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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

14.291.318/0001-83
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

14/09/2011

NOME EMPRESARIAL

SETE INTERNATIONAL ONE GMBH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

221-6 - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR

LOGRADOURO

SCHWARZENBERGSTRASSE 1-3/14A.
NÚMERO COMPLEMENTO

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF

EX

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

14/09/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.
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A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
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TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL JURAMENTADA 

Matrícula na Junta Comercial do Rio de Janeiro nº 216 – ALEMÃO  
Membro da Associação Profissional de Tradutores Públicos e Intérpretes 

Comerciais, Juramentados, do Estado do Rio de Janeiro (ATP-RIO) 

TRADUÇÃO JURAMENTADA Nº 085 – 2015 

  

– E-mail: contato@adrianarabel.com.br – 

– Tel: (21)2648-5142 –  
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A Tradutora Pública e Intérprete Comercial 

Juramentada infra-assinada, matriculada sob o nº 

216 na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, 

República Federativa do Brasil, CPF nº 769.483.157-

04, declara que lhe foi apresentado o documento 

indicado abaixo, exarado no idioma alemão, para que 

o traduzisse para o vernáculo, o que cumpre em 

razão de seu ofício. 

[Cópia simples] DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE 

SOCIEDADE – emitida pelo notário Dr. Christoph 

Bieber – Wien-Innere Stadt – Viena – República da 

Áustria ------------------------------------------- 

___________________________________________________ 

=#= DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE =#= 

da 

=#= Sete International GmbH =#= 

§ 1 

=#= Razão Social, Sede =#= 

(1) A razão social da empresa é: ------------------ 

=#= Sete International One GmbH =#= 

(2) A sede da sociedade fica localizada em Viena. A 

sociedade reserva-se o direito de constituir 

sucursais no interior e exterior. ----------------- 

§ 2 

=#= Objetivo Comercial da Empresa =#= 
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(1) O objetivo comercial da empresa é: ------------ 

(a) A aquisição, administração e alienação de bens, 

limitadas às participações nas seguintes empresas:  

(i) Arpoador Drilling B.V., (Ft número 52673499), 

(ii) Boipeba Drilling B.V., (Ft número 54935334), 

(iii) Botinas Drilling B.V., (Ft número 54936667), 

(iv) Bracuhy Drilling B.V., (Ft número 54932769), 

(v) Camburi Drilling B.V., (Ft número 54932246), 

(vi) Cassino Drilling B.V., (Ft número 54930758), 

(vii) Copacabana Drilling B.V., (Ft número 

52674010), ---------------------------------------- 

(viii) Curumim Drilling B.V., (Ft número 54932173), 

(ix) Frade Drilling B.V., (Ft número 54933285), --- 

(x) Grumari Drilling B.V., (Ft número 52671666), -- 

(xi) Guarapari Drilling B.V., (Ft número 54523400), 

(xii) Ipanema Drilling B.V., (Ft número 52673626), 

(xiii) Itaoca Drilling B.V., (Ft número 54932262), 

(xiv) Leblon Drilling B.V., (Ft número 52671739), 

(xv) Leme Drilling B.V., (Ft número 52673804), ---- 

(xvi) Joatinga Drilling B.V., (Ft número 56003560), 

(xvii) Mangaratiba Drilling B.V., (Ft número 

54932343), ---------------------------------------- 

(xviii) Ondina Drilling B.V., (Ft número 54936128), 

(ixx) Pituba Drilling B.V., (Ft número 54933064), 

(xx) Portogalo Drilling B.V., (Ft número 54932580), 
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(xxi) Salinas Drilling B.V., (Ft número 54932203), 

e (xxii) Urca Drilling B.V., (Ft número 54130662);  

(b) a cooperação e administração das sociedades 

relacionadas sob o item (a); ---------------------- 

(c) a aquisição, administração, usufruto, oneração 

e disposição sobre direitos de propriedade – 

incluindo os direitos de propriedade intelectual – 

e capital de investimento; ------------------------ 

(d) a disponibilização ou garantia de 

disponibilização de empréstimos, sobretudo – mas 

não de modo exclusivo – de empréstimos concedidos a 

subsidiárias e/ou sociedades coligadas, ou mesmo 

sociedades nas quais a sociedade mantém uma 

participação, bem como a contração ou garantia de 

contração de empréstimos, na medida em que 

correspondam às disposições legais. ---------------  

(2) A sociedade reserva-se o direito de – na medida 

em que seja permitido por lei – adotar todas as 

medidas e realizar todos os atos que se façam 

necessários para assegurar o cumprimento de seus 

objetivos comerciais, seja de forma direta ou 

indireta. ----------------------------------------- 

§ 3 

=#= Duração da Sociedade, Exercício Comercial =#= 

(1) A Sociedade será constituída por tempo 
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indeterminado. ------------------------------------ 

(2) O exercício comercial corresponde ao ano-

calendário. O primeiro exercício comercial iniciará 

na data do registro da sociedade no Registro 

Comercial, e terminará no dia 31/12 (trinta e um de 

dezembro) do mesmo ano. --------------------------- 

§ 4 

=#= O Capital Social =#= 

(1) O montante do capital social da Sociedade 

equivale a EUR 51.035.000,00 (cinquenta e um 

milhões e trinta e cinco mil Euros), e foi 

integralizado em sua totalidade e em espécie. ----- 

(2) O depósito inicial do montante total de EUR 

70.000,00 (setenta mil Euros) em espécie deve ser 

efetuado antes do registro da Sociedade no Registro 

Comercial. ---------------------------------------- 

§ 5 

=#= Emissão e Transferência de Quotas Sociais =#= 

(1) As quotas sociais são divisíveis e 

transferíveis. ------------------------------------ 

(2) A transferência de quotas sociais está sujeita 

ao consentimento prévio dos sócios através de uma 

deliberação de sócios. ---------------------------- 

§ 6 

=#= Órgãos da Sociedade =#= 
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A Sociedade constitui-se dos seguintes órgãos: ---- 

(a) a Direção Executiva; -------------------------- 

(b) a Assembleia Geral de Sócios. ----------------- 

§ 7 

=#= Direção Executiva e Representação =#= 

(1) A Sociedade dispõe de dois diretores 

executivos. --------------------------------------- 

(2) A nomeação e destituição dos diretores 

executivos cabe à Assembleia Geral de Sócios. ----- 

(3) A Sociedade será representada pelos dois 

diretores executivos conjuntamente. --------------- 

(4) Os diretores executivos poderão outorgar 

procurações a uma única, ou várias pessoas, para 

fins de representação da Sociedade, e determinar a 

abrangência de tais procurações. ------------------ 

(5) Os diretores executivos são membros da Direção 

Executiva, que deverá cumprir as diretivas da 

Assembleia Geral de Sócios pertinentes a assuntos 

financeiros, sociais, econômicos, ambientais e de 

recursos humanos. No âmbito do exercício de seus 

direitos de representação e desempenho de suas 

funções, os diretores executivos responsabilizam-

se, perante a Sociedade, de respeitar todas as 

restrições impostas pela legislação, presente 
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declaração, regulamento interno ou deliberação de 

sócios. ------------------------------------------- 

§ 8 

=#= Decisões da Direção Executiva =#= 

(1) A direção executiva tomará as suas decisões 

através de votação. No caso de empate de votos, a 

direção executiva deverá apresentar o assunto em 

questão à Assembleia Geral de Sócios, que se 

incumbirá de tomar a devida decisão. -------------- 

(2) Nas reuniões da direção executiva cada diretor 

executivo poderá exercer o direito a um voto. ----- 

(3) Nas reuniões da direção executiva, os diretores 

executivos poderão fazer-se representar por outro 

diretor executivo da Sociedade mediante outorga de 

procuração. --------------------------------------- 

(4) As reuniões da direção executiva deverão ser 

convocadas por um dos diretores executivos que 

deverá explicitar os assuntos a serem deliberados, 

e respeitar um prazo de convocação de três dias. A 

direção executiva tem autonomia para tomar decisões 

por escrito sem a necessidade de uma convocação 

formal, desde que todos os diretores executivos 

sejam incluídos no processo de decisão e nenhum 

diretor executivo tenha manifestado objeção a tal 

procedimento. ------------------------------------- 
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(5) A Assembleia Geral de Sócios poderá sujeitar a 

direção executiva a um regulamento interno que 

preveja assuntos, cuja deliberação só poderá ser 

realizada pela direção executiva após o 

consentimento prévio da Assembleia Geral de Sócios. 

§ 9 

=#= Deliberações dos Sócios, Assembleia Geral =#= 

(1) As deliberações dos sócios poderão ser 

realizadas com base nas condições prescritas pelo § 

34 (parágrafo trinta e quatro) da lei que rege as 

sociedades de responsabilidade limitada, ou no 

âmbito das Assembleias Gerais de Sócios. ---------- 

(2) A Assembleia Geral de Sócios será realizada uma 

vez ao ano na sede da Sociedade. Cabe à Assembleia 

Geral de Sócios a deliberação dos seguintes 

assuntos: ----------------------------------------- 

(a) a avaliação e constatação do resultado do 

balanço anual; ------------------------------------ 

(b) a distribuição de lucros; --------------------- 

(c) a exoneração dos diretores executivos de suas 

atividades no exercício comercial findo; ---------- 

(d) a restituição de pagamentos suplementares; ---- 

(e) a reivindicação das compensações devidas pelos 

diretores executivos ou seus representantes à 

Sociedade em razão da constituição ou direção 
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executiva, bem como a nomeação de um representante 

para a gestão de processos, caso a Sociedade não 

puder ser representada pelos diretores executivos; 

(f) durante os primeiros dois anos de funcionamento 

da Sociedade, cabe à Assembleia Geral de Sócios a 

celebração de contratos para a aquisição de 

determinados equipamentos ou bens imóveis pela 

Sociedade no âmbito do exercício de suas atividades 

comerciais, cujos valores equivalham a um quinto do 

capital social; cabe a ela também a alteração de 

tais contratos, caso a alteração imponha ônus à 

sociedade; ---------------------------------------- 

(g) aumentos ou reduções do capital social da 

Sociedade; ---------------------------------------- 

(h) alterações da presente Declaração de 

Constituição de Sociedade; ------------------------ 

(i) mudanças estruturais de qualquer natureza, 

sobretudo fusões e cisões; ------------------------ 

(j) qualquer deliberação da Sociedade em 

Assembleias Gerais de suas sucursais sobre assuntos 

sujeitos à autorização por parte da Assembleia 

Geral de Sócios de tal sucursal; ------------------ 

(k) qualquer mudança dos critérios para a 

instituição, usufruto e limitação (i) do Fundo de 
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Performance, (ii) do Fundo de Renovação, e (iii) da 

Reserva de Contingência; -------------------------- 

(l) o (i) exercício do direito de preempção para a 

aquisição de participações da categoria B emitidas 

por uma das sucursais da Sociedade, (ii) exercício 

do direito de preempção para a aquisição de 

participações da categoria B de uma das sucursais 

da Sociedade conforme previsto no respectivo 

estatuto de tal sucursal, bem como (iii) a 

elaboração de qualquer oferta para a aquisição de 

participações da categoria B de uma de suas 

sucursais; ---------------------------------------- 

(m) a doação de capital e/ou a concessão de 

créditos e/ou empréstimos a uma de suas sucursais; 

(n) a fundação de novas sucursais, e a elaboração 

de todos os documentos e realização de todos os 

atos relacionados com tal fundação; --------------- 

Para a deliberação sobre os assuntos especificados 

sob os itens (f) até (i), faz-se necessária uma 

maioria de 75 % dos votos. ------------------------ 

(3) A convocação para a Assembleia Geral de Sócios 

será realizada pelo diretor executivo ou sócio 

mediante carta registrada, a ser enviada ao 

endereço comunicado pelos sócios à Sociedade, 

explicitando-se os assuntos a serem deliberados. O 
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prazo entre a data do despacho da carta de 

convocação e a data da realização da Assembleia 

Geral deverá equivaler a 07 (sete) dias. ---------- 

(4) Caso em uma Assembleia Geral todos os sócios 

estiverem presentes ou devidamente representados, 

as deliberações poderão ser tomadas mesmo no caso 

de a Assembleia Geral não haver sido convocada em 

concordância com as disposições. ------------------ 

(5) Cada sócio poderá exercer o direito de fazer-se 

representar por outra pessoa mediante outorga de 

procuração. --------------------------------------- 

(6) As deliberações tomadas em Assembleia Geral só 

terão validade, se no mínimo 10% do capital social 

estiverem presentes ou devidamente representados, 

desde que a legislação não preveja outra maioria. 

Caso o quórum necessário não puder ser obtido, 

dever-se-á realizar uma nova convocação, em que a 

pauta deverá ser limitada aos assuntos que haviam 

sido previstos para a Assembleia Geral não 

instalada; nesta nova Assembleia Geral, as 

deliberações poderão ser tomadas sem o cumprimento 

da disposição relativa ao quórum. O prazo entre a 

data da Assembleia Geral original e a nova 

Assembleia Geral deverá equivaler a no mínimo 07 

(sete) dias. -------------------------------------- 
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(7) Caso o teor das deliberações da Assembleia 

Geral de Sócios não for registrado em ata notarial, 

dever-se-á elaborar uma ata, registrando-se os 

assuntos e as respectivas decisões da Assembleia 

Geral. Estas atas deverão ser devidamente 

registradas e assinadas tanto pelo Presidente da 

Assembleia Geral quanto pelo secretário a ser 

eleito no início de cada Assembleia Geral. As atas 

ou atas notariais são documentos comprobatórios das 

deliberações tomadas pela Assembleia Geral de 

Sócios. ------------------------------------------- 

§ 10 

=#= Balanço Anual =#= 

(1) Os diretores executivos deverão elaborar o 

balanço anual da Sociedade para o exercício 

comercial do ano anterior, dentro de um prazo de 

cinco meses após o término do respectivo exercício 

comercial. Eles deverão imediatamente encaminhar o 

balanço anual a todos os sócios, e apresentá-lo 

para deliberação em Assembleia Geral dentro de um 

prazo de no máximo oito meses após o término do 

respectivo exercício comercial. ------------------- 

(2) Em Assembleia Geral, os sócios deliberarão 

sobre a constatação do resultado do balanço anual, 

a exoneração dos diretores executivos e a 
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distribuição de lucros, caso o balanço anual 

demonstrar a existência de tais lucros. Cabe aos 

sócios decidir se desejam ou não prescindir da 

distribuição total ou parcial dos lucros aos sócios 

da Sociedade. ------------------------------------- 

§ 11 

=#= Dissolução e Liquidação =#= 

(1) A dissolução da Sociedade está sujeita a uma 

decisão unânime dos sócios. ----------------------- 

(2) Para a função de liquidatários deverão ser 

nomeados os diretores executivos da Sociedade, 

desde que a Assembleia Geral não decida 

unanimemente a nomeação de outras pessoas como 

liquidatários. ------------------------------------ 

§ 12 

=#= Despesas Oriundas da Constituição =#= 

As despesas e taxas oriundas da constituição e do 

registro da Sociedade no Registro Comercial até o 

valor máximo de EUR 7.000,00 (sete mil Euros) 

ficarão a cargo da Sociedade. As despesas de 

constituição terão de ser contabilizadas como 

gastos operacionais no primeiro balanço anual da 

Sociedade. ---------------------------------------- 

§ 13 

=#= Disposições Finais =#= 
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Desde que a presente Declaração de Constituição de 

Sociedade não determine outra regulamentação, a 

Sociedade ficará sujeita às disposições da lei que 

regulamenta as sociedades de responsabilidade 

limitada. ----------------------------------------- 

==#== 

Para a apresentação ao Tribunal do Comércio em 

Viena conforme § 51 (parágrafo cinquenta e um) 

alínea 1 (um) da lei que regulamenta as sociedades 

de responsabilidade limitada. --------------------- 

=#= Notarização =#= 

Eu certifico, por meio desta, que as disposições 

alteradas da Declaração de Constituição de 

Sociedade da Sete International GmbH (futuramente: 

Sete International One GmbH) com sede em Viena,  

correspondem à decisão sobre a alteração da 

Declaração de Constituição de Sociedade registrada 

por minha pessoa, Dr. Christoph Bieber, notário com 

sede em Viena – Innere Stadt, em 28 (vinte e oito) 

de agosto de 2014 (dois mil e quatorze) sob o 

número 24.699, e que as disposições não alteradas 

correspondem fielmente ao teor da Declaração de 

Constituição de Sociedade de Responsabilidade 

Limitada apresentada para fins de registro. ------- 
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ADRIANA RÄBEL 
TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL JURAMENTADA 

Matrícula na Junta Comercial do Rio de Janeiro nº 216 – ALEMÃO  
Membro da Associação Profissional de Tradutores Públicos e Intérpretes 

Comerciais, Juramentados, do Estado do Rio de Janeiro (ATP-RIO) 

TRADUÇÃO JURAMENTADA Nº 085 – 2015 

  

– E-mail: contato@adrianarabel.com.br – 

– Tel: (21)2648-5142 –  
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[Local e data:] Viena, 08 (oito) de setembro de 

2014 (dois mil e quatorze) ------------------------ 

[Assinatura:] Dr. Christoph Bieber, notário ------- 

[N.d.T: Ao lado esquerdo da assinatura do notário 

consta um carimbo de Dr. Christoph Bieber – Wien – 

Innere Stadt - Viena – República da Áustria] ------ 

___________________________________________________ 

É O QUE CONSTAVA do referido documento ao qual me 

reporto e, por ser verdade, DOU FÉ. --------------- 

POR TRADUÇÃO CONFORME.  ---------------------------- 

Maricá, 24 de abril de 2015 

 

193



194



195



196



197



198



199



200


