CIA. IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM
05 DE JUNHO DE 2014

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e quatorze, com início às 11h10min, realizouse reunião do conselho fiscal da Cia. Iguaçu de Café Solúvel, em sua filial de São Paulo, na
Avenida Paulista, 854 – 16º andar, com a presença de todos os membros. Na
conformidade com o que dispõe o artigo 163, § 3º, da Lei nº 6.404/76, os conselheiros
participaram da reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, para
deliberação da seguinte pauta: (1) relatório com parecer dos Auditores Externos
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; (2) demonstrações financeiras do
exercício findo em 31 de março de 2014, compreendendo o período de janeiro de 2013 a
31 de março de 2014, devido à transição da alteração da data de encerramento do exercício
social de 31 de dezembro para 31 de março de cada ano, incluindo relatório da
administração e a proposta de destinação do resultado do exercício findo em março de
2014; e estudo técnico sobre a realização do imposto de renda e da contribuição social
diferidos; (3) Autorização aos administradores da Companhia para, se e quando pertinente,
tomarem quaisquer medidas necessárias ao efetivo fechamento do capital em caso de
sucesso da Oferta Pública, a ser realizada pelo Acionista Controlador ou qualquer de suas
subsidiárias; (4) fixação da data e pauta da assembleia geral ordinária e extraordinária.
Após complementarem a análise sobre as demonstrações financeiras da empresa, relativas
ao exercício de 2013, aprovadas pelo Conselho de Administração, bem como sobre a
proposta da destinação do resultado do exercício, os conselheiros emitiram o seguinte
parecer: “O Conselho Fiscal da CIA. IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL, em cumprimento às
suas obrigações legais, examinou o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício de 2013 (01 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2014),
compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados, Demonstrações dos
Fluxos de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações do
Valor Adicionado e Notas Explicativas, bem como as propostas da Administração para a
destinação do resultado. Com base nos exames efetuados e à vista do parecer dos auditores
independentes, o Conselho Fiscal, exceto o Sr. Rogério da Silva Ribeiro, entende que as
peças mencionadas refletem, adequadamente, em seus aspectos relevantes, a situação
financeira e patrimonial da empresa e que estão em conformidade com as disposições
legais pertinentes à matéria”. Aos conselheiros foram disponibilizadas as cópias das atas
das reuniões do Conselho de Administração nº. 421ª, 422ª, de 06-02-2014, e 423ª, de 0304-2014, e das atas das reuniões de Diretoria efetuadas em 14-01-2014; 28-01-2014; 1102-2014; 25-02-2014, 13-03-201425-03-2014, 10-04-2014, 29-04-2014 e 13-05-2014, as
quais foram colocadas à disposição dos conselheiros no devido tempo, bem como as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de março de
2014. O estudo técnico de expectativa de realização dos impostos e contribuições diferidos
foi devidamente analisado e aprovado por este Conselho. O Conselheiro Rogério da Silva
Ribeiro manifestou seu voto contrário por entender que referido material está impactado

por números relevantes da controlada EIMC e que ainda, sob sua ótica, necessita de
estudos complementares relativamente às operações entre as partes relacionadas quanto à
conformidade legal, em todos os seus aspectos, com a legislação brasileira. Ademais,
segundo o Parecer dos Auditores Externos, a Companhia está em situação financeira
bastante difícil, indefinida quanto a sua situação de liquidez, e, por isso, dependente dos
recursos dos acionistas e instituições financeiras. Assim sendo, há incerteza perante a sua
continuidade. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta
ata, que, aprovada, vai assinada pelos conselheiros.
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