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Processo nº 0192744-24.2017.8.19.0001

EDF NOGUEIRA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS SIMPLES LTDA., anteriormente qualificada,
na qualidade de ADMINISTRADORA JUDICIAL, neste ato representada pelo Sr. Edgard Perez
Fernandes Nogueira, nos autos do processo de recuperação judicial em epígrafe, referente
a empresa AIRMIX AR CONDICIONADO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, vem
requerer a juntada do anexo relatório mensal de atividade da empresa (Ref. Maio/2018).

Termos em que,
Pede deferimento
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.
EDF Nogueira Administração e Gestão de Empresas
Administrador Judicial
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO
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RELATÓRIO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECUPERANDA AIRMIX AR CONDICIONADO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
MÊS: MAIO/2018
PROCESSO: 0192744-24.2017.8.19.0001

O Administrador Judicial da recuperação judicial em referência, em atendimento ao
disposto no artigo 22, II, c) da Lei nº 11.101/2005, vem, respeitosamente, apresentar
relatório de atividades da empresa em recuperação AIRMIX AR CONDICIONADO LTDA
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, referente ao mês de Maio / 2018.
Aproveita para informar que se encontra à disposição para esclarecer eventuais dúvidas
relacionadas a este documento e/ou ao procedimento de recuperação judicial em
referência.
1. Atividades da Recuperanda
A Recuperanda enviou ao ADMINISTRADOR JUDICIAL, breve relatório com as principais
atividades da empresa, tendo como referência o período de Maio/2018, com informações
relevantes do período, quadro de funcionários, propostas apresentadas, faturamento e
despesas do período.
I.

Informações financeiras e Comerciais

No aspecto comercial, a empresa em recuperação informou que não foram apresentadas
propostas no período.
Contudo, informa que foram aprovadas para execução as propostas:
I.

. Pmix-18-022 – Condomínio Saint Barth - Academia Valor: R$ 110.000,00, sendo
R$ 40.000,00 faturamento Airmix e R$ 70.000,00 faturamento de direto de
equipamentos e materiais.
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II.

Pmix018-021 – Construtora Lafem – Obra: CT Flamengo Valor: R$ 850.000,00,
sendo R$ 550.000,00 faturamento Airmix e R$ 300.000,00 faturamento direto de
materiais.

No período de Maio/2018, a empresa devedora informou ter gerado faturamento de R$
191.402,18, tendo apresentado a seguinte evolução de seu faturamento nos últimos
períodos.

Quanto as despesas, no período, foram no importe de R$ 27.864,00, conforme quadro
abaixo e gráfico demonstrando sua evolução nos últimos meses.
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A Recuperanda informou que finalizou o período com 6 (seis) funcionários em seu quadro,
ocorrendo um desligamento no período, demonstrando a evolução de sua equipe no
gráfico abaixo.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.
EDF Nogueira Administração e Gestão de Empresas
Administrador Judicial
CRA-RJ 20-68519-0

