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Relatório sobre a revisão de informações trimestrais
Aos Acionistas da

ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Belo Horizonte - MG
Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias da ISH Tech S.A. (“Companhia”), contidas no
Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021,
que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2021 e as respectivas
demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de 02 de junho e 01 de julho
a 30 de setembro de 2021 e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período
de 02 de junho a 30 de setembro de 2021, incluindo as notas explicativas.
A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo
com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 Interim Financial
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela
apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias
com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de
informações intermediárias (NBC TR 2410 Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo
Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias
consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos
financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de
revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida
de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de
que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em
uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.
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Conclusão
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não
foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis
à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Ênfase - Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional
Chamamos a atenção para a nota explicativa 1 às informações contábeis intermediárias, que indica
que a Companhia não teve operações desde a data de sua constituição, 02 de junho de 2021 e 30 de
setembro de 2021 e que a sua restruturação societária está prevista para ocorrer no decorrer de 2021,
condicionada à consumação da sua oferta pública inicial de ações. Esses eventos ou condições indicam
a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Nossa conclusão não contém ressalva relacionada a esse
assunto.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
As informações trimestrais acima referidas incluem a demonstração do valor adicionado (DVA),
referente ao período de 02 de junho a 30 de setembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da
administração da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins de IAS 34. Essa
demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das
informações trimestrais, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações
contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo está de
acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em
nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa
demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os
critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis
intermediárias tomadas em conjunto.
Belo Horizonte, 18 de novembro de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Bruno Costa Oliveira
Contador CRC-1BA031359/O-8
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ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Balanço patrimonial
30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais)
Nota
explicativa
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Total do ativo circulante

3

Não circulante
Total do ativo não circulante

30/09/2021

131
131

-

Total do ativo

131

Passivo
Circulante
Fornecedores
Total do passivo circulante

1
1

Não circulante
Partes relacionadas
Total do passivo não circulante

5

130
130

Patrimônio líquido

6

-

Total do passivo e patrimônio líquido

131

As notas explicativas são partes integrantes das informações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Demonstração do resultado
Períodos de 02 de junho e 01 de julho a 30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
explicativa

02/06 a
30/09/2021

01/07 a
30/09/2021

-

-

Despesas administrativas
Despesas de vendas
Outras receitas (despesas), líquidas

(1)
(1)

(1)
(1)

Prejuízo operacional antes do resultado financeiro

(1)

(1)

-

-

(1)

(1)

-

-

(1)

(1)

Receita líquida
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Lucro bruto

Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro, líquido
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Prejuízo do período
Lucro básico e diluído por ação - em R$

-

Conforme descrito na Nota 1 não houve operações entre a data de constituição da Companhia, 02 de junho de 2021 e 30 de
setembro de 2021.

As notas explicativas são partes integrantes das informações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Demonstração do resultado abrangente
Períodos de 02 de junho e 01 de julho a 30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais)
02/06 a
30/09/2021

01/07 a
30/09/2021

Prejuízo do período

(1)

(1)

Resultado abrangente

(1)

(1)

Conforme descrito na Nota 1 não houve operações entre a data de constituição da Companhia, 02 de junho de 2021 e 30 de
setembro de 2021.

As notas explicativas são partes integrantes das informações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Período de 02 de junho a 30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais)

Saldos em 02 de junho de 2021
Integralização de capital
Saldos em 30 de setembro de 2021

Capital
social

Total

1
1

1
1

Conforme descrito na Nota 1 não houve operações entre a data de constituição da Companhia, 02 de junho de 2021 e 30 de
setembro de 2021.

As notas explicativas são partes integrantes das informações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Demonstração do fluxo de caixa
Período de 02 de junho a 30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais)
30/09/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do período

(1)

(Redução) aumento dos passivos
Fornecedores
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

1
-

Fluxo de caixa de atividades de investimento
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento

-

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Partes relacionadas
Integralização de capital
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

130
1
131

Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

131
131

Conforme descrito na Nota 1 não houve operações entre a data de constituição da Companhia, 02 de junho de 2021 e 30 de
setembro de 2021.

As notas explicativas são partes integrantes das informações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Demonstração do valor adicionado
Período de 02 de junho a 30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais)
30/09/2021
Receitas

-

Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

(1)
-

Valor adicionado bruto

(1)

Retenções
Valor adicionado líquido
Valor adicionado recebido em transferência
Valor adicionado total
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capitais de terceiros
Remuneração de capitais próprios

(1)
(1)

(1)
(1)

Conforme descrito na Nota 1 não houve operações entre a data de constituição da Companhia, 02 de junho de 2021 e 30 de
setembro de 2021.

As notas explicativas são partes integrantes das informações contábeis intermediárias.
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ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias
30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A ISH Tech S.A. (“ISH Tech” ou “Companhia”) foi constituída em 02 de junho de 2021, com sede
em Vitória-ES, tem como atividade principal a participação em outras sociedades, na qualidade
de sócia ou acionista, e o objetivo de atuar como holding das empresas do Grupo ISH
Tecnologia.
O Grupo ISH Tecnologia (“Grupo”), com sede na cidade de Vitória - ES, foi constituído em 23 de
fevereiro de 1997 e é formado pelas entidades ISH Tech S.A. (“ISH Tech”), ISH Tecnologia S.A.
(“ISH Tecnologia”) e Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda. (“Integrasys”).
O Grupo tem como atividade principal prover soluções para segurança da informação,
infraestrutura de Tecnologia da Informação (“TI”) e computação em nuvem.
O Grupo atua em todo território nacional, através de suas filiais estabelecidas nos Estados do Rio
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, além da sua Matriz no Espírito Santo. Com o
intuito de ampliar e internacionalizar sua área de atuação, foi constituída no final de 2020, uma
subsidiária da ISH Tecnologia nos Estados Unidos, a ISH Cybersecurity Inc., a qual ainda se
encontra em fase pré-operacional.
A Companhia não teve operações desde a data de sua constituição, 02 de junho de 2021 até 30
de setembro de 2021.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de julho de 2021, os acionistas da
Companhia autorizaram: (i) a administração da Companhia realizar a abertura de capital da
Companhia e submissão do pedido de registro de emissor de valores mobiliários, categoria “A”,
perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (ii) a autorização para a administração da
Companhia realizar o pedido de adesão da Companhia ao segmento especial de listagem do
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado”); (iii) a realização de oferta
pública inicial de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia a ser registrada
junto à CVM (“Oferta”); (iv) realização de esforços de colocação das ações no exterior para
investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos da América e investidores
qualificados e outros investidores fora dos Estados Unidos da América e do Brasil; e (v) a
autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias em
relação aos itens anteriores.
Adicionalmente, em 18 de agosto de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou o
aumento do capital social da Companhia de R$1, para R$6.769, mediante a emissão de
6.767.823 (seis milhões, setecentas e sessenta e sete mil, oitocentas e vinte e três) novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal a serem integralmente subscritas e integralizadas
pelos seus atuais acionistas, mediante a conferência da totalidade das ações que estes detém no
capital social da ISH Tecnologia e Integrasys, condicionado à consumação da sua oferta pública
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ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias
30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional--Continuação
Em outubro de 2021, considerando os fatores mercadológicos à época para os fins da Oferta, a
Companhia optou pela sua não realização na janela vigente, mantido, no entanto, o processo do
pedido de registro de companhia aberta na categoria A e de adesão ao Novo Mercado. Após
todos os procedimentos realizados visando à realização da Oferta, a Companhia está
reavaliando a estratégia inicial em função da instabilidade do mercado e considera modificar o
plano inicial, através de oferta pública de valores mobiliários distribuídas com esforços restritos,
conforme instrução CVM 476/2009.
Não obstante o novo cenário, a Administração está avaliando propor à Assembleia Geral dos
acionistas a aprovação do aporte de capital decorrente da reestruturação societária independente
da consumação da Oferta, restando o aporte condicionado apenas ao deferimento do pedido
registro de companhia aberta na categoria A e de adesão ao Novo Mercado.

2. Base de preparação e principais políticas contábeis
2.1. Declaração de conformidade e base de preparação
As informações contábeis intermediárias foram elaboradas e preparadas de acordo com o
International Accounting Standard nº 34, Interim Financial Reporting emitida pelo
International Accounting Standards Board - IASB e com o Pronunciamento Contábil nº 21
(R1) - “CPC 21”, que abrange as demonstrações intermediárias e com as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das
Informações Trimestrais (ITR).
Em que pese a Companhia não teve operações desde a data de sua constituição, 02 de
junho de 2021 até 30 de setembro de 2021, estão sendo apresentadas as demonstrações
do resultado e do resultado abrangente do período de 3 meses findos nesta data, ou seja,
de 01 de julho a 30 de setembro de 2021, para atendimento às normas expedidas pela
CVM aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR).
Estas informações contábeis intermediárias foram elaboradas seguindo princípios, práticas
e critérios consistentes com aqueles adotados na elaboração das demonstrações contábeis
intermediárias de 30 de junho de 2021.
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ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.1. Declaração de conformidade e base de preparação--Continuação
Dessa forma, estas informações contábeis intermediárias devem ser lidas em conjunto com
as referidas demonstrações contábeis intermediárias, aprovadas pela Administração em 19
de agosto de 2021.
As informações relevantes próprias das informações contábeis intermediárias estão sendo
evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão.
A emissão das informações contábeis intermediárias de 30 de setembro de 2021 foi
aprovada pela Administração da Companhia em 18 de novembro de 2021.
2.2. Base de mensuração
As informações contábeis intermediárias foram elaboradas com base no custo histórico,
exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, e
com base na premissa de continuidade operacional de suas operações.
2.3. Moeda funcional, moeda de apresentação e transações em moeda estrangeira
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do
principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). A moeda
funcional da Companhia é o Real. As demonstrações financeiras estão apresentadas em
R$, que é a moeda de apresentação da Companhia. As transações em moeda estrangeira
são convertidas para a moeda funcional da Companhia utilizando a taxa de câmbio nas
datas de cada de transação. Os saldos das transações patrimoniais são convertidos nas
datas de fechamento dos balanços. Os ganhos e perdas de variação cambial resultantes da
liquidação de ativos ou passivos contratados em moeda estrangeira são reconhecidos na
demonstração do resultado do exercício conforme o regime de competência.
2.4. Normas emitidas e ainda não vigentes
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data
de emissão das informações contábeis intermediárias, estão descritas a seguir.
A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se
cabível, quando entrarem em vigor que são:
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ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.4. Normas emitidas e ainda não vigentes--Continuação
Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante
Em janeiro de 2020, o IASB realizou alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato
ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante
ou não circulante.
As alterações esclarecem:
· O que significa um direito de postergar a liquidação;
· Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório;
· Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu
direito de postergação
· Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um
instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação.
As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e
devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o impacto que
as alterações terão na prática atual e se os contratos existentes à época podem vir a
exigir renegociação.
2.5. Principais práticas contábeis
a)

Caixa e equivalentes de caixa
São mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e
não para investimento ou para outras finalidades. A Companhia considera equivalentes
de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata, sendo resgatável com
a própria entidade emissora, em um montante conhecido de caixa, estando sujeita a
um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, normalmente, um
investimento se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto
prazo, por exemplo, resgatáveis em até 90 (noventa) dias, a contar da data da
contratação.

b)

Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os custos adicionais
diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são demonstrados no
patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos.
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ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.5. Principais práticas contábeis--Continuação
c)

Demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado (“DVA”)
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão
apresentadas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade CPC 03 / NBC TG
03 (R3) / IAS 7 - Demonstração dos Fluxos de Caixa. A demonstração do valor
adicionado foi elaborada de acordo com a CPC 09 / NBC TG 09 - Demonstração do
Valor Adicionado e é apresentada como informação suplementar para fins de IFRS.

2.6. Instrumentos financeiros
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
e ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente
pelo seu valor justo quando a Companhia assume direitos contratuais de receber caixa ou
outros ativos financeiros de contratos no qual é parte. Ativos financeiros são
desreconhecidos quando os direitos de receber caixa atrelados ao ativo financeiro expiram
ou foram transferidos substancialmente os riscos e benefícios para terceiros.
Ativos e passivos são reconhecidos quando direitos e/ou obrigações são retidos na
transferência pela Companhia. Passivos financeiros são reconhecidos quando a
Companhia assume obrigações contratuais para liquidação em caixa ou na assunção de
obrigações de terceiros através de um contrato no qual é parte.
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em três
categorias:
· Ativos financeiros ao custo amortizado;
· Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes;
· Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o
método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas
são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução
ao valor recuperável.
A Companhia não possui ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes.
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ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação e principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Instrumentos financeiros--Continuação
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço
patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na
demonstração do resultado.
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classificados em duas
categorias:
· Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado; e
· Passivos financeiros ao custo amortizado.
Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e são desreconhecidos
quando são quitados, extintos ou expirados.
Os instrumentos financeiros que posteriormente ao reconhecimento inicial venham a ser
mensurados pelo custo amortizado são mensurados através da taxa efetiva de juros e
estão sujeitos a redução ao valor recuperável. As receitas e despesas de juros, a variação
monetária e a variação cambial, deduzidas das estimativas de perda por não recebimento
de ativos financeiros, são reconhecidas quando incorridas na demonstração de resultado
do exercício como “Resultado financeiro”.
A Companhia não possui passivos financeiros.
Ativos e passivos financeiros somente são apresentados pelos seus valores líquidos se a
Companhia detiver o direito incondicional de compensar tais valores ou liquidá-los
simultaneamente, bem como ter a intenção de fazê-lo.
A Companhia avalia mensalmente as estimativas por perda pela não realização de ativos
financeiros.
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ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais)

3. Caixa e equivalentes de caixa
30/09/2021
Bancos

131
131

A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa, o caixa, os depósitos bancários e
outros investimentos de curto prazo, de liquidez imediata, com vencimentos originais de até três
meses, prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e sujeitos a um insignificante
risco de mudança de valor, mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto
prazo.

4. Instrumentos financeiros
A estimativa de valor justo dos instrumentos financeiros está demonstrada a seguir:
30/09/2021
Valor contábil
Valor justo
Ativos financeiros a custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa
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131
131

131
131

ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais)

5. Partes relacionadas
A ISH Tech S.A. passará a ser a companhia holding que deterá o controle da ISH Tecnologia
S.A. e Integrasys Comércio e Serviços de Informática Ltda., se e quando da realização da sua
oferta pública inicial de ações. A partir da data em que o aumento do capital social da Companhia
for efetivado mediante a emissão de novas ações ordinárias subscritas e integralizadas através a
conferência da totalidade das ações que seus atuais acionistas detêm no capital social da ISH
Tecnologia e Integrasys, a Companhia passará a consolidar os resultados da ISH Tecnologia e
Integrasys.
Considerando que a constituição da companhia se deu em 2 de junho de 2021, não houve o
reconhecimento de qualquer remuneração em 2021 aos membros da diretoria estatutária.
A Companhia encontra-se em fase de constituição e registro perante a CVM e a B3,
consequentemente está utilizando a estrutura administrativa da ISH Tecnologia. Não obstante, as
despesas a título de taxas de registros e todas as demais despesas gerais e administrativas
também serão efetuadas pela ISH Tecnologia até que se encontre plenamente constituída.
Em 30 de setembro de 2021 a Companhia possuía saldo de mútuo em aberto junto a ISH
Tecnologia conforme segue:
30/09/2021
ISH tecnologia S.A.

130
130

O contrato de mútuo firmado em 15 de agosto de 2021, prevê a concessão de um crédito à
Companhia pela mutuante, ISH Tecnologia, de até R$1.000, com prazo de vencimento de 210
dias contados da data da sua assinatura e juros remuneratórios de 0,37% ao mês acrescido da
variação do CDI.
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ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais)

6. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Em 02 de junho de 2021, os acionistas da Companhia subscreveram mil ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. Os acionistas integralizaram o montante de R$1 em 24 de
junho de 2021.
Em 18 de agosto de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou o desdobramento das
ações da Companhia, na proporção de 130.000 (centro e trinta mil) ações para cada 1 (uma)
ação ordinária existente, sem modificação do valor do capital social, passando o mesmo a
ser dividido em 130.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Em 30 de setembro de 2021, o capital social da Companhia é de R$1, representado por 130
milhões de ações, conforme segue:
30/09/2021
Qtd. de ações (em
%
milhares)
participação
Rodrigo Volk Etienne Dessaune
Armsthon Hamer dos Reis Zanelato
João Paulo Barros da Silva Pinto
Allan Marcelo de Campos Costa

67.990
33.930
15.080
13.000
130.000

52,3%
26,1%
11,6%
10,0%
100%

O capital total autorizado é de R$1.200.000.
b)

Distribuição de dividendos
Os acionistas da Companhia possuem direito a um dividendo mínimo obrigatório de 25%
calculado com base no lucro líquido ajustado, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, e calculado de acordo com a Lei das Sociedades por Ação.
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ISH Tech S.A.
(em fase pré-operacional)
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de setembro de 2021
(Em milhares de reais)

6. Patrimônio líquido--Continuação
c)

Plano de outorga de opções de ações
Em 22 de setembro de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou a criação de Plano
de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano”), com a outorga de
opções de compra de ações correspondentes a até 5% do total das ações de emissão da
Companhia, e consequente diluição proporcional dos atuais sócios em caso de emissão.
Não obstante a criação do primeiro programa pela Assembleia Geral, o Plano será
administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, que será responsável pelas
outorgas das opções de compra de ações no âmbito do Plano, conforme nele definido. Nesta
mesma data, foi aprovado o primeiro programa do Plano, sob as seguintes condições: (i) a
outorga de Opções Pré IPO, conforme definido no Plano, para compra de ações ordinárias
representativas de até 2% (dois por cento) do capital social da Companhia; (ii) preço de
subscrição equivalente ao patrimônio líquido das ações da Companhia; (iii) prazo de
exercício de até 36 meses e período de indisponibilidade de até 6 meses, sempre observado
o período de lock-up imposto pela regulamentação aplicável.
***
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