
 

  

 
 

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA 

 

 
Caros acionistas, 
 
Muita determinação, muita vontade, muita fé e muito amor por aquilo 
que estamos fazendo e uma dedicação total e incondicional ao nosso 
projeto. Esse é um resumo das principais características das pessoas 
que estão trabalhando dia e noite para operacionalizar a ATOM 
Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“ATOM”). 
 
Estamos muito felizes em anunciar a todos a saída da Companhia de 
Recuperação Judicial. Trabalhamos duro, tivemos apoio incondicional 
de todos os colaboradores e todos os acionistas que acreditaram no 
nosso trabalho.  
 
Passo a passo estamos cumprindo um longo e difícil cronograma, no 
qual a saída da Recuperação Judicial era um dos pontos principais 
para a nova companhia. Quero parabenizar a todos que se envolveram 
inteiramente para que esse momento chegasse. As dificuldades e 
desafios foram gigantes, mas aos poucos e de forma ordenada viemos 
conquistando cada objetivo, com o máximo de transparência, 
determinação e muita humildade. 
 
Esse novo status passa a oferecer para a companhia diversas 
oportunidades, muda completamente a dinâmica e com certeza acelera 
sua percepção de valor. Nesse momento passamos a deter uma 
infinidade de oportunidades reais para que a companhia possa se 
desenvolver com tranquilidade, entre elas destaco: (i) olhar mais 
profundo de grandes fundos de investimentos, (ii) melhor acesso à 
crédito, (iii) anulação de riscos jurídicos e (iv) melhor desenvolvimento 
com parceiros comerciais. 
 
O momento não poderia ser mais oportuno, pois com a atual situação 
de mercado estamos bem posicionados para aproveitar as melhores 
oportunidades. Estamos com o melhor veículo, com projetos sólidos e 
uma atividade que não depende de clientes, fornecedores e da economia 
para nos desenvolver. A peça-chave do nosso negócio são pessoas, e 
estamos muito confiantes que formaremos o melhor time do mercado 
financeiro. 
 
Estamos engajados com o desenvolvimento das atividades da 
Companhia e trabalhando com muito afinco e determinação para que 



 

  

possamos aproveitar as melhores oportunidades e gerar grande valor a 
todos os acionistas. 
 
Agora definitivamente podemos falar com tranquilidade que o primeiro 
passo foi dado, e o fim da Recuperação Judicial é o start para a 
construção de uma companhia sólida e que somados aos primeiros 
eventos já adotados pela administração, podemos  gerar valor a todos os 
acionistas, colaboradores e todas as pessoas que acreditam nela. 
 
Gostaria de compartilhar com vocês outros dois grandes feitos 
realizados, que é a aprovação e o registro da OPA (Oferta Pública de 
Aquisição de Ações), e início das atividades do Simulador, maior 
plataforma de desenvolvimento próprio educativa do mercado 
financeiro. 
 
Sobre a OPA, ela foi aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM em 27 de novembro de 2015 sob o nº 
CVM/SRE/OPA/ALI/2015/003, tendo a BM&FBOVESPA Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuro (“BM&FBOVESPA”) autorizado no mesmo 
dia a realização do Leilão em seu sistema eletrônico de negociação para 
o dia 04 de janeiro de 2016.  
 
A aprovação da OPA é um ponto muito importante para a Companhia, 
uma vez que finaliza totalmente o processo de aquisição de controle,  
atendendo completamente a legislação. Para nós, controladores, 
conselheiros e colaboradores da WHPH, Paiffer Management, e ATOM é 
a conclusão de um ciclo muito importante, uma vez que ao finalizar o 
leilão poderemos sair da vedação de negociar as ações da ATOM3. 
 
Sobre o Simulador, lançamos no dia 30 de novembro do corrente, nosso 
simulador de desenvolvimento próprio e exclusivo. 
 
Estamos muito empolgados com o modelo de plataforma desenvolvida e 
o nosso modelo de negócios, e ainda muito satisfeitos em trabalhar para 
criar um modelo único no mundo inteiro, no qual além de condicionar a 
todas as pessoas oportunidades iguais, estamos proporcionando uma 
grande revolução educacional no mercado financeiro. Estamos diante 
do projeto mais objetivo, mais simplificado e mais massificado de 
verdade. 
 
Esse é um projeto que realmente enche os olhos de toda nossa equipe, 
vejo muita sinceridade e uma busca incansável de todos em levar as 
informações de forma correta, honesta, e ao maior número de pessoas 
possíveis. Quero agradecer a toda nossa equipe e a Nelogica, nossa 
grande parceira, pelo trabalho de desenvolvimento e empenho em 
construir uma plataforma única no mercado brasileiro e mundial, que 



 

  

irá proporcionar a milhões de pessoas no Brasil e no mundo um amplo 
processo educativo, e mais, uma plataforma que coloca em condições 
iguais todas as pessoas, e proporciona oportunidades para que possam 
se desenvolver no mercado financeiro sem riscos e após bons 
resultados, ter a possibilidade de trabalhar em uma mesa profissional. 
 
A revolução educacional e a disponibilização de oportunidades para as 
pessoas é nosso grande objetivo e patrimônio. Queremos mais pessoas 
nos ajudando nessa jornada, nós sabemos que não podemos fazer isso 
sozinhos, e se você, investidor, especulador, expectador, entusiasta, 
seja quem você for, se tiver as características básicas, honesto, 
determinado, com fé, com muita força de superar desafios,  apaixonado 
pelo mercado financeiro, venha fazer parte, nós contamos com você. 
 
Estamos trabalhando agora na solidificação e fundamentação da 
Companhia, elaborando cuidadosamente o Plano Estratégico e 
Operacional. 
 
Quero agradecer a todos os acionistas, todos os colaboradores, e todas 
as pessoas que acreditaram que seríamos capazes, de em curto prazo 
de tempo (6 meses) resolver tantas coisas importantes. Esse é um final 
de ano para ser muito comemorado, talvez poucas pessoas saibam o 
tamanho real das dificuldades que passamos para chegar até aqui, mas 
nós queremos ir além, nós sonhamos grande, nós acreditamos nas 
pessoas, acreditamos nas oportunidades, e por mais que possamos 
errar nesse longo caminho, vamos levantar, vamos sair mais fortes e 
depois vamos caminhar para frente. 
 

 
Um Feliz Natal e Próspero 2016. 

 
 

José Joaquim Paifer 
Diretor Presidente 

Atom Participações S.A. “Em Recuperação Judicial” 
 

 
 

 


