GECON

Caixa e equivalente de caixa
Direitos realizáveis
Realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível

Patrimônio líquido

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

110.526.280

97.160.003

6.688.457

5.460.472

4.580.324

3.869.359

(953.105)

(778.117)

5.735.352

4.682.355

5.735.352
12.481.609

4.682.355
15.992.383

Resultado antes das receitas/
Despesas financeiras

18.216.961

20.674.738

Resultado operacional

18.595.514

19.854.279

Resultado antes dos tributos e
participações

18.595.514

19.854.279

Lucro líquido do exercício

16.986.334

18.734.897

300.000

240.000

56,62

78,06

463.465

4.512.353
67.971

3.405.894

Receita líquida

105.945.956

93.290.644

5.456.458
93.201.666
7.202.770
85.062

6.092.050
79.878.863
7.235.599
84.132

Receitas/ Despesas
operacionais

31/12/2012

31/12/2011

110.526.280

97.160.003

9.629.418

10.799.277

Quantidade de ações

100.896.862

86.360.726

Lucro líquido por ação

31/12/2011

55.773.399

31.017.581

28.108.527

3.106.034
2.301.572
804.462

(4.420.005)

(4.005.684)

26.597.576

24.102.843

31/12/2011

66.416.240
Caixa e equivalente de caixa

7.197.405
4.877.574

Direitos realizáveis

2.319.831

Patrimônio líquido

Lucro bruto
Receita líquida

26.597.576

24.102.843

(13.735.973)

(10.779.837)

59.218.835

52.667.365

Receitas/ Despesas
operacionais

2.941.854
52.245.052
3.993.686
38.243

2.906.414
45.904.201
3.646.194
210.556

Resultado antes das receitas/
Despesas financeiras

12.861.603

13.323.006

Resultado operacional

13.130.271

13.520.919

Resultado antes dos tributos e
participações

13.130.271

13.520.919

Lucro líquido do exercício

11.667.094

11.203.495

161.928

161.928

31/12/2012

31/12/2011

66.416.240

55.773.399

8.135.473
58.280.767

6.896.003
48.877.396

Ano 2/ Número 3/ Junho 2013

Sr. Acionista,

31/12/2012

31/12/2012

Realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível

Lucro bruto

Quantidade de ações
Lucro líquido por ação

72,05

69,19

Em julho deste ano, a Bancorbrás comemora seu 30º
aniversário. Foram anos de trabalho árduo e dedicação que
transformaram a Marca em referência nos segmentos de
consórcio, corretagem de seguros e turismo.
Para celebrar a data, a edição nº 74 da Revista Bancorbrás traz uma retrospectiva da trajetória da Empresa e elenca suas perspectivas para os anos vindouros. No
entanto, como forma de marcar ainda mais esse momento de comemoração, não
poderíamos deixar de abordar o aniversário da Bancorbrás também no Boletim de
Informações ao Acionista – BIA.
Em maio, a Companhia Bancorbrás de Administração e Negócios – CBAN completou 29 anos de existência. Em nota, fazemos um breve relato das atividades desenvolvidas pela Empresa, a fim de reavivar a memória de alguns e trazer ao conhecimento de outros essa parte da nossa história.
Ainda nesta edição, divulgamos os balanços patrimoniais da Bancorbrás Empreendimentos e Participações S.A. – BEP e da Companhia Bancorbrás de Administração
e Negócios – CBAN. Aproveitamos também para fornecer informações importantes
acerca do pagamento de dividendos.
Mais uma vez utilizamos este boletim de informações para pedir o auxílio dos
senhores no sentido de informarem àqueles que possuem ações da BEP e da CBAN
acerca da necessidade de entrarem em contato com a Empresa para atualizarem
seus dados cadastrais. Os Canais de Atendimento ao Acionista encontram-se dispostos na página 4 deste informativo.

Ações BEP e CBAN

CBAN: a espinha dorsal
do conglomerado

Bancorbrás completa
30 anos de existência

Atualização cadastral

Fonte: COGER

Canais de Atendimento ao Acionista
Informações sobre ações da Bancorbrás Empreendimentos e
Participações S.A. (BEP) e da Companhia Bancorbrás de
Administração e Negócios (CBAN)
Telefone: (61) 3314 7036
Atendimento: de 2ª a 6ª, das 8h30 às 17h30
E-mail: bep@bancorbras.com.br / sac@bancorbras.com.br
Endereço para correspondência: SCS, Qd. 4, Bloco A, nº 230
Ed. Israel Pinheiro - 7º andar - CEP 70304-914
Para recebimento regular deste informativo, mantenha o seu
cadastro sempre atualizado.
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Expediente

Conselho Diretor.

Balanço patrimonial

O Boletim de Informações ao Acionista é publicado pela Bancorbrás e
distribuído a todos os acionistas da Empresa.
Conselho de Administração:
Alfredo Leopoldo Albano
Alfredo Leopoldo Albano Junior
Gelson Bühler
Lúcia Helena Monteiro Souza
Raimundo Nonato de Andrade Aragão
Rubens Catharino
Wellington Passos Silva
Supervisão: Alfredo Leopoldo Albano
Redação e Revisão: Gerência de Comunicação e Normas

Canais de Atendimento
ao Acionista

Ações BEP e CBAN
Pagamento de dividendos

Bancorbrás completa 30 anos de existência
possuem, conforme abaixo:

A Bancorbrás já está efetuando o pagamento dos dividendos
relativos ao exercício de 2012. Os valores foram calculados tendo
como base a posição acionária em março de 2013.
Os acionistas da Bancorbrás Empreendimentos e Participações S.A. – BEP estão recebendo a quantia de R$ 15,45 por ação
– R$ 13,45 referentes aos dividendos e R$ 2,00, ao pagamento de
dividendo suplementar. Por sua vez, aqueles que possuem ações
da Cia. Bancorbrás de Administração e Negócios – CBAN estão
recebendo o valor de R$ 15,57 por ação.
Para fins de comercialização – compra ou venda de ações –,
o valor da ação da BEP foi elevado de R$ 140,00 para R$ 180,00 e
o da CBAN, de R$ 120,00 para R$ 140,00.
Considerados os dividendos e a valorização, a rentabilidade
total de cada ação da BEP foi de 39,61% e a da CBAN, de 29,64%.
Bonificações
Nos exercícios anteriores, os acionistas da BEP receberam,
em caráter de bonificação, uma ação de igual espécie das que

O site BM&F Bovespa fornece uma explicação quanto à bonificação de ações: “advém do aumento de capital de uma sociedade, mediante a incorporação de reservas e lucros, quando
são distribuídas gratuitamente novas ações a seus acionistas, em
número proporcional às já possuídas”.
Para obter informações acerca de dividendos, entre em contato com a Bancorbrás por um dos Canais de Atendimento ao
Acionista, divulgados na página 4 deste Boletim.

CBAN: a espinha dorsal do conglomerado
Criada em 21 de maio de 1984, a Companhia Bancorbrás
de Administração e Negócios – CBAN atua a partir das diretrizes
estabelecidas pela Bancorbrás Empreendimentos e Participações
S.A. – BEP. Atualmente, é responsável pelas atividades de recursos humanos, tecnologia, comunicação, marketing, canais de
distribuição e logística de todo o conglomerado Bancorbrás.
Seu objeto social está descrito em seu Estatuto Social:
“a) administrar, promover, mediar ou participar de negócios ou
empreendimentos, direta ou indiretamente;
b) praticar a administração e a prestação de serviços em geral;
c) praticar o comércio de bens em geral e exercer as atividades
pertinentes ou contratá-las com terceiros;

d) criar e administrar Clubes de Turismo;
e) administrar empreendimentos hoteleiros próprios ou de terceiros;

Nesses 30 anos, dez empresas formaram o conglomerado
Bancorbrás. Atualmente, o grupo é formado por seis empresas –
duas delas, sociedades anônimas, responsáveis por direcionar e
administrar as atividades de todo o conglomerado; e outras quatro, com finalidades comerciais, atuam nos segmentos de consórcio, seguro e turismo – e uma entidade: Associação Bancorbrás
de Responsabilidade Social, também denominada Instituto Bancorbrás.

Bancorbrás Corretora de Seguros Ltda. – BCS
Bancorbrás Viagens e Turismo Ltda. – BVTUR
Bancorbrás – Hotéis, Lazer e Turismo Ltda. – CBTUR
Associação Bancorbrás de Responsabilidade Social – Instituto
Bancorbrás
Veja na edição nº 74 de nossa Revista, também disponível
no site www.bancorbras.com.br, a matéria especial Bancorbrás
30 anos.

Atual composição do conglomerado Bancorbrás:
Bancorbrás Empreendimentos e Participações S.A. – BEP
Companhia Bancorbrás de Administração e Negócios – CBAN
Bancorbrás Administradora de Consórcios Ltda. – BAC

f) constituir outras empresas ou participar do capital de outras
Sociedades, como cotista ou acionista;
g) editorar jornais, revistas, publicações e periódicos em geral,
serviços de comunicação, publicidade e propaganda, inclusive
em mídias sociais e veículos de comunicação assemelhados”.
Os acionistas da CBAN também recebem dividendos oriundos
das ações que possuem. Para saber mais a esse respeito, leia a
matéria Ações BEP e CBAN, divulgada neste Boletim.

Acesse o nosso site e conheça os nossos produtos: www.bancorbras.com.br.
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No dia 13 de julho, a Bancorbrás comemorará seu 30º aniversário. São mais de 140 mil clientes e cerca de 47 mil acionistas.

Atualização cadastral
Caro acionista, se porventura conhecer alguém que se associou à Bancorbrás quando de sua criação, peça que entre em contato
com a Empresa para proceder a sua atualização cadastral. Pode ser que seu conhecido tenha dividendos a receber, relativos a exercícios passados.
Canais de Atendimento ao Acionista
Telefone: (61) 3314 7036
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30
E-mail: bep@bancorbras.com.br / sac@bancorbras.com.br
Endereço para correspondência: SCS, Qd. 4, Bloco A, nº 230, Ed. Israel Pinheiro, 7º andar – CEP 70304-914
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