custos operacionais em decorrência dos efeitos das depreciações, não 

representa benefício aos acionistas minoritários ou majoritários. 

c)  Outros ativos e passivos circulantes não circulantes 

 Os demais ativos circulantes e não circulantes, quando aplicáveis, são reduzidos a seus valores 

prováveis de realização mediante provisão. Os passivos circulantes e os não circulantes são 

atualizados monetariamente e incluem os encargos incorridos. 

 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 60 de 160

Formulário de Referência - 2022 - NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. Versão : 1



10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

COMENTÁRIO DOS DIRETORES 

 

 

    As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 

de novos contratos. 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 
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10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

COMENTÁRIO DOS DIRETORES 

 

 

    As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 

de novos contratos. 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 
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NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

COMENTÁRIO DOS DIRETORES 

 

 

    As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 

de novos contratos. 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 
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NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

COMENTÁRIO DOS DIRETORES 

 

 

    As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 

de novos contratos. 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 
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11. Projeções / 11.1 - Projeções divulgadas e premissas

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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12. Assembléia e administração / 12.1 - Estrutura administrativa

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
A estrutura administrativa da companhia é composta conforme segue: 
 
- Diretoria Administrativa; 
- Diretoria Comercial; 
- Diretoria de Relações de Investimento. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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12. Assembléia e administração / 12.2 - Regras, políticas e práticas em assembléias

 
 

12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais  
 
 

a) Prazos de convocação  
 
 
As Assembleias Gerais da Companhia são convocadas com, no mínimo, 15 (quinze) dias de 
antecedência em primeira convocação e com 8 (oito) dias de antecedência em segunda convocação. 
 

b) Competências.  
 
A Companhia não adota práticas ou políticas diferenciadas relativamente às competências da 
Assembleia Geral estipuladas na legislação societária.  
 

c) Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão 
à disposição dos acionistas para análise.  

 
Eletrônicos: www.cvm.gov.br, www.b3.com.br, www.nordon.ind.br. Físico: Sede da Companhia, 
localizada na Alameda Roger Adan, 169 - Utinga, em Santo André, município do Estado de São 
Paulo.  
 

d) Identificação e administração de conflitos de interesses.  
 
A Companhia atualmente não estabelece nenhum mecanismo específico ou política para fins de 
identificação de eventual conflito de interesses de algum acionista com matéria a ser deliberada em 
Assembleia Geral. 
 

e) Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto. 
 
 A Companhia não adota práticas ou políticas diferenciadas relativamente à solicitação de 
procurações pela administração para o exercício do direito de voto, além daquelas estipuladas na 
legislação societária. 
 

f) Formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando 
se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e 
tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio 
eletrônico.  

 
A Companhia não adota práticas ou políticas diferenciadas relativamente às formalidades para 
aceitação de instrumentos de procuração estipuladas na legislação societária e pela CVM. Conforme 
prevê a Lei 6.404/76, o acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador 
constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, 
instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os condôminos. 
Contudo, conforme entendimento da CVM, os acionistas que sejam pessoas jurídicas podem ser 
representados nas assembleias de acionistas por meio de seus representantes legais ou através de 
mandatários devidamente constituídos, de acordo com os atos constitutivos da sociedade e com as 
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regras do Código Civil, não havendo necessidade desse mandatário ser acionista, administrador da 
companhia ou advogado. A Companhia. É dispensado o reconhecimento de firma, notarização, 
consularização, porém exigida a tradução juramentada. A Companhia não admite procurações 
outorgadas por meio eletrônico. 
 

g) Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados 
diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, 
notarização e consularização.  

 
O acionista que optar por exercer o direito de voto a distância poderá, alternativamente, fazê-lo 

diretamente à Companhia, devendo, para tanto, encaminhar os seguintes documentos à Alameda 

Roger Adam, 169, bairro Utinga, Cep 09.080-620, Santo André / SP – Brasil, aos cuidados da 

Diretoria de Relações com Investidores: 

(i) via física do presente boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado; e 

(ii) cópia autenticada dos seguintes documentos: 

(a) Para pessoas físicas: 

- Documento de identidade com foto do acionista; 

(b) Para pessoas jurídicas: 

- Último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a 

representação legal do acionista; e 

- Documento de identidade com foto do representante legal 

(c) Para fundos de investimentos: 

- Último regulamento consolidado do fundo; 

- Estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de 

voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e 

- Documento de identidade com foto do representante legal. 

A Companhia não exigirá o reconhecimento de firma dos boletins de voto conferidos no território 
brasileiro e a notarização daqueles concedidos fora do país, sendo exigida, porém, a tradução 
juramentada.  
 
Nos termos do artigo 21-U da Instrução CVM nº 481/2009, a Companhia comunicará ao acionista, no 
prazo de 3 (três) dias contados do recebimento do boletim de voto, se os documentos recebidos são 
suficientes ou não para que o voto seja considerado válido. Os documentos necessários ao exercício 
do voto à distância deverão ser recebidos na Companhia em até 7 (sete) dias antes da data da 
Assembleia Geral. Eventuais boletins de voto recebidos pela Companhia após essa data serão 
desconsiderados. 
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h) Se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância 
ou de participação a distância.  

 
A Companhia não disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto à distância ou 
de participação à distância. 
 

i) Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas 
ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de 
voto a distância.  

 
Caso o acionista pretenda incluir propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do 
conselho de administração ou do conselho fiscal no boletim de voto à distância, será necessário 
apresentar tais propostas por meio de correspondência enviada à Alameda Roger Adam, 169, em 
Santo André, município do estado de São Paulo, aos cuidados da Diretoria de Relações com 
Investidores, juntamente com os documentos pertinentes, ou por meio do endereço eletrônico 
elizabeth@nordon.ind.br, nos prazos estabelecidos pela regulamentação vigente. 
 

j) Se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a 
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.  

 
A Companhia não mantém fóruns na internet destinados a receber e compartilhar comentários sobre 
as pautas das Assembleias. 
 

k) Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a 
distância. 

 
 Alternativamente ao envio diretamente à Companhia, o boletim de voto à distância também pode ser 
enviado pelo acionista por transmissão de instruções de preenchimento (i) aos seus agentes de 
custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em 
depositário central, ou (ii) ao departamento de ações escriturais do Banco Bradesco, instituição 
contratada pela Companhia para prestar o serviço de ações escriturais, no caso das ações não 
depositadas em depositário central. 
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NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 

Conselho de Administração conforme art.13º ao 17º do Estatuto Social 

 

Artigo 13°: O Conselho de Administração será composto de 3 (três) membros no mínimo e de 9 (nove) no 

máximo, acionistas e residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral por um mandato que se estenderá até 

a próxima Assembleia Geral Ordinária, sendo permitida a reeleição. 

 

Parágrafo 1°: Os Membros do Conselho de Administração serão investidos em suas funções por meio de 

assinatura do termo de posse lavrado no livro de reuniões competente. 

 

Parágrafo 2°: O prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração se estenderá até a posse de 

seus sucessores. 

 

Parágrafo 3°: Os membros do Conselho de Administração são dispensados de caução ou garantia de ações 

ou de qualquer outra garantia de sua gestão. 

 

Artigo 14°: É de competência do Conselho de Administração: 

 

a) determinar a orientação geral dos negócios da Sociedade;  

 

b) eleger e destituir os Diretores, assim como, fixar suas atribuições de conformidade com os artigos dos 

presentes estatutos; 

 

c) supervisionar a gestão dos diretores, examinar em qualquer tempo os livros e os documentos da 

Sociedade, solicitar informações sobre os contratos firmados ou em vias de serem firmados e sobre 

qualquer outro ato; 

 

d) convocar as Assembleias Gerais; 

 

e) dar seu parecer sobre o relatório e contas da Diretoria; 

 

f) nomear e destituir os auditores contábeis independentes; 

 

g) autorizar a alienação de bens do ativo fixo, a constituição de encargos reais e a prestação de garantias de 

obrigações perante terceiros; 

 

h) autorizar a aquisição de bens imóveis; 

 

i) dar seu parecer sobre o orçamento das despesas fixas que lhe  será submetido e autorizar os planos de 

investimentos propostos pela Diretoria; 
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j) aprovar a nomeação de procuradores e determinar os limites de seus poderes; 

 

k) autorizar a representação da Sociedade, isoladamente, por um de seus Diretores, em casos especiais; 

 

l) deliberar "ad referendum" da Assembleia Geral que aprovar as Contas do exercício sobre o pagamento 

de dividendos com base em Balanços intermediários ou anuais; 

 

m) fixar o preço de emissão das ações ordinárias e preferenciais nos aumentos de capital dentro do limite do 

capital autorizado e determinar o prazo de exercício do direito de preferência para os antigos acionistas; 

 

n) autorizar a aquisição de ações de emissão da sociedade, para efeito de cancelamento ou  permanência 

em tesouraria e posterior alienação, desde que em Bolsas de Valores e com observância das normas 

legais e regulamentares em vigor; 

 

o) autorizar a emissão de Notas Promissórias "Commercial Papers", com a observância das Normas Legais 

e Regulamentares em vigor. 

 

Artigo 15 °: O Conselho de Administração terá um presidente eleito por seus membros e cujo mandato terá a 

mesma duração do mandato do Conselho, sendo permitida a reeleição. 

 

Parágrafo 1°: É da competência do Presidente: 

 

a) comunicar as datas das reuniões ordinárias do Conselho e presidir a essas reuniões; 

 

b) convocar e presidir as reuniões extraordinárias do Conselho de Administração; 

 

c) verificar e controlar os serviços administrativos do Conselho 

 

Parágrafo 2°: Em seus impedimentos ou eventuais ausências prolongadas, o Presidente será 

substituído por um dos Conselheiros escolhido pelos outros em reuniões do órgão; em caso de vaga do cargo 

de Presidente caberá ao Conselho de Administração escolher seu substituto entre os membros do Conselho, 

devendo o eleito exercer o mandato até a primeira Assembleia Geral que se reunir após esse evento, a qual 

escolherá o substituto definitivo para completar o mandato do Presidente substituído. 

 

Parágrafo 3°: Os outros membros do Conselho de Administração se substituirão entre si na forma que será 

aprovada pelo órgão. 

 

Parágrafo 4°: Em caso de vaga de uma função que poderia ser exercida por um Conselheiro, os membros 

presentes escolherão o substituto que servirá até a próxima Assembleia-Geral. 

 

Artigo 16°: O Conselho de Administração se reunirá ao menos uma vez por trimestre e poderá reunir-se toda 

vez que lhe parecer necessário, sendo que as reuniões para terem validade deverão contar com a presença de 

pelo menos 50% (cinquenta por cento) de seus membros. 
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Parágrafo 1°: As reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de Administração poderão ser 

também convocadas por dois de seus membros por escrito, com 20 (vinte) dias de antecedência no mínimo, 

indicando-se a ordem do dia da reunião. O prazo de convocação poderá ser reduzido a 8 (oito) dias em caso 

de necessidade. Nesse caso a convocação será feita por telegrama ou telex e o prazo para a realização da 

reunião começará a fluir a partir da data do envio do telegrama ou do telex. 

 

Parágrafo 2°: As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes e, em caso de 

empate, o voto do Presidente da reunião será desempatador. 

 

Parágrafo 3°: Não será permitido o voto por procuração no Conselho. 

 

Artigo 17°: A remuneração dos membros do Conselho de Administração será fixada anualmente pela 

Assembleia Geral. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
N.A 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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12. Assembléia e administração / 12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

Jussara do Rocio Gomes Ferreira Lopes 18/02/1958 Pertence apenas à Diretoria 29/04/2022 30/04/2023 0

404.962.609-87 Empresária 19 - Outros Diretores 01/05/2022 Não 0%

Diretora Comercial Diretora Comercial

Alessandro Gomes Ferreira Lopes 18/09/1976 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

29/04/2022 30/04/2023 0

850.239.499-15 Funcionário Publico 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

01/05/2022 Não 0%

Conselheiro

Eduardo Vinicius Guimaraes 11/10/1981 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

29/04/2022 30/04/2023 0

033.688.119-32 Empresário 20 - Presidente do Conselho de 
Administração

01/05/2022 Não 0%

Conselheiro

Elizabeth do Rocio de Freitas 16/07/1956 Pertence à Diretoria e ao Conselho de 
Administração

29/04/2022 30/04/2023 0

232.884.939-34 Empresaria 30 - Presidente do C.A. e Diretor 
Presidente

01/05/2022 Não 100%

Presidente do Conselho

Jussara do Rocio Gomes Ferreira Lopes  -  404.962.609-87

Diretora Comercial

Alessandro Gomes Ferreira Lopes  -  850.239.499-15

Funcionário Publico

Eduardo Vinicius Guimaraes  -  033.688.119-32

Empresario

Elizabeth do Rocio de Freitas  -  232.884.939-34

Diretora Administrativa e Financeira 
Diretora de Relações com Investidores

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

Tipo de Condenação Descrição da Condenação

Jussara do Rocio Gomes Ferreira Lopes  -  404.962.609-87
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N/A

Alessandro Gomes Ferreira Lopes  -  850.239.499-15

N/A

Eduardo Vinicius Guimaraes  -  033.688.119-32

N/A

Elizabeth do Rocio de Freitas  -  232.884.939-34

N/A
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12. Assembléia e administração / 12.7/8 - Composição dos comitês

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Atividades Operacionais Paralisadas

PÁGINA: 77 de 160

Formulário de Referência - 2022 - NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. Versão : 1



12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não possui relações familiares
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não há relação de subordinação. As atividades estão paralisadas.
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12. Assembléia e administração / 12.11 - Acordos /Seguros de administradores

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica.  
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 

PÁGINA: 80 de 160

Formulário de Referência - 2022 - NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. Versão : 1



12. Assembléia e administração / 12.12 - Outras inf. relev. - Assemb. e Adm

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica.  
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.1 - Política/prática de remuneração 

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Fixada a remuneração global anual dos Administradores para o próximo exercício social em até R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a serem pagos no período de 1º de maio de 2022 até 30 de 
abril de 2023, se destinará aos honorários mensais globais dos conselheiros e diretores, autorizando 
a Senhora Presidente do Conselho de Administração a fixar a remuneração individual de cada 
Conselheiro e Diretor dentro da respectiva verba assim definida. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.2 - Remuneração total por órgão

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2022 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Nº total de membros 3,00 1,00 4,00

Nº de membros remunerados 3,00 1,00 4,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 87.760,00 31.440,00 119.200,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Remuneração variável

Bônus 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Observação

Total da remuneração 87.760,00 31.440,00 119.200,00
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2021 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Nº total de membros 3,00 1,00 4,00

Nº de membros remunerados 3,00 1,00 4,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 79.460,00 28.500,00 107.960,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Remuneração variável

Bônus 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Observação

Total da remuneração 79.460,00 28.500,00 107.960,00
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Nº total de membros 3,00 1,00 4,00

Nº de membros remunerados 3,00 1,00 4,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 78.705,00 28.245,00 106.950,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Remuneração variável

Bônus 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Observação

Total da remuneração 78.705,00 28.245,00 106.950,00
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Nº total de membros 3,00 1,00 4,00

Nº de membros remunerados 3,00 1,00 4,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 68.650,00 24.750,00 93.400,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Remuneração variável

Bônus 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Observação

Total da remuneração 68.650,00 24.750,00 93.400,00
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13. Remuneração dos administradores / 13.3 - Remuneração variável

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.4 - Plano de remuneração baseado em ações

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.5 - Remuneração baseada em ações

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.6 - Opções em aberto

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.7 - Opções exercidas e ações entregues

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.8 - Precificação das ações/opções

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.9 - Participações detidas por órgão

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.10 - Planos de previdência 

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.11 - Remuneração máx, mín e média

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não se aplica
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13. Remuneração dos administradores / 13.12 - Mecanismos remuneração/indenização

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.13 - Percentual partes relacionadas na rem.

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.14 - Remuneração - outras funções

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.15 - Rem. reconhecida - controlador/controlada 

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.16 - Outras inf. relev. - Remuneração

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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14. Recursos humanos / 14.1 - Descrição dos recursos humanos

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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14. Recursos humanos / 14.2 - Alterações relevantes-Rec. humanos

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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14. Recursos humanos / 14.3 - Política remuneração dos empregados

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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14. Recursos humanos / 14.4 - Relações emissor / sindicatos

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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14. Recursos humanos / 14.5 - Outras informações relevantes - Recursos humanos

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ACIONISTA

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo de pessoa CPF/CNPJ

Detalhamento de ações 

Qtde. ações ordinárias Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais Ações preferenciais % Qtde. total de ações Total ações % 

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 

0 0,000 0 0,000 0 0,000

Elizabeth do Rocio de Freitas

232.884.939-34 Brasileira Não Sim

2.183.455 33,330 0 0,000 2.183.455 33,330

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

Jussara do Rocio Gomes Ferreira Lopes

404.962.609-87 Brasileira Não Sim

2.183.455 33,330 0 0,000 2.183.455 33,330

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

OUTROS

71.121 0,010 0 0,000 71.121 0,010
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ACIONISTA

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo de pessoa CPF/CNPJ

Detalhamento de ações 

Qtde. ações ordinárias Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais Ações preferenciais % Qtde. total de ações Total ações % 

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Pylon Investments Ltd

Extrangeira Não Sim 10/05/2002

2.183.455 33,330 0 0,000 2.183.455 33,330

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

TOTAL

6.621.486 100,000 0 0,000 6.621.486 100,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ACIONISTA

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo de pessoa CPF/CNPJ

Detalhamento de ações 

Qtde. ações ordinárias Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais Ações preferenciais % Qtde. total de ações Total ações % 

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Pylon Investments Ltd

OUTROS

21.183.455 100,000 0 0,000 21.183.455 100,000

TOTAL

21.183.455 100,000 0 0,000 21.183.455 100,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.3 - Distribuição de capital

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

27/04/2017

Quantidade acionistas pessoa física 333

Quantidade acionistas pessoa jurídica 10

Quantidade investidores institucionais 0

Ações em Circulação

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias 71.121 1,074%

Quantidade preferenciais 0 0,000%

Total 71.121 1,074%
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15. Controle e grupo econômico / 15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo
econômico

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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15. Controle e grupo econômico / 15.5 - Acordo de Acionistas

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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15. Controle e grupo econômico / 15.6 - Alterações rel. particip. - controle e Adm

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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15. Controle e grupo econômico / 15.7 - Principais operações societárias

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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15. Controle e grupo econômico / 15.8 - Outras informações relevantes - Controle e grupo
econômico

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. Atividades Paralisadas. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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16. Transações partes relacionadas / 16.1 - Regras, políticas e práticas - Part. Rel.

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não se aplica
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16. Transações partes relacionadas / 16.3 - Tratamento de conflitos/Comutatividade

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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16. Transações partes relacionadas / 16.4 - Outras informações relevantes - Transações
com partes relacionadas

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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17. Capital social / 17.1 - Informações - Capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias 

Quantidade de ações 
preferenciais Quantidade total de ações 

Tipo de capital Capital Integralizado

16/07/1966 107.838.727,50 6.621.486 0 6.621.486
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17. Capital social / 17.2 - Aumentos do capital social

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não houve aumento de capital social
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17. Capital social / 17.3 - Desdobramento, grupamento e bonificação

Quantidade de ações antes da aprovação Quantidade de ações depois da aprovação 

Data 
aprovação

Quantidade ações 
ordinárias

Quantidade ações 
preferenciais Quantidade total ações

Quantidade ações 
ordinárias

Quantidade ações 
preferenciais Quantidade total ações

Grupamento

29/04/2016 6,621,486,930 0 6,621,486,930 6,621,486 0 6,621,486
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17. Capital social / 17.4 - Redução do capital social

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não houve aumento de capital social
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17. Capital social / 17.5 - Outras inf. relevantes-Capital social

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 

A NORDON INDÚSTRIAS METALÚRCIGAS S.A. (“Companhia”), zelando pela transparência e pelo 

compromisso de estar alinhada com os interesses de todos os acionistas e do mercado em geral, vêm a 

público informar, em complemento aos fatos relevantes de 23 de outubro de 2015, 06 de novembro de 2015 

e 12 de abril de 2016, que a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizada nesta data, aprovou a 

proposta de grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, nos seguintes termos: 

 

Grupamento de ações e fator de grupamento 

 

Foi aprovado o grupamento da totalidade das 6.621.486.930 (seis bilhões, seiscentas e vinte um milhões, 

quatrocentas e oitenta e seis mil, novecentas e trinta) ações ordinárias nominativas escriturais e sem valor 

nominal, de emissão da Companhia, na proporção de 1.000 (mil) ações ordinárias atuais para 1 (uma) ação 

ordinária, permanecendo inalterado o valor do capital social e a respectiva participação proporcional dos 

acionistas, bem como os direitos conferidos pelas ações de emissão da Companhia a seus titulares,  nos 

termos do art. 12, da Lei nº 6.404/76. 

 

O capital social da Companhia permanecerá no montante de R$ 107.838.227,50 (cento e sete milhões, 

oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), porém passará a ser 

dividido em 6.621.486 (seis milhões, seiscentas e vinte e um mil, quatrocentas e oitenta e seis) ações 

ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia. 

 

Tratamento a ser dado às frações de ações 

 

Eventuais frações de ações de titularidade de acionistas da Companhia como resultado do grupamento de 

ações serão acrescidas de frações de ações necessárias para completar o próximo número inteiro de ações 

após a aplicação do fator de grupamento aprovado, o que será feito por meio de doação a ser realizada pelo 

acionista controlador da Companhia, Pylon Investments Ltda.  

 

As ações da Companhia passarão a ser negociadas grupadas a partir de 02 de maio de 2016, primeiro pregão 

após a realização da Assembleia que aprovou o grupamento das ações. 

 

Os bloqueios em circulação para liquidação de operações com as posições ainda não grupadas tiveram 

validade até 29 de abril de 2016, data da realização da Assembleia que aprovou o grupamento. 
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17. Capital social / 17.5 - Outras inf. relevantes-Capital social

 

Finalidade do grupamento de ações 

 

O Grupamento das ações de emissão da Companhia proposto tem por finalidade o enquadramento da 

Companhia, inclusive em atendimento ao Ofício n. 3154/2015-SAE, enviado pela BM&FBOVESPA à 

Companhia em 22/10/2015, às novas disposições do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão 

à Negociação de Valores Mobiliários e do Manual do Emissor da BM&FBOVESPA, em vigor, que obrigam 

a manutenção nos mercados organizados pela BM&FBOVESPA de ações com valor de cotação superior a 

R$1,00 (um real) por ação.   

 

Além disso, o grupamento das ações da Companhia proposto terá por objetivo adequar os parâmetros de 

negociação das ações da Companhia, atualmente cotadas por lote de mil para que passem a ser negociadas 

por ação, conferindo melhor patamar para a cotação das suas ações, evitando que oscilações irrisórias 

representem percentuais elevados, em linha com as normas e orientações da BM&FBOVESPA.  

 

Alteração do Estatuto Social 

 

Em decorrência do grupamento das ações da Companhia foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária 

e Ordinária, a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de implementar as 

alterações estatutárias necessárias, de modo a refletir o novo número de ações de emissão da Companhia em 

decorrência do grupamento, bem como do limite do capital autorizado. 

 

 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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18. Valores mobiliários / 18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA Ordinária

Tag along 100,000000

Direito a dividendos Totalidade

Direito a voto Pleno

Conversibilidade Não

Direito a reembolso de capital Não

Restrição a circulação Não

Resgatável Não

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate 

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Empresa Paralisada

Outras características 
relevantes

Não se Aplica
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18. Valores mobiliários / 18.2 - Regras estatutárias que limitem direito de voto

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO 

 

Anexo I à Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A. 

realizada em 1ª convocação em 29 de abril de 2016 

 

CAPITULO - I 

 

Denominação, Sede Social, Objetivos e Duração da Sociedade 

 

Artigo 1°: É uma Sociedade Anônima constituída sob a denominação "NORDON INDÚSTRIAS 

METALÚRGICAS S/A", com sede e foro na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, que se regerá 

por estes estatutos e pela legislação em vigor. 

 

Artigo 2°: A Sociedade poderá abrir e suprimir sucursais, filiais ou agências, fora e dentro do País pela 

decisão de seu Conselho de Administração. 

 

Artigo 3°: A Sociedade tem por objetivo: 

 

a) a fabricação, a instalação e a reparação de todos os produtos relativos à construção mecânica e metálica e 

a transformação dos metais; 

 

b) a fabricação, a instalação e a reparação de todos os produtos de materiais não metálicos e designados 

atualmente sob o nome de matéria plástica e cuja linha poderá ser completada ulteriormente; 

 

c) todos os trabalhos relativos à proteção dos metais de uma maneira geral por todos os processos existentes 

para esse fim; 

 

d) as montagens industriais e as instalações de complexos industriais, seja de equipamentos e de máquinas 

de sua própria fabricação, seja de terceiros; 

 

e) o estudo, assim como a realização de projetos de instalações ou complexos industriais para todos os fins; 

 

f) a aquisição, a criação, a exploração de todo e qualquer estabelecimento industrial e comercial que possa 

concorrer ao desenvolvimento dos objetivos acima indicados; 

 

g) a exploração direta ou por via de concessão de todas as patentes, marcas, desenhos e modelos relativos às 

referidas indústrias dos quais a Sociedade possa obter ou adquirir seja a propriedade, seja o uso; 

 

h) a venda de todas as patentes ou processos cuja propriedade possa ser da Sociedade; e 
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18. Valores mobiliários / 18.2 - Regras estatutárias que limitem direito de voto

 

i) interessar-se em particular, tanto no Brasil como na América do Sul, de uma forma qualquer que 

compreenda a sua intervenção como fundadora de sociedades ou a fusão com outras empresas, de quaisquer 

empreendimentos e grupos onde a produção, a exploração e objetivos coincidam com os da Sociedade, ou 

sejam de natureza a facilitar e favorecer a realização e a ampliação dos mesmos, finalmente, inclui-se nos 

objetivos da Sociedade o comércio em geral de exportação e importação. 

 

Artigo 4°: A duração da Sociedade é por prazo indeterminado. 

 

CAPITULO  - II 

 

Capital, Ações e Acionistas 

 

Artigo 5°: O Capital Social é de R$ 107.838.227,50 (cento e sete milhões, oitocentos e trinta e oito mil, 

duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), totalmente integralizado, dividido em 6.621.486 (seis 

milhões, seiscentas e vinte e um mil, quatrocentas e oitenta e seis) ações ordinárias nominativas escriturais, 

sem valor nominal. 

 

Parágrafo 1°: A Sociedade poderá criar em qualquer tempo, por deliberação da Assembléia Geral, 

ações preferenciais sem guardar proporção com a quantidade de ações ordinárias, observando o limite de até 

2/3 (dois terços) do total das ações, nos termos do parágrafo 2° do artigo 15 da lei 6.404/76. As ações 

preferenciais não terão direito a voto, mas terão prioridade no reembolso do capital no caso de liquidação da 

sociedade, sem prêmio. As ações preferenciais participarão das distribuições anuais de lucro em valor no 

mínimo dez por cento maiores do que os dividendos distribuídos aos titulares de ações ordinárias, na 

conformidade do artigo 17 da Lei das Sociedades Anônimas, com a nova redação dada pela Lei n 9457 de 

1997. Outrossim, as ações preferenciais participarão em igualdade de condições com as ações ordinárias nos 

aumentos de capital decorrentes de capitalização de lucros e reservas. 

 

Parágrafo 2°: Fica o Conselho de Administração autorizado a promover emissão de ações ou valores 

mobiliários conversíveis em ações, independentemente de reforma estatutária, em até 10.000.000 (dez 

milhões) de ações ordinárias e em até 4.000.000 (quatro milhões) de ações preferenciais, que poderão ser 

colocadas no mercado mediante venda em Bolsa de Valores, ou subscrição pública. O Conselho de 

Administração poderá autorizar a emissão sem direito de preferência para os antigos acionistas ou com um 

prazo de decadência deste direito inferior a 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 172 da lei no. 6.404/76. 

 

Parágrafo 3°: Sem qualquer alteração nos direitos e restrições nos termos deste Artigo, todas as ações 

da Sociedade serão escriturais, permanecendo em contas de depósito, em nome de seus titulares, sem 

emissão de certificados, nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei nº 6.404/76. 

 

Parágrafo 4°: À Instituição Financeira depositária das Ações Escriturais é facultada a cobrança dos 

serviços de transferência da propriedade das ações, observado o tratamento dispensado no parágrafo 3º do 

Artigo 35 da Lei 6.404/76. 

 

Parágrafo 5°: O pagamento de dividendos e a entrega das ações resultantes de aumento de Capital serão 

efetuados num prazo de 60 (sessenta) dias; os dividendos que não tiverem sido reclamados serão depositados 
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junto ao Banco do Brasil. Para os fins acima, observar-se-á no que concerne à publicação da Ata da 

Assembleia Geral o prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data da Assembleia Geral. 

 

CAPITULO – III 

Órgãos da sociedade 

 

Artigo 6°: Os órgãos da Sociedade são: 

 

1) A Assembleia Geral 

2) O Conselho de Administração 

3) A Diretoria 

4) O Conselho Fiscal 

 

1) Assembleia Geral 

 

Artigo 7°: A Assembleia Geral dos Acionistas se reunirá por convocação, observados os dispositivos legais, 

ordinariamente nos quatro primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, 

todas as vezes em que os interesses sociais exigirem uma decisão de acionistas. 

 

Parágrafo 1°: Os anúncios e os avisos de convocação publicados conforme os dispositivos legais deverão 

conter, mesmo resumidamente, o objetivo da Assembleia e determinar o dia, hora e lugar da Assembleia 

Geral que, salvo caso de força maior, terá lugar na Sede da Sociedade, observadas as disposições do 

parágrafo seguinte. 

 

Parágrafo 2°: Os acionistas titulares de 5% ou mais de ações com direito a voto deverão ser 

convocados pelo menos 8 (oito) dias antes da realização de toda Assembleia Geral, por telegrama ou telex, 

cujo texto deverá contar em resumo o objetivo da reunião. 

 

Artigo 8°: As pessoas presentes à Assembleia Geral deverão fazer prova da qualidade de acionistas, 

conforme disposição do artigo no. 126 da Lei no. 6404 de 15 de dezembro de 1976. 

Artigo 9°: Os trabalhos da Assembleia Geral, serão dirigidos por uma mesa constituída por um presidente 

que será eleito pelos Acionistas entre um dos membros do Conselho de Administração, e por um ou dois 

secretários por ele escolhido entre os acionistas presentes. 

 

Artigo 10°: As decisões da Assembleia Geral, salvo exceções previstas pela lei, serão tomadas por maioria 

absoluta de votos, sendo os votos em branco excluídos. 

 

Artigo 11°: Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto. 

 

Parágrafo 1° Só poderão exercer o direito de voto nas Assembleias Gerais, acionistas, ou seus 

representantes, cujas ações, até pelo menos 72 horas antes da realização da Assembleia, constarem 

individualmente do Livro de Registro de Ações Nominativas. 

 

Parágrafo 2° Os titulares de ações em custódia nos termos do artigo 6° da Instrução CVM no. 115 de 11 de 

abril de 1.990, poderão participar da Assembleia Geral, e exercer o direito de voto, os acionistas que 

depositarem até pelo menos 72 horas antes da realização da Assembleia, comprovante de depósito em 
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custódia expedido pelas Bolsas de Valores ou Instituições Financeiras autorizadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários-CVM a prestar serviço de custódia fungível de ações. 

 

Artigo 12°: Os acionistas terão direito a receber, a título de dividendo obrigatório, no mínimo 25% (vinte e 

cinco por cento) de lucro líquido calculado, conforme o artigo 202 da Lei no. 6.404 de 15 de dezembro de 

1.976. 

 

2) Conselho de Administração 

 

Artigo 13°: O Conselho de Administração será composto de 3 (três) membros no mínimo e de 9 (nove) no 

máximo, acionistas e residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral por um mandato que se estenderá até 

a próxima Assembleia Geral Ordinária, sendo permitida a reeleição. 

 

Parágrafo 1°: Os Membros do Conselho de Administração serão investidos em suas funções por meio de 

assinatura do termo de posse lavrado no livro de reuniões competente. 

 

Parágrafo 2°: O prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração se estenderá até a posse de 

seus sucessores. 

 

Parágrafo 3°: Os membros do Conselho de Administração são dispensados de caução ou garantia de ações 

ou de qualquer outra garantia de sua gestão. 

 

Artigo 14°: É de competência do Conselho de Administração: 

 

a) determinar a orientação geral dos negócios da Sociedade;  

 

b) eleger e destituir os Diretores, assim como, fixar suas atribuições de conformidade com os artigos dos 

presentes estatutos; 

 

c) supervisionar a gestão dos diretores, examinar em qualquer tempo os livros e os documentos da 

Sociedade, solicitar informações sobre os contratos firmados ou em vias de serem firmados e sobre 

qualquer outro ato; 

 

d) convocar as Assembleias Gerais; 

 

e) dar seu parecer sobre o relatório e contas da Diretoria; 

 

f) nomear e destituir os auditores contábeis independentes; 

 

g) autorizar a alienação de bens do ativo fixo, a constituição de encargos reais e a prestação de garantias de 

obrigações perante terceiros; 

 

h) autorizar a aquisição de bens imóveis; 

 

i) dar seu parecer sobre o orçamento das despesas fixas que lhe será submetido e autorizar os planos de 

investimentos propostos pela Diretoria; 
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j) aprovar a nomeação de procuradores e determinar os limites de seus poderes; 

 

k) autorizar a representação da Sociedade, isoladamente, por um de seus Diretores, em casos especiais; 

 

l) deliberar "ad referendum" da Assembleia Geral que aprovar as Contas do exercício sobre o pagamento 

de dividendos com base em Balanços intermediários ou anuais; 

 

m) fixar o preço de emissão das ações ordinárias e preferenciais nos aumentos de capital dentro do limite do 

capital autorizado e determinar o prazo de exercício do direito de preferência para os antigos acionistas; 

 

n) autorizar a aquisição de ações de emissão da sociedade, para efeito de cancelamento ou permanência em 

tesouraria e posterior alienação, desde que em Bolsas de Valores e com observância das normas legais e 

regulamentares em vigor; 

 

o) autorizar a emissão de Notas Promissórias "Commercial Papers", com a observância das Normas Legais 

e Regulamentares em vigor. 

 

Artigo 15 °: O Conselho de Administração terá um presidente eleito por seus membros e cujo mandato terá a 

mesma duração do mandato do Conselho, sendo permitida a reeleição. 

 

Parágrafo 1°: É da competência do Presidente: 

 

a) comunicar as datas das reuniões ordinárias do Conselho e presidir a essas reuniões; 

 

b) convocar e presidir as reuniões extraordinárias do Conselho de Administração; 

 

c) verificar e controlar os serviços administrativos do Conselho 

 

Parágrafo 2°: Em seus impedimentos ou eventuais ausências prolongadas, o Presidente será 

substituído por um dos Conselheiros escolhido pelos outros em reuniões do órgão; em caso de vaga do cargo 

de Presidente caberá ao Conselho de Administração escolher seu substituto entre os membros do Conselho, 

devendo o eleito exercer o mandato até a primeira Assembleia Geral que se reunir após esse evento, a qual 

escolherá o substituto definitivo para completar o mandato do Presidente substituído. 

 

Parágrafo 3°: Os outros membros do Conselho de Administração se substituirão entre si na forma que será 

aprovada pelo órgão. 

 

Parágrafo 4°: Em caso de vaga de uma função que poderia ser exercida por um Conselheiro, os membros 

presentes escolherão o substituto que servirá até a próxima Assembleia-Geral. 

 

Artigo 16°: O Conselho de Administração se reunirá ao menos uma vez por trimestre e poderá reunir-se toda 

vez que lhe parecer necessário, sendo que as reuniões para terem validade deverão contar com a presença de 

pelo menos 50% (cinquenta por cento) de seus membros. 
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Parágrafo 1°: As reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de Administração poderão ser 

também convocadas por dois de seus membros por escrito, com 20 (vinte) dias de antecedência no mínimo, 

indicando-se a ordem do dia da reunião. O prazo de convocação poderá ser reduzido a 8 (oito) dias em caso 

de necessidade. Nesse caso a convocação será feita por telegrama ou telex e o prazo para a realização da 

reunião começará a fluir a partir da data do envio do telegrama ou do telex. 

 

Parágrafo 2°: As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes e, em caso de 

empate, o voto do Presidente da reunião será desempatador. 

 

Parágrafo 3°: Não será permitido o voto por procuração no Conselho. 

 

Artigo 17°: A remuneração dos membros do Conselho de Administração será fixada anualmente pela 

Assembleia Geral. 

 

3) Diretoria 

 

Artigo 18°: A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta por 7 (sete) Diretores no máximo, 

sendo que um deles será o Diretor Presidente, residente no País, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de 

Administração para um mandato de um ano e poderão ser reeleitos. 

 

Parágrafo 1° Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de um terço, poderão ser eleitos 

para funções da Diretoria. 

 

Parágrafo 2° Os membros da Diretoria serão investidos em seus cargos quando da assinatura do termo de 

posse lavrado no livro de reuniões competentes. 

 

Parágrafo 3° O prazo de gestão dos membros da Diretoria se estenderá até a posse de seus sucessores. 

 

Artigo 19°: Os membros da Diretoria são dispensados de caução, garantia de ações ou de qualquer outra 

garantia de gestão. 

 

Artigo 20°: A Diretoria é investida de plenos poderes para em nome da Sociedade, praticar todos os atos de 

gestão ordinária, a fim de assegurar o funcionamento regular e a consecução de seus objetivos, no fiel 

cumprimento dos deveres impostos pela Lei e por estes estatutos. 

 

Artigo 21°: A representação ativa ou passiva da Sociedade em Juízo, ou fora dele, assim como nos atos e 

operações ordinárias concernentes aos negócios sociais competirá a dois diretores conjuntamente ou a um 

dos diretores com um procurador, ou ainda a dois procuradores conjuntamente, aceitos pelo Conselho de 

Administração e cujos poderes deverão ser especificados na procuração. 

 

Parágrafo único: As procurações serão outorgadas por um prazo determinado, salvo quando se tratar de 

poderes "ad judicia" ou para a defesa dos interesses da Sociedade em processos administrativos. 

 

Artigo 22°: Sem prejuízo do que está previsto no artigo anterior, o  Conselho de Administração poderá fixar 

as atribuições de cada um dos diretores, segundo suas respectivas competências. 
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Parágrafo 1°: É da competência exclusiva do Diretor Presidente: 

 

a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

 

b) supervisionar e dirigir as atividades da Sociedade, respeitar e fazer respeitar os presentes estatutos e as 

decisões da Assembleia Geral, assim como aquelas do Conselho de Administração e da Diretoria;  

 

c) coordenar as atividades dos outros diretores. 

 

Parágrafo 2°: Os litígios surgidos entre os Diretores no que se refere a suas atribuições respectivas, serão 

resolvidos pelo Conselho de Administração. 

 

Artigo 23°: A Diretoria se reunirá na Sede Social da Sociedade, a pedido de qualquer de seus membros 

desde que os interesses sociais o exijam e suas deliberações serão objeto de uma ata devidamente transcrita 

no livro competente. 

 

Artigo 24°: A remuneração da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral. Com observância do disposto no 

artigo 152, Parágrafo 1 e 2 da Lei 6.404, a Assembleia Geral poderá determinar o pagamento de uma 

gratificação a Diretoria. 

 

Artigo 25°: O Diretor que tomar a decisão de renunciar a seu cargo deverá comunicá-la a Sociedade pelo 

menos com 3 (três) meses de antecedência. 

 

4) Conselho Fiscal 

 

Artigo 26°: A Sociedade terá um Conselho Fiscal que funcionará durante os exercícios em que for instalado 

a requerimento dos acionistas, conforme o artigo 161 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1.976. 

 

Artigo 27°: O Conselho Fiscal será composto de 3(três) membros titulares e de 3(três) suplentes. 

 

Artigo 28°: O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes que lhe serão outorgados pela Lei. 

 

Artigo 29°: De conformidade com as disposições do parágrafo 3° do artigo 162 da Lei 6.404 de 15 de 

dezembro de 1.976, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida, observados os limites 

legais, pela Assembleia Geral na qual esse Conselho for instalado e seus membros eleitos. 

 

CAPITULO - IV 

 

Exercício Social 

 

Demonstrações Financeiras e Destino dos Lucros 

 

Artigo 30°: Por ocasião do encerramento do exercício social que terá lugar no dia 31 de dezembro de cada 

ano, a Diretoria, com base nas escriturações contábeis da sociedade, preparará as demonstrações financeiras 

em obediência aos dispositivos legais. 
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Dos lucros líquidos obtidos, após as deduções estabelecidas pela Lei, as seguintes reservas serão 

constituídas: 

 

a) 5% (cinco por cento) para a constituição de uma reserva legal, destinada a assegurar a integridade do 

Capital Social até que seu montante atinja 20% do referido Capital; 

 

b) 5% (cinco por cento) para a constituição de um fundo de reserva especial; esta dedução cessará quando o 

montante do fundo mencionado atingir a metade do valor correspondente ao Capital Social; 

 

c) 25% (vinte e cinco por cento) para dividendos obrigatórios nos termos do artigo 12; 

 

d) o saldo do lucro líquido após as deduções acima terá a destinação que será decidida pela Assembleia 

Geral. 

 

Parágrafo 1° O fundo de reserva especial será sempre utilizado em projetos de expansão das atividades da 

Sociedade, devidamente aprovadas pelo Conselho de Administração. 

 

Parágrafo 2° A Administração da Sociedade, observadas as prescrições legais, poderá levantar Balanços 

Semestrais ou em períodos menores; bem como em conformidade com o artigo 14, alínea "m" deste 

Estatuto, declarar "ad-referendum" da Assembleia Geral, dividendos intermediários a Conta de Lucros 

Acumulados ou Reservas de Lucros existentes no último Balanço Anual. 

 

Artigo 31°: Os dividendos postos à disposição dos acionistas e que não tenham sido reclamados não 

produzirão juros. Do mesmo modo, aqueles que não foram reclamados num prazo de 3 (três) anos a contar 

da data inicial fixada para o pagamento prescreverão em favor da Sociedade. 

 

CAPITULO - V 

 

Liquidação 

 

Artigo 32°: A dissolução da Sociedade ocorrerá segundo os dispositivos previstos pela Lei. 

 

Parágrafo Único: Ocorrendo o caso, a Assembleia Geral determinará a forma de liquidação escolhida; 

elegerá o liquidante e o Conselho Fiscal ao mesmo tempo em que os investirá em suas funções. 

   

CAPITULO - VI 

 

Das Disposições Gerais 

 

Artigo 33:Nos pedidos de retirada, previstos no Art. 137 e demais dispositivos da Lei Societária, na nova 

redação dada pela Lei n 9457 de 1997, o valor do  reembolso  será  determinado  com  base  no  valor  

econômico  da  companhia,  a  ser  apurado  em  avaliação,  na  forma e para os efeitos previstos no 

Art. 45 e seus parágrafos da lei societária, na nova redação dada pela Lei n 9457 de 1997.     
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Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
. 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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18. Valores mobiliários / 18.4 - Volume/cotação de valores mobiliários

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercicio de 2000 em função da inexistencia de novos
contratos.
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18. Valores mobiliários / 18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

A companhia não distribuiu dividendos, visto que suas atividades estão paralizadas e continuos prejuízos por lote de mil
ações.
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18. Valores mobiliários / 18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercicio de 2000 em função da inexistencia de novos
contratos.
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NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

VALORES MOBILIÁRIOS 

 

    As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 

de novos contratos. 

 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:

As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercicio de 2000 em função da inexistencia de novos
contratos.

PÁGINA: 140 de 160

Formulário de Referência - 2022 - NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. Versão : 1



18. Valores mobiliários / 18.8 - Títulos emitidos no exterior

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não há títulos emitidos no exterior
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18. Valores mobiliários / 18.9 - Ofertas públicas de distribuição

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

VALORES MOBILIÁRIOS 

 

    As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 

de novos contratos. 

 

 

 

Santo André, maio de 2021. 

 

 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 
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NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

VALORES MOBILIÁRIOS 

 

    As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 

de novos contratos. 

 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 
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18. Valores mobiliários / 18.11 - Ofertas públicas de aquisição

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

VALORES MOBILIÁRIOS 

 

    As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 

de novos contratos. 

 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 
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18. Valores mobiliários / 18.12 - Outras inf. Relev. - Val. Mobiliários

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

VALORES MOBILIÁRIOS 

 

    As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercício de 2000 em função da inexistência 

de novos contratos. 

 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.1 - Descrição - planos de recompra

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercicio de 2000 em função da inexistencia de novos
contratos.
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.2 - Movimentação v.m. em tesouraria

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercicio de 2000 em função da inexistencia de novos
contratos.
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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20. Política de negociação / 20.1 - Descrição - Pol. Negociação

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

As atividades operacionais da sociedade estão paralisadas desde o exercicio de 2000 em função da inexistencia de novos
contratos.
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20. Política de negociação / 20.2 - Outras inf.relev - Pol. Negociação

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
. 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A. 
CNPJ 60.884.319/0001-59 

NIRE 35300025288 
  

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE 
E DE NEGOCIAÇÃO COM AÇÕES 

  
INTRODUÇÃO  
  
A Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A,   por ter suas ações negociadas em Bolsa 
de Valores, é  considerada, pela lei, como uma Empresa de Capital Aberto. Em  
conseqüência está sujeita a fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM),   órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, que  tem como finalidade 
acompanhar as atividades de empresas abertas, no sentido de proteger as 
negociações dos proprietários de ações que circulam no mercado. 
       
A lei que dispõe sobre as Sociedades Anônimas, por sua vez, determina  que os 
administradores da empresa têm a obrigação de divulgar,   comunicando a 
Bolsa de Valores (no caso a BOVESPA, em São Paulo) e à imprensa, qualquer 
deliberação que possa influir, de modo ponderável,   na decisão dos acionistas 
de comprar ou vender as ações da empresa. 
       
Para regular esse tipo de informações, a CVM  baixou a Instrução 358, de 03 de 
janeiro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 28 de janeiro de 2002,  
alterada pela Instrução CVM nº 369/02, publicada no Diário Oficial da União de 
21 de junho de 2002 e também alterada pela Instrução CVM nº 480/2009 e 
481/2009, disciplinando a divulgação de fatos ocorridos no âmbito da  
empresa, e que, por suas características, possam ser entendidos como 
relevante para o mercado de ações.  
      
As informações sobre mudanças de critérios contábeis, informações  sobre 
lucros ou prejuízos ainda não divulgados pela forma oficial, alteração de 
projeções econômicas ou não, já divulgadas pela companhia, volume de 
produção, perspectiva de faturamento, lançamentos  de novos produtos, são 
exemplos de fatos que podem se tornar  relevantes, para os efeitos da lei, e 
são definidos como FATOS  RELEVANTES.  
      
A empresa, por determinação legal, é obrigada a nomear, dentre os seus  
administradores, um Diretor de Relação com Investidores, centralizando, nesse 
diretor, todos os contatos com a Bolsa de  Valores, com a CVM, e com o 
mercado, representado por empresas ligadas ao mercado de capitais. Para 
exercer essa função, o Conselho de Administração designou o Diretor 
Elizabeth Do Rocio de Freitas.  
       
Em obediência ao disposto no Art. 16 da citada Instrução 358/02 da CVM, o 
Conselho de Administração aprovou, em reunião realizada em 25 de junho de 
2002,  os seguintes procedimentos relativos à manutenção de sigilo sobre 
informações relevantes não divulgadas, a serem observadas pelas pessoas 
mencionadas nos artigos 11, 13 e seus parágrafos, da citada Instrução CVM:  
  
1. DEFINIÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE  
  
Considera-se relevante qualquer decisão de acionista controlador, deliberação 
da assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou 
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qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial 
ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa 
influir de modo ponderável:  
  
I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a 
eles referenciados;  
II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores 
mobiliários;  
III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à 
condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles 
referenciados.  
Observada a definição acima, são exemplos de ato ou fato potencialmente 
relevante, dentre outros, os seguintes:  
I - assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da 
companhia, ainda que sob condição suspensiva ou resolutiva;  
II - mudança no controle da companhia, inclusive através de celebração, 
alteração ou rescisão de acordo de acionistas;  
III - celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a 
companhia seja parte ou interveniente, ou que tenha sido averbado no livro 
próprio da companhia;  
IV - ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a companhia, contrato ou 
colaboração operacional, financeira, tecnológica ou administrativa;  
V - autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da 
companhia em qualquer mercado, nacional ou estrangeiro;  
VI - decisão de promover o cancelamento de registro da companhia aberta;  
VII - incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou empresas 
ligadas;  
VIII - transformação ou dissolução da companhia;  
IX - mudança na composição do patrimônio da companhia;  
X - mudança de critérios contábeis;  
XI - renegociação de dívidas;  
XII - aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações;  
XIII - alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela 
companhia;  
XIV - desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação;  
XV - aquisição de ações da companhia para permanência em tesouraria ou 
cancelamento, e alienação de ações assim adquiridas;  
XVI - lucro ou prejuízo da companhia e a atribuição de proventos em dinheiro;  
XVII - celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, 
quando a expectativa de concretização for de conhecimento público;  
XVIII - aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua 
implantação;  
XIX - início, retomada ou paralisação da fabricação ou comercialização de 
produto ou da prestação de serviço;  
XX - descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da 
companhia;  
XXI - modificação de projeções divulgadas pela companhia;  
XXII - impetração de concordata, requerimento ou confissão de falência ou 
propositura de ação judicial que possa vir a afetar a situação econômico-
financeira da companhia.  
  
2. DEVERES E RESPONSABILIDADES NA DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO 
RELEVANTE  
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Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia divulgar e 
comunicar à CVM e, se for o caso, à Bolsa de Valores e entidade do mercado de 
balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia 
sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou 
relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata 
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores 
mobiliários sejam admitidos à negociação.  
  
2.1. Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de 
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas 
ou consultivas, criados por disposição estatutária, deverão comunicar qualquer 
ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com 
Investidores, que promoverá sua divulgação.  
  
2.2. Caso as pessoas referidas no subitem  anterior tenham conhecimento 
pessoal de ato ou fato relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações 
com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, 
somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o 
ato ou fato relevante à CVM.  
  
2.3. O Diretor de Relações com Investidores da Companhia deverá divulgar 
simultaneamente ao mercado ato ou fato relevante a ser veiculado por 
qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em 
reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público 
selecionado, no país ou no exterior.  
  
2.4. A divulgação deverá se dar através de publicação nos jornais de grande 
circulação utilizados habitualmente pela companhia podendo ser feita de forma 
resumida com indicação dos endereços na rede mundial de computadores - 
Internet, onde a informação completa deverá estar disponível a todos os 
investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e, se for o 
caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que 
os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação.  
  
3. EXCEÇÃO À IMEDIATA DIVULGAÇÃO  
 
Os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados 
se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua 
revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.  
  
3.1. Os controladores ou os administradores ficam obrigados, através do 
Diretor de Relações com Investidores da Companhia, a divulgar imediatamente 
o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se 
ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores 
mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.  
  
 
4. DEVER DE GUARDAR SIGILO  
 
Cumprem aos acionistas controladores da companhia, diretores, membros do 
conselho de administração, do conselho fiscal, quando instalado, e de quaisquer 
órgãos com funções técnicas ou consultivas já existentes ou que foram criados 
por disposição estatutária, e empregados da companhia, guardar sigilo das 
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informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso 
privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao 
mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança 
também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de 
descumprimento.  
 
5.      VEDAÇÕES À NEGOCIAÇÃO  
 
Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios 
da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, 
ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas 
controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de 
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas 
ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em 
virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua 
controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação 
relativa ao ato ou fato relevante.  
  
A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de 
informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de 
informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham 
relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como 
auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e 
instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar 
a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores 
mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados.  
  
6.       PROCEDIMENTOS INTERNOS  
 
No sentido de disciplinar as informações  que eventualmente possam ser 
fornecidas à imprensa, a analistas de  mercado, à sociedades e pessoas ligadas 
ao mercado de capitais e a  terceiros, que possam ser identificados como Fatos 
Relevantes, o funcionário eventualmente contatado deverá, antes de fornecer a 
informação, consultar seu superior, o qual encaminhará ou não o assunto ao 
Diretor de sua área. 
      
Havendo liberação da informação, esta será  encaminhada ao Diretor de 
Relação com Investidores, para conhecimento ou providências.  
 
7. Este documento que sintetiza a adoção da Política de Divulgação de Ato ou 
Fato Relevante e de Negociação de Ações pela empresa será formalmente 
comunicada às pessoas que devam dela ter conhecimento, as quais deverão 
aderir a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação com 
Ações.  
 
Faz parte integrante deste documento, a Instrução CVM nº 358, de 03 de 
janeiro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 28 de janeiro de 2002, 
com  as alterações introduzidas pela Instrução CVM nº 369/02, publicada no 
Diário Oficial da União de 21 de junho de 2002, alterada pela Instrução 
480/2009 e 481/2009.  
NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A 
ELIZABETH DO ROCIO DE FREITAS 
Presidente do Conselho de Administração 
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NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A. 
CNPJ 60.884.319/0001-59 

NIRE 35300025288 
  

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE 
E DE NEGOCIAÇÃO COM AÇÕES 

  
INTRODUÇÃO  
  
A Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A,   por ter suas ações negociadas em Bolsa 
de Valores, é  considerada, pela lei, como uma Empresa de Capital Aberto. Em  
conseqüência está sujeita a fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM),   órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, que  tem como finalidade 
acompanhar as atividades de empresas abertas, no sentido de proteger as 
negociações dos proprietários de ações que circulam no mercado. 
       
A lei que dispõe sobre as Sociedades Anônimas, por sua vez, determina  que os 
administradores da empresa têm a obrigação de divulgar,   comunicando a 
Bolsa de Valores (no caso a BOVESPA, em São Paulo) e à imprensa, qualquer 
deliberação que possa influir, de modo ponderável,   na decisão dos acionistas 
de comprar ou vender as ações da empresa. 
       
Para regular esse tipo de informações, a CVM  baixou a Instrução 358, de 03 de 
janeiro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 28 de janeiro de 2002,  
alterada pela Instrução CVM nº 369/02, publicada no Diário Oficial da União de 
21 de junho de 2002 e também alterada pela Instrução CVM nº 480/2009 e 
481/2009, disciplinando a divulgação de fatos ocorridos no âmbito da  
empresa, e que, por suas características, possam ser entendidos como 
relevante para o mercado de ações.  
      
As informações sobre mudanças de critérios contábeis, informações  sobre 
lucros ou prejuízos ainda não divulgados pela forma oficial, alteração de 
projeções econômicas ou não, já divulgadas pela companhia, volume de 
produção, perspectiva de faturamento, lançamentos  de novos produtos, são 
exemplos de fatos que podem se tornar  relevantes, para os efeitos da lei, e 
são definidos como FATOS  RELEVANTES.  
      
A empresa, por determinação legal, é obrigada a nomear, dentre os seus  
administradores, um Diretor de Relação com Investidores, centralizando, nesse 
diretor, todos os contatos com a Bolsa de  Valores, com a CVM, e com o 
mercado, representado por empresas ligadas ao mercado de capitais. Para 
exercer essa função, o Conselho de Administração designou o Diretor 
Elizabeth Do Rocio de Freitas.  
       
Em obediência ao disposto no Art. 16 da citada Instrução 358/02 da CVM, o 
Conselho de Administração aprovou, em reunião realizada em 25 de junho de 
2002,  os seguintes procedimentos relativos à manutenção de sigilo sobre 
informações relevantes não divulgadas, a serem observadas pelas pessoas 
mencionadas nos artigos 11, 13 e seus parágrafos, da citada Instrução CVM:  
  
1. DEFINIÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE  
  
Considera-se relevante qualquer decisão de acionista controlador, deliberação 
da assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou 
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qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial 
ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa 
influir de modo ponderável:  
  
I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a 
eles referenciados;  
II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores 
mobiliários;  
III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à 
condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles 
referenciados.  
Observada a definição acima, são exemplos de ato ou fato potencialmente 
relevante, dentre outros, os seguintes:  
I - assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da 
companhia, ainda que sob condição suspensiva ou resolutiva;  
II - mudança no controle da companhia, inclusive através de celebração, 
alteração ou rescisão de acordo de acionistas;  
III - celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a 
companhia seja parte ou interveniente, ou que tenha sido averbado no livro 
próprio da companhia;  
IV - ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a companhia, contrato ou 
colaboração operacional, financeira, tecnológica ou administrativa;  
V - autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da 
companhia em qualquer mercado, nacional ou estrangeiro;  
VI - decisão de promover o cancelamento de registro da companhia aberta;  
VII - incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou empresas 
ligadas;  
VIII - transformação ou dissolução da companhia;  
IX - mudança na composição do patrimônio da companhia;  
X - mudança de critérios contábeis;  
XI - renegociação de dívidas;  
XII - aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações;  
XIII - alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela 
companhia;  
XIV - desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação;  
XV - aquisição de ações da companhia para permanência em tesouraria ou 
cancelamento, e alienação de ações assim adquiridas;  
XVI - lucro ou prejuízo da companhia e a atribuição de proventos em dinheiro;  
XVII - celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, 
quando a expectativa de concretização for de conhecimento público;  
XVIII - aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua 
implantação;  
XIX - início, retomada ou paralisação da fabricação ou comercialização de 
produto ou da prestação de serviço;  
XX - descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da 
companhia;  
XXI - modificação de projeções divulgadas pela companhia;  
XXII - impetração de concordata, requerimento ou confissão de falência ou 
propositura de ação judicial que possa vir a afetar a situação econômico-
financeira da companhia.  
  
2. DEVERES E RESPONSABILIDADES NA DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO 
RELEVANTE  
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Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia divulgar e 
comunicar à CVM e, se for o caso, à Bolsa de Valores e entidade do mercado de 
balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia 
sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou 
relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata 
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores 
mobiliários sejam admitidos à negociação.  
  
2.1. Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de 
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas 
ou consultivas, criados por disposição estatutária, deverão comunicar qualquer 
ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com 
Investidores, que promoverá sua divulgação.  
  
2.2. Caso as pessoas referidas no subitem  anterior tenham conhecimento 
pessoal de ato ou fato relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações 
com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, 
somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o 
ato ou fato relevante à CVM.  
  
2.3. O Diretor de Relações com Investidores da Companhia deverá divulgar 
simultaneamente ao mercado ato ou fato relevante a ser veiculado por 
qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em 
reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público 
selecionado, no país ou no exterior.  
  
2.4. A divulgação deverá se dar através de publicação nos jornais de grande 
circulação utilizados habitualmente pela companhia podendo ser feita de forma 
resumida com indicação dos endereços na rede mundial de computadores - 
Internet, onde a informação completa deverá estar disponível a todos os 
investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e, se for o 
caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que 
os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação.  
  
3. EXCEÇÃO À IMEDIATA DIVULGAÇÃO  
 
Os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados 
se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua 
revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.  
  
3.1. Os controladores ou os administradores ficam obrigados, através do 
Diretor de Relações com Investidores da Companhia, a divulgar imediatamente 
o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se 
ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores 
mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.  
  
 
4. DEVER DE GUARDAR SIGILO  
 
Cumprem aos acionistas controladores da companhia, diretores, membros do 
conselho de administração, do conselho fiscal, quando instalado, e de quaisquer 
órgãos com funções técnicas ou consultivas já existentes ou que foram criados 
por disposição estatutária, e empregados da companhia, guardar sigilo das 
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informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso 
privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao 
mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança 
também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de 
descumprimento.  
 
5.      VEDAÇÕES À NEGOCIAÇÃO  
 
Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios 
da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, 
ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas 
controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de 
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas 
ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em 
virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua 
controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação 
relativa ao ato ou fato relevante.  
  
A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de 
informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de 
informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham 
relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como 
auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e 
instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar 
a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores 
mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados.  
  
6.       PROCEDIMENTOS INTERNOS  
 
No sentido de disciplinar as informações  que eventualmente possam ser 
fornecidas à imprensa, a analistas de  mercado, à sociedades e pessoas ligadas 
ao mercado de capitais e a  terceiros, que possam ser identificados como Fatos 
Relevantes, o funcionário eventualmente contatado deverá, antes de fornecer a 
informação, consultar seu superior, o qual encaminhará ou não o assunto ao 
Diretor de sua área. 
      
Havendo liberação da informação, esta será  encaminhada ao Diretor de 
Relação com Investidores, para conhecimento ou providências.  
 
7. Este documento que sintetiza a adoção da Política de Divulgação de Ato ou 
Fato Relevante e de Negociação de Ações pela empresa será formalmente 
comunicada às pessoas que devam dela ter conhecimento, as quais deverão 
aderir a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação com 
Ações.  
 
Faz parte integrante deste documento, a Instrução CVM nº 358, de 03 de 
janeiro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 28 de janeiro de 2002, 
com  as alterações introduzidas pela Instrução CVM nº 369/02, publicada no 
Diário Oficial da União de 21 de junho de 2002, alterada pela Instrução 
480/2009 e 481/2009.  
NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A 
ELIZABETH DO ROCIO DE FREITAS 
Presidente do Conselho de Administração 
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NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 

CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 

 

 

Responsáveis pela Política de Divulgação 

 

 

 

Fica designado responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação 

de informações a Diretora de Relações com Investidores: Elizabeth do Rocio de Freitas. 

 

 

 

Santo André, maio de 2022. 

 

 

 

Elizabeth do Rocio de Freitas 

Diretor Relações com Investidores. 
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NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. 
CNPJ nº. 60.884.319/0001-59 

Santo André – São Paulo 
 
 

Formulário de Referência. 
 
 
Campo Não se Aplica. 
 
 
Santo André, maio de 2022. 
 
 
Elizabeth do Rocio de Freitas 
Diretor Relações com Investidores. 
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