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1.

Mensagem do Conselho de Administração

Senhor(a) acionista,
É com muito prazer e satisfação que convido você, acionista titular de ações ordinárias de emissão
do Banco Modal S.A. (“Companhia”), para participar da nossa Assembleia Geral Extraordinária
(“AGE”), a ser realizada no dia 20 de junho de 2022, às 16h, de forma totalmente virtual,
preservando a saúde de todos.
Para auxiliar os acionistas na tomada de decisão acerca das matérias a serem deliberadas na AGE,
preparamos este Manual de Participação na AGE (“Manual de Participação”) contendo as
informações e instruções necessárias para que seu voto seja apresentado de forma consciente e
fundamentada.
Nos termos da Resolução da CVM nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 81”) e com
o objetivo de facilitar e incentivar a participação de seus acionistas, a Companhia disponibiliza o
sistema de votação à distância, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto à distância
diretamente à Companhia, conforme orientações detalhadas que constam deste Manual de
Participação e da proposta da administração.
A sua participação e seu voto são essenciais e fundamentais em nossa AGE, por isso contamos
com a sua participação.
Os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGE encontram-se
à disposição dos acionistas para consulta (i) na sede da Companhia; (ii) no website de Relações
com Investidores da Companhia (https://ri.modal.com.br); (iii) no website da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br); e (iv) no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) (www.b3.com.br).
Nossa área de Relações com Investidores (ri@modal.com.br) permanecerá à sua disposição para
esclarecimentos de dúvidas ou questionamentos referentes ao material constante deste Manual de
Participação.
Atenciosamente.
Diniz Ferreira Baptista
Presidente do Conselho de Administração

2.

Orientações para Participação na AGE a ser realizada no dia 20 de junho de 2022

2.1.

Participação na Assembleia Digital

2.1.1.

Detentores de Ações

A AGE será realizada exclusivamente de modo digital, nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei
das S.A., e da Resolução CVM 81, não havendo, portanto, a possibilidade de comparecimento
físico à AGE.
Conforme disposto no artigo 6º, §3º, da Resolução CVM 81, os acionistas que pretendam participar
da AGE, pessoalmente ou por meio de procuradores, deverão se habilitar, até às 23h59 horas do
dia 18 de junho de 2022, data que antecede em 2 (dois) dias a realização da AGE, exclusivamente
através
do
link:
https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hI
BxYIwtWoWyIJMqqR2pCw+x15nNCa+1JT13TcJx/tJ/OF2, fornecendo, para tanto, as
informações solicitadas abaixo:
2.1.2.

Acionistas Pessoas Físicas

Documento de identificação com foto (Exemplos: RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras
de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração
Pública, desde que contenham foto de seu titular).

2.1.3.

Acionistas Pessoas Jurídicas

Último estatuto ou contrato social consolidado e documentação societária
comprovando poderes de representação (i.e.: ata de eleição dos diretores, termos de posse);

Documento de identificação com foto (Exemplos: RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras
de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração
Pública, desde que contenham foto de seu titular) do(s) representante(s) legal(is);

No caso de fundos de investimento: (i) último regulamento consolidado do fundo; (ii)
estatuto ou contrato social do administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política
de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação
(i.e.: ata de eleição dos diretores, termos de posse); e (iii) documento de identificação com
foto (Exemplos: RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional ou carteiras
funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de
seu titular) do(s) representante(s) legal(is) do administrador ou gestor.

2.1.4.

Acionistas representados por Procuração

Além dos documentos indicados acima, procuração, que deverá ter sido outorgada há
menos de 1 (um) ano para um procurador que seja acionista, administrador da Companhia,
advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento
representar seus condôminos, de acordo com o previsto no §1º do artigo 126 da Lei das S.A.
Os acionistas pessoas jurídicas poderão ser representados por procurador constituído

conforme seus estatutos ou contratos sociais, não sendo obrigatório que seja acionista,
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira;

Documento de identificação com foto (Exemplos: RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras
de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração
Pública, desde que contenham foto de seu titular) do procurador.
Para fins dos documentos previstos acima, caso a procuração esteja em língua estrangeira, a
mesma deverá ser vertida para o português por tradutor juramentado e registrada, juntamente
com a tradução juramentada, em cartório de registro de títulos e documentos, sendo
dispensada, nos termos do Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP, conforme reunião
realizada pelo Colegiado da CVM em 24 de junho de 2008 (Processo CVM RJ2008/1794),
a consularização das procurações estrangeiras outorgadas pelos acionistas a seus
representantes, salvo nas hipóteses em que estas tiverem firma reconhecida pelos notários
do país de origem e/ou sejam lavradas por meio de instrumento público, conforme aplicável.
No entanto, nesta última hipótese, nos termos da Convenção Sobre a Eliminação da
Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada em 05 de
outubro de 1961, e promulgada pelo Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, a
Companhia dispensará a consularização de documentos estrangeiros emitidos em países
signatários da mencionada convenção, desde que comprovado o seu apostilamento.
A Companhia ainda admite procurações outorgadas por acionistas no Brasil, por meio
eletrônico, uma vez que a Medida Provisória 2200-2/01 reconhece a validade jurídica dos
documentos no Brasil assinados por meio eletrônico, podendo-se utilizar para esta finalidade
qualquer mecanismo que assegure a autoria e integridade das procurações por meio
eletrônico e seja admitido como válido pelas partes envolvidas. A Companhia não admite
procurações estrangeiras outorgadas por acionistas por meio eletrônico.
2.1.5.

Acionistas Estrangeiros

Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os
acionistas brasileiros, ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e a
procuração deverão ser traduzidos de forma juramentada, não sendo necessária sua
notarização e consularização.

2.1.6.

Orientações para acesso à Plataforma Digital

Nos termos do §3º do artigo 6º da Resolução CVM 81, não será admitido o acesso à Plataforma
Digital de acionistas que não efetivarem a sua habilitação e/ou deixarem de apresentar os
documentos de participação mencionados, conforme aplicável, no prazo estabelecido (isto é, até
às 23h59 do dia 18 de junho de 2022).
Após a devida análise do cadastro do acionista, a Companhia retornará em até 24 (vinte e quatro)
horas ao acionista e poderá requisitar outros documentos necessários para a habilitação do
acionista na AGE.
Será permitido ao acionista que regularize o seu cadastro pendente até 24 (vinte e quatro) horas
antes do início da AGE.

Os cadastros recebidos nos finais de semana serão validados até às 18:00h da segunda-feira
subsequente.
Após a habilitação do acionista, será enviado um e-mail contendo login e senha de acesso à
Plataforma Digital. O acesso à Plataforma Digital é pessoal e intransferível e o eventual
compartilhamento dessas informações será de exclusiva responsabilidade do acionista.
O acionista que não receber tal informação até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da data
da realização da AGE, deverá entrar em contato com a Companhia através do e-mail
ri@modal.com.br, com cópia para proxy@alfm.adv.br.
A Companhia enviará o link individual e as respectivas instruções para acesso à Plataforma Digital
para os endereços de e-mail cadastrados aos acionistas que tenham apresentado sua solicitação no
prazo e nas condições acima mencionados dentro das 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da
data da realizacão da AGE. Será enviado apenas um convite individual por acionista participante.
Após efetuar login e senha, os acionistas receberão um código de acesso, via e-mail, que deverá
ser inserido no campo “Código de Acesso”. Em seguida, deverá ser realizada a alteração da senha.
Os acionistas deverão acessar a Plataforma Digital com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos do horário marcado para o início da AGE, a fim de evitar eventuais problemas
operacionais com a ferramenta.
A Companhia informa que a AGE terá início, impreterivelmente, às 16h, não sendo admitido o
ingresso na Plataforma Digital após esse horário.
Os acionistas que tenham se cadastrado para participar das AGE pela Plataforma Digital ou seus
procuradores, conforme o caso, se comprometem a: (i) utilizar os convites individuais única e
exclusivamente para o acompanhamento remoto da AGE, (ii) não transferir ou divulgar, no todo
ou em parte, os convites individuais a qualquer terceiro, acionista ou não, sendo o convite
intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem tampouco transferir, a
qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio
virtual durante a realização da AGESP.
A Companhia esclarece que, conforme previsto no §1º, inciso II, do artigo 28 da Resolução CVM
81, a AGE será integralmente gravada e o acionista que participar por meio da Plataforma Digital
será considerado presente à AGE, podendo exercer seus respectivos direitos de voto e assinante
da respectiva ata da AGE, nos termos do artigo 47, §1º, da Resolução CVM 81.
Assim, os acionistas que ingressarem na Plataforma Digital autorizam, desde já, que a Companhia
utilize quaisquer informações constantes da gravação da AGE para: (i) registro da possibilidade
de manifestação e visualização dos documentos apresentados durante a AGE; (ii) registro da
autenticidade e segurança das comunicações durante a AGE; (iii) registro da presença e dos votos
proferidos pelos acionistas participantes; (iv) cumprimento de ordem legal de autoridades
competentes; e (v) defesa da Companhia, seus administradores e terceiros contratados, em
qualquer esfera judicial, arbitral, regulatória ou administrativa.
O acesso à AGE por meio da Plataforma Digital deverá ocorrer através de computador Desktop
ou Notebook com os sistemas operacionais Microsoft Windows 10 (64 bits) ou macOS Catalina
10.15.4 e que possua, ainda, os browsers Google Chrome (83.0.4103.116) (64 bits), Firefox

(77.0.1) (64 bits) ou Microsoft Edge (83.0.478.54) (chromium) (64 bits) e que garanta a
compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização da plataforma (por
vídeo e áudio). A Companhia recomenda, ainda, a utilização de fones de ouvido para melhor
qualidade do áudio.
Abaixo, a tabela com as recomendações de uso da Plataforma por meio de computador pessoal:
Chrome

Firefox

Safari

Opera

Vivaldi

Vídeo

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Aúdio do
Computador

Sim

Sim

Não

Não

Sim

View
Sharing

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Screaming
Sharing

>=72

>=66

Não

Não

Sim

Chat

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

A Companhia não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que o
acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras eventuais questões alheias à
Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a participação do acionista na AGE por meio
da Plataforma Digital.
2.1.7.

Esclarecimentos adicionais

Exclusivamente com a finalidade de facilitar e agilizar os trabalhos da AGE, a Companhia pede
aos acionistas que solicitarem sua participação virtual (e que não tenham enviado o Boletim de
Voto) que enviem digitalmente, juntamente com sua solicitação e os documentos necessários para
participação virtual, suas manifestações de voto à Companhia. O envio prévio das manifestações
de voto não dispensa o acionista de efetivamente participar virtualmente da AGE, ou seja, o
acionista deverá se conectar, registrar sua presença e emitir seu voto através da plataforma
eletrônica para que os mesmos sejam devidamente considerados.
O acionista que já tenha enviado seu BVD, nos termos descritos no item 2.2 abaixo, também
poderá, caso deseje, se cadastrar para participar da AGE por meio da Plataforma Digital, desde
que o faça na forma e no prazo descrito neste Manual, hipótese em que tal acionista poderá: (i)
simplesmente participar das AGE, tenha ou não enviado o BVD; ou (ii) participar e votar na AGE,
mediante solicitação explícita de desconsideração das instruções de voto enviadas via BVD, antes
da colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em votação.
Em caso de dúvida com relação aos procedimentos de representação acima, favor contatar: Sr.
Bruno José Albuquerque de Castro, e-mail: ri@modal.com.br.
2.2.

Participação por meio do Boletim de Voto a Distância

Conforme previsto nos artigos 26 e seguintes Resolução CVM 81, os acionistas da Companhia
poderão encaminhar, a partir desta data e até o dia 14 de junho de 2022 (inclusive), suas instruções
de voto em relação à matéria objeto da ordem do dia da AGE mediante o preenchimento e envio

do boletim de voto a distância (“BVD”), cujo modelo foi disponibilizado no website de Relações
com Investidores da Companhia (https://ri.modal.com.br) e nos websites da CVM
(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br). Para informações adicionais, o acionista deve
observar as regras previstas na Resolução CVM 81 e os procedimentos descritos no BVD
disponibilizado pela Companhia, bem como neste Manual de Participação.
Nesse sentido, o BVD deverá:

ser acessado, para impressão e preenchimento prévios, no website de Relações com
Investidores da Companhia (https://ri.modal.com.br) e nos websites da CVM
(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br); e

ser recebido no prazo de até 7 (sete) dias antes da data da AGE, ou seja, até o dia 14
de junho de 2022 (inclusive). Eventuais BVDs recebidos após essa data serão
desconsiderados.
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto por meio do BVD deverá fazê-lo por uma
das opções abaixo descritas:
2.2.1.

Por instruções de preenchimento transmitidas aos seus respectivos agentes de
custódia

Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações depositadas com
instituições e/ou corretoras (“Agentes de Custódia”) na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
Nesse caso, o voto a distância será exercido pelos acionistas de acordo com os procedimentos
adotados por seus Agentes de Custódia.
O acionista titular de ações depositadas na Central Depositária da B3 e que optar por exercer o seu
direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviços deverá transmitir as suas
instruções de voto a seus respectivos Agentes de Custódia, observadas as regras por esses
determinadas, que, por sua vez, encaminharão tais manifestações de voto à Central Depositária da
B3.
Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com os seus agentes de custódia e verificar os
procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via BVD, bem como os
documentos e informações por eles exigidos para o exercício de tal faculdade.
Como a prestação do serviço de coleta e transmissão de instruções de preenchimento do BVD é
facultativo para os Agentes de Custódia, recomendamos que o acionista verifique se o seu
custodiante está habilitado a prestar tal serviço e quais os procedimentos indicados por eles para
emissão das instruções de voto, bem como os documentos e informações por eles exigidos.
Nos termos do artigo 27 da Resolução CVM 81, o acionista deverá transmitir as instruções de
preenchimento do BVD para seus agentes de custódia em até 7 dias antes da data de realização da
AGE, ou seja, até o dia 14 de junho de 2022 (inclusive), salvo se prazo diverso, sempre anterior a
essa data, for estabelecido por seus agentes de custódia.
A Companhia informa que, caso seu respectivo Agente de Custódia não preste o serviço de voto a
distância, o acionista terá a opção de enviar seu BVD e documentos aplicáveis diretamente ao
escriturador das ações da Companhia ou à própria Companhia, conforme os itens abaixo. A

Companhia não é responsável pela comunicação entre os acionistas e seus respectivos Agentes de
Custódia.
Os Agentes de Custódia encaminharão as manifestações de voto por eles recebidas à Central
Depositária da B3 que, por sua vez, gerará um mapa de votação a ser enviado ao escriturador da
Companhia. Vale notar que, conforme determinado pela Resolução CVM 81, a Central Depositária
da B3, ao receber os votos dos acionistas por meio de seus respectivos Agentes de Custódia,
desconsiderará eventuais votos divergentes em relação a uma mesma deliberação que tenham sido
emitidos pelo mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ.
2.2.2.

Por instruções de voto transmitidas ao Escriturador

Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações depositadas no Itaú
Corretora de Valores S.A. (“Itaú”), na qualidade de escriturador das ações da Companhia.
O serviço de coleta e transmissão de instruções e preenchimento do BVD será realizado por meio
de uma plataforma eletrônica. Para isso, o acionista deverá realizar o cadastro no site Itaú
Securities Services Assembleia Digital (https://www.itau.com.br/investmentservices/assembleiadigital/), o qual contém o passo a passo que deverá ser seguido pelo acionista. Os acionistas
elegíveis que desejarem utilizar esta opção deverão realizar um cadastro e possuir um certificado
digital.
O escriturador, em linha com a Resolução CVM 81, desconsiderará eventuais votos divergentes
em relação a uma mesma deliberação que tenham sido emitidos pelo mesmo número de inscrição
no CPF ou CNPJ.
2.2.3.

Encaminhamento do Boletim de Voto a Distância diretamente à Companhia

Alternativamente ao procedimento descrito nos itens acima, os acionistas poderão, ainda, enviar o
BVD diretamente à Companhia, observando as regras abaixo:
Os acionistas deverão imprimir o BVD, preenchê-lo, rubricar todas as páginas e assiná-lo. Na
sequência, os acionistas deverão enviar o BVD, devidamente preenchido, rubricado e assinado,
para os e-mails: ri@modal.com.br e proxy@alfm.adv.br juntamente com as vias digitalizadas dos
documentos descritos no item 2.1 acima (conforme aplicável a cada acionista).
Em até 3 (três) dias do recebimento dos referidos documentos, a Companhia informará ao
acionista, por meio do endereço eletrônico indicado no BVD, acerca de seu recebimento e de sua
aceitação.
Caso o BVD não esteja integralmente preenchido ou acompanhado dos documentos
comprobatórios acima descritos, este será desconsiderado e tal informação será enviada ao
acionista por meio do endereço eletrônico indicado no BVD, informando-o da necessidade de
retificação ou reenvio do BVD ou dos documentos que o acompanham (desde que haja tempo
hábil), descrevendo os procedimentos e prazos necessários à regularização do voto a distância.
A Companhia ressalta que:

encerrado o prazo de votação a distância, ou seja, em 14 de junho de 2022 (inclusive),
o acionista não poderá alterar as instruções de voto já enviadas, salvo na AGE, pessoalmente

ou por procuração, mediante solicitação, explícita, de desconsideração das instruções de voto
enviadas via BVD, antes da colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em votação; e

conforme previsto no artigo 49 da Resolução CVM 81, as instruções de voto a
distância serão consideradas normalmente na hipótese de eventual adiamento da AGE ou
caso seja necessária a sua realização em segunda convocação, desde que o eventual
adiamento ou realização em segunda convocação não ultrapassem 30 (trinta) dias da data
inicialmente prevista para sua realização em primeira convocação.
2.3.
2.3.1.

Quóruns aplicáveis à AGE
Quóruns de instalação

Conforme disposto no artigo 135 da Lei das S.A., para as matérias da Assembleia Geral
Extraordinária que envolvam a reforma do Estatuto Social a instalação para deliberação ocorrerá
em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no
mínimo, do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto em mencionada assembleia.
Caso o quórum aplicável em primeira convocação não seja atingido, a Companhia anunciará nova
data para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, podendo, em segunda convocação, ser
instalada com qualquer número de acionistas presentes.
2.3.2.

Quórum de deliberação e direito de voto

De acordo com o artigo 129 da Lei das S.A. e do §1º do artigo 8º do atual Estatuto Social da
Companhia, as deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos dos acionistas com
direito de voto nas matérias apresentadas na AGE, não se computando os votos em branco e as
abstenções.
A administração da Companhia esclarece que, considerando o item 4.1 do regulamento do
segmento especial da B3 denominado Nível 2 de Governança Corporativa (“Nível 2” e
“Regulamento do Nível 2”, respectivamente), bem como o parágrafo 3º do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, os detentores de ações preferenciais da Companhia terão direito de voto
atribuído às suas ações, especificamente para as deliberações relacionadas às alterações ao Estatuto
Social da Companhia que alterem ou modifiquem quaisquer das exigências previstas no item 4.1
do Regulamento do Nível 2.
É importante lembrar que cada ação ordinária corresponde a um voto na AGE e cada ação
preferencial corresponde também a um voto, porém apenas especificamente nas deliberações
relacionadas a alterações do Estatuto Social da Companhia que alterem ou modifiquem quaisquer
das exigências previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2, sendo que nas demais
deliberações as ações preferenciais não têm direito de voto.
Ainda, nos termos do artigo 136, §1º, da Lei das S.A., a eficácia de determinadas deliberações da
Ordem do Dia está condicionada à aprovação ou ratificação, pelos acionistas titulares de ações
preferenciais da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Especial de Acionistas
Preferencialistas, a ser realizada, em primeira convocação, no mesmo dia 20 de junho de 2022, às
14h (“AGESP”), mediante voto afirmativo de titulares de, no mínimo, metade das ações
preferenciais da Companhia.

2.4.

Conflito de Interesses

Conforme previsto na Lei das S.A., o acionista não poderá votar nas deliberações da AGE que
puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da
Companhia.
Havendo alegação por qualquer dos acionistas presentes sobre suposto conflito de interesse de
acionista que o impeça de votar na AGE, ou, ainda, sobre a ocorrência de outra hipótese legal de
impedimento de voto e não tendo o próprio acionista declarado seu impedimento, o presidente ou
secretário da mesa da AGE deverá suspender a deliberação para ouvir e receber tal alegação,
juntamente com eventual manifestação contrária do acionista em questão, antes de colocar a
matéria em votação.
O próprio presidente da mesa da AGE poderá, em constatando um possível impedimento de voto,
solicitar ao acionista esclarecimento sobre a situação, antes de colocar a matéria em votação.
Em linha com o entendimento da CVM, em situações em que o impedimento de voto seja
inequívoco e o acionista não se abstenha de votar, o presidente da mesa tem o poder de declarar
tal impedimento, não lhe sendo facultado impedir o voto em outras situações, sem prejuízo das
disposições legais sobre a eventual anulabilidade do voto proferido.
2.5.

Edital de Convocação

O Edital de Convocação da AGE será publicado por 3 (três) vezes no jornal Monitor Mercantil do
Rio de Janeiro, nos termos do artigo 124 da Lei das S.A., no seguinte teor:

BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62
Companhia Aberta de Capital Autorizado
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais de emissão
do Banco Modal S.A. (“Companhia”) a se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária
(“AGE”), a ser realizada de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma digital ALFM
Easing Voting (“Plataforma Digital”), no dia 20 de junho de 2022, às 16h, para deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia:
(i)
Deliberar sobre a migração da Companhia para o segmento especial de governança
corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado (“Novo
Mercado”);
(ii)
Como requisito à migração, a conversão da totalidade das ações preferenciais de
emissão da Companhia em ações ordinárias, na relação de 1 (uma) ação ordinária por cada
ação preferencial, com a consequente extinção das ações preferenciais de emissão da
Companhia;
(iii)
Sujeito à aprovação das deliberações constantes dos itens (i) e (ii) acima, deliberar
sobre a reforma global do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo aos requisitos do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”) e
para incorporar os demais ajustes detalhados na proposta da administração, com sua
respectiva consolidação, cuja vigência é condicionada à aprovação da migração da
Companhia ao Novo Mercado pela B3, bem como homologação das alterações pelo Banco
Central do Brasil;
(iv)
Autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos e
quaisquer atos necessários para a conclusão do processo de migração da Companhia para o
Novo Mercado;
(v)
Ratificar a contratação da Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 26.907.265/0001-61, empresa responsável pela elaboração dos laudos de
avaliação de que trata o artigo 256 da Lei das S.A; e
(vi)
Em cumprimento ao disposto no artigo 256, §1º, da Lei das S.A., ratificar as
aquisições, pela Companhia, do controle acionário das sociedades (a) Galapos Consultoria e
Participações Ltda. (CNPJ/ME nº 13.020.940/0001-94) e (b) W2D Tecnologia e Soluções
Ltda. (CNPJ/ME nº 41.034.291/0001-16), objeto dos fatos relevantes divulgados,
respectivamente, em 16 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021.
Considerando o item 4.1 do regulamento do segmento especial da B3 denominado Nível 2 de
Governança Corporativa (“Nível 2” e “Regulamento do Nível 2”, respectivamente), bem como o
parágrafo 3º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, os detentores de ações preferenciais da
Companhia terão direito de voto atribuído às suas ações, especificamente com relação à aprovação
da matéria continda no item (iii) acima.

Em atendimento ao disposto no § 1º do artigo 136 da Lei das S.A., a eficácia da aprovação da
matéria contida no item (ii) acima é condicionada à aprovação ou ratificação, conforme o caso, da
mesma matéria pela Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferencialistas (“AGESP”), a ser
realizada, em primeira convocação, em 20 de junho de 2022, às 14h, conforme Edital de
Convocação da AGESP divulgado nesta data.
Informações Gerais: Os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas,
incluindo, mas não se limitando, ao Manual de Participação e Proposta da Administração para a
AGE (“Manual de Participação”), encontram-se à disposição dos acionistas para consulta (i) na
sede da Companhia; (ii) no website de Relações com Investidores da Companhia
(https://ri.modal.com.br); (iii) no website da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
(www.cvm.gov.br); e (iv) no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br).
Informações para Participação: A AGE será realizada exclusivamente de modo digital, nos
termos do artigo 124, §2º-A, da Lei das S.A., e da Resolução da CVM nº 81, de 29 de março de
2022 (“Resolução CVM 81”), não havendo, portanto, a possibilidade de comparecimento físico à
AGE. Para todos os fins legais, a presente reunião será considerada como realizada na sede da
Companhia, conforme disposto no art. 71, §2º da Resolução CVM 81.
A participação do acionista poderá ser:
(i)
Via boletim de voto a distância (“BVD”): Conforme previsto nos artigos 26 e seguintes
Resolução CVM 81, os acionistas da Companhia poderão encaminhar, a partir desta data e até o
dia 14 de junho de 2022 (inclusive), suas instruções de voto em relação à matéria objeto da ordem
do dia da AGE mediante o preenchimento e envio do BVD, cujo modelo foi disponibilizado no
website de Relações com Investidores da Companhia (https://ri.modal.com.br) e nos websites da
CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br). Para informações adicionais, o acionista deve
observar as regras previstas na Resolução CVM 81 e os procedimentos descritos no BVD
disponibilizado pela Companhia, bem como no respectivo Manual de Participação, divulgado
nesta data; ou
(ii)
Virtual, por meio da Plataforma Digital: A participação virtual, por meio da Plataforma
Digital poderá se dar pessoalmente ou por representante legal ou procurador devidamente
constituído, nos termos do artigo 28, §§2º e 3º da Resolução CVM 81, caso em que o acionista
poderá: (a) simplesmente participar da AGE, tenha ou não enviado o BVD; ou (b) participar e
votar na AGE, mediante solicitação explícita de desconsideração das instruções de voto enviadas
via BVD, antes da colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em votação.
Conforme disposto no artigo 6º, §3º, da Resolução CVM 81, os acionistas que pretendam participar
da AGE, por si ou por meio de procuradores, deverão se habilitar até às 23h59 horas do dia 18 de
junho de 2022, data que antecede em 2 (dois) dias a realização da AGE, exclusivamente através
do link:
https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hI
BxYIwtWoWyIJMqqR2pCw+x15nNCa+1JT13TcJx/tJ/OF2
Ainda, tais acionistas deverão apresentar a documentação necessária para sua habilitação,
conforme descrita no Manual de Participação, no prazo indicado acima, conforme resumida
abaixo:

Acionistas Pessoas Físicas:

Documento de identificação com foto (Exemplos: RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras
de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração
Pública, desde que contenham foto de seu titular).
Acionistas Pessoas Jurídicas:

Último estatuto ou contrato social consolidado e documentação societária
comprovando poderes de representação (i.e.: ata de eleição dos diretores, termos de posse);

Documento de identificação com foto (Exemplos: RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras
de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração
Pública, desde que contenham foto de seu titular) do(s) representante(s) legal(is);

No caso de fundos de investimento: (i) último regulamento consolidado do fundo; (ii)
estatuto ou contrato social do administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política
de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação
(i.e.: ata de eleição dos diretores, termos de posse); e (iii) documento de identificação com
foto do(s) representante(s) legal(is) do administrador ou gestor.
Acionistas Representados por procurador:

Além dos documentos indicados acima, procuração, que deverá ter sido outorgada há
menos de 1 (um) ano para um procurador que seja acionista, administrador da Companhia,
advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento
representar seus condôminos, de acordo com o previsto no §1º do artigo 126 da Lei das S.A.
Os acionistas pessoas jurídicas poderão ser representados por procurador constituído
conforme seus estatutos ou contratos sociais, não sendo obrigatório que seja acionista,
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira;

Documento de identificação com foto (Exemplos: RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras
de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração
Pública, desde que contenham foto de seu titular) do procurador.
Acionistas Estrangeiros:

Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os
acionistas brasileiros, ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e a
procuração deverão ser traduzidos de forma juramentada, não sendo necessária sua
notarização e consularização.
Os acionistas que não se habilitarem no prazo acima referido (até às 23h59 horas do dia 18 de
junho de 2022) não poderão participar da AGE.
A Companhia recomenda que os acionistas se familiarizem previamente com o uso da Plataforma
Digital, bem como garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos para a
utilização da Plataforma Digital, conforme orientações constantes do Manual de Participação.
Adicionalmente, a Companhia solicita a tais acionistas que, no dia da AGE, acessem a Plataforma

Digital com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto para o seu início,
a fim de permitir a validação do acesso de todos os acionistas credenciados.
Para informações adicionais sobre a participação na AGE e o acesso à Plataforma Digital, o
acionista deve consultar o Manual de Participação.
A administração da Companhia esclarece, por fim, que somente as ações ordinárias de sua emissão,
incluindo aquelas subjacentes aos certificados de depósito emitido pela Companhia (units), terão
direito de voto nas matérias (i), (ii), (iv), (v) e (vi) AGE.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022.

Diniz Ferreira Baptista
Presidente do Conselho de Administração

3.

Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no
dia 20 de junho de 2022

Prezados Acionistas,
Em atenção ao disposto na Resolução da CVM nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM
81”), apresentamos a seguir a proposta da administração (“Proposta”) do Banco Modal S.A.
(“Companhia”), contendo as informações e documentos relacionados aos assuntos a serem
deliberados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada de modo
exclusivamente digital, por meio da plataforma digital ALFM Easing Voting (“Plataforma
Digital”), no dia 20 de junho de 2022, às 16h (“AGE”):
(i)

Deliberar sobre a migração da Companhia para o segmento especial de governança
corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado
(“Novo Mercado”);

Proposta da Administração: Com relação ao item (i) da ordem do dia da AGE, a administração
da Companhia propõe que seja aprovada a migração da Companhia para o Novo Mercado
(“Migração”), com a celebração do contrato de participação no Novo Mercado. A adesão ao Novo
Mercado representa o compromisso da Companhia com o avanço de suas práticas de governança
corporativa, proporcionando aos seus acionistas a igualdade de direitos políticos e econômicos,
com a adoção de regras e práticas mais rígidas de governança corporativa, o que tende a gerar
valor para si própria e para seus acionistas.
Além disso, a proposta de migração da Companhia do segmento de listagem da B3 denominado
Nível 2 de Governança Corporativa (“Nível 2”) para o Novo Mercado é uma das etapas prévias à
integração das atividades da Companhia e do Banco XP S.A. (“XP Brasil”), ainda que
independente e não condicionada à conclusão das demais etapas, que será implementada por meio
(i) da incorporação da totalidade das ações de emissão da Companhia pela XP Brasil, com a
atribuição, aos acionistas da Companhia, de ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis de
emissão da XP Brasil (“Incorporação de Ações”), e (ii) do resgate da totalidade dessas novas ações
preferenciais mandatoriamente resgatáveis da XP Brasil, mediante a entrega aos seus titulares de
certificados de depósito (BDRs) emitidos no âmbito do programa de BDRs patrocinado nível 1 da
XP Inc., negociados na B3, lastreados em ações classe A de emissão da XP Inc., negociadas na
NASDAQ - Nasdaq Stock Market, conforme informações divulgadas nos fatos relevantes em 7 de
janeiro de 2022 e 5 de maio de 2022 (“Operação”).
Ressalta-se, novamente, que a aprovação da Migração é independente e não condicionada à
posterior aprovação da Incorporação de Ações.
Como o Regulamento do Novo Mercado apresenta diversas exigências para que as ações da
Companhia possam ser admitidas è negociação, o pedido de listagem da Companhia está sujeito à
aprovação, em AGE, das matérias indicadas nos itens (ii) e (iii) abaixo e da aprovação, pela
AGESP (conforme definido abaixo), da matéria indicada no item (ii) abaixo.
Caso a presente proposta e as demais aqui previstas sejam aprovadas pela AGE e pela AGESP, a
data da efetiva migração da Companhia para o Novo Mercado será informada oportunamente ao
mercado.

(ii)

Como requisito à Migração, proposta de conversão da totalidade das ações
preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na relação de 1 (uma)
ação ordinária por cada ação preferencial, com a consequente extinção das ações
preferenciais de emissão da Companhia;

Proposta da Administração: Com relação ao item (ii) da ordem do dia da AGE, a administração
da Companhia propõe que seja aprovada a conversão da totalidade das ações preferenciais de
emissão da Companhia em ações ordinárias, na relação de 1 (uma) ação ordinária por cada ação
preferencial, com a consequente extinção das ações preferenciais de emissão da Companhia.
A proposta da conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias da Companhia
é uma das etapas necessárias para a Migração, conforme descrita no item (i) acima.
Em atendimento ao disposto no § 1º do artigo 136 da Lei das S.A., a eficácia da aprovação da
matéria contida no item (i) acima e deste item (ii) é condicionada à aprovação ou ratificação,
conforme o caso, da mesma matéria pela Assembleia Geral Especial de Acionistas
Preferencialistas, a ser realizada, em primeira convocação, em 20 de junho de 2022, às 14h
(“AGESP”).
Em caso de aprovação da deliberação em AGE e da aprovação ou ratificação, conforme o caso, de
referida matéria em AGESP, os acionistas titulares de ações preferenciais que se abstiverem de
votar ou dissentirem da deliberação que aprovar a conversão, ou, ainda, não comparecerem à
AGESP, terão o direito de retirar-se da Companhia, observadas as disposições do artigo 137 da
Lei das S.A., pelo respectivo valor patrimonial da ação.
Os Anexos I e II à presente proposta contêm as informações exigidas pelos Anexos F e H da
Resolução CVM 81, que se referem, respectivamente, a (i) as informações sobre as ações
preferenciais, relacionadas à sua conversão em ações ordinárias; e (ii) as informações relacionadas
ao direito de recesso ao qual farão jus os acionistas titulares de ações preferenciais dissidentes,
bem como aqueles acionistas que tenham se abstido de votar em tal deliberação ou, ainda, não
tenham comparecido à AGESP.
(iii)

Sujeito à aprovação das deliberações constantes dos itens (i) e (ii) acima, deliberar
sobre a reforma global do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo aos requisitos
do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 e para incorporar os demais
ajustes detalhados na proposta da administração, com sua respectiva consolidação, cuja
vigência é condicionada à aprovação da migração da Companhia ao Novo Mercado
pela B3, bem como homologação das alterações pelo Banco Central do Brasil;

Proposta da Administração: Primeiramente, considerando o item 4.1 do regulamento do Nível
2, bem como o parágrafo 3º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a administração
esclarece que os detentores de ações preferenciais da Companhia terão direito de voto atribuído às
suas ações, especificamente com relação à aprovação da presente matéria, com relação à alteração
ou exclusão, conforme o caso, dos artigos 5, 19 (ix), 38, 39, 40 e 43 do atual Estatto Social da
Companhia.
Com relação a este item (iii) da ordem do dia da AGE, a administração da Companhia propõe que
seja aprovada a reforma global do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo aos requisitos do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 e para incorporar os demais ajustes detalhados

na proposta da administração, com sua respectiva consolidação, cuja vigência é condicionada à
aprovação da Migração pela B3.
A reforma global do atual Estatuto Social da Companhia é necessária na medida em que a migração
da Companhia para o segmento Novo Mercado da B3 exige que o documento seja adaptado às
exigências do Regulamento do Novo Mercado. Adicionalmente, a Companhia também promoveu
determinadas melhorias na redação de algumas cláusulas do documento. Ressaltamos que a
vigência das alterações promovidas no atual Estatuto Social da Companhia está condicionada à
aprovação da Migração pela B3, bem como à homologação das alterações pelo Banco Central do
Brasil.
O Anexo III à presente proposta contém as informações sobre a origem e justificativa das
alterações do Estatuto Social e a análise dos seus efeitos jurídicos e econômicos, quando
pertinente, nos termos do artigo 12 da Resolução CVM 81. A Administração da Companhia
recomenda a aprovação da matéria constante deste item para que o Estatuto Social passe a vigorar
com a nova redação prevista no Anexo IV à presente proposta.
(iv)

Autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos e quaisquer
atos necessários para a conclusão do processo de migração da Companhia para o
segmento de listagem Novo Mercado;

Proposta da Administração: A administração da Companhia propõe a autorização para que os
administradores da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos necessários para a conclusão do
processo de migração da Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado.
(v)

Ratificar a contratação da Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 26.907.265/0001-61, empresa responsável pela elaboração dos
laudos de avaliação de que trata o artigo 256 da Lei das S.A.;

Proposta da Administração: A administração da Companhia propõe a ratificação da contratação
da Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.907.265/0001-61,
empresa responsável pela elaboração dos laudos de avaliação de que trata o artigo 256 da Lei das
S.A. e que subsidiaram os estudos da Companhia a esse respeito.
O Anexo V à presente proposta contém as informações sobre empresa avaliadora, conforme
exigido pelo artigo 25 da Resolução CVM 81.
(vi)

Em cumprimento ao disposto no artigo 256, §1º, da Lei das S.A., ratificar as aquisições,
pela Companhia, do controle acionário das sociedades (a) Galapos Consultoria e
Participações Ltda. (CNPJ/ME nº 13.020.940/0001-94) e (b) W2D Tecnologia e
Soluções Ltda. (CNPJ/ME nº 41.034.291/0001-16), objeto dos fatos relevantes
divulgados, respectivamente, em 16 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021;
e

Proposta da Administração: A administração considerando a estratégia da Companhia de
agregar valor ao nosso segmento de mercado de capitais, ganhando capilaridade e capacidade de
execução frente ao mercado de M&A, as empresas W2D e Galápos, foram adquiridas no final do
2º semestre de 2021, trazendo sinergia para as diferentes frentes de atuação.

Os Anexos VI(A) e VI(B) à presente Proposta da Administração descrevem as informações
relacionadas à aquisição do controle de referidas sociedades, conforme exigido pelo artigo 20 da
Resolução CVM 81.
Adicionalmente, os Anexos VII(A) e VII(B) à presente Proposta da Administração detalham o
direito de recesso a que farão jus os acionistas dissidentes, inclusive o titular de ações preferenciais
sem direito de voto, bem como aqueles acionistas que tenham se abstido de votar contra a
deliberação ou não tenham comparecido à AGE.
É o que a administração da Companhia tinha a propor e espera ser avaliado e aprovado pelos
senhores acionistas.
***
Os acionistas da Companhia interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas relativas às
propostas acima deverão contatar a área de Relações com Investidores, por meio do telefone
+55 11 2106 6885 ou via e-mail: ri@modal.com.br.
Os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGESP encontramse à disposição dos acionistas para consulta (i) na sede da Companhia; (ii) no website de Relações
com Investidores da Companhia (https://ri.modal.com.br); (iii) no website da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br); e (iv) no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) (www.b3.com.br).
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022.

Anexos à Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária do Banco
Modal S.A., a ser realizada no dia 20 de junho de 2022
Anexo I – Informações sobre as Ações Preferenciais (Anexo F da Resolução CVM 81).
Anexo II – Informações sobre Direito de Recesso referente à Conversão das Ações Preferenciais
em Ações Ordinárias (Anexo H da Resolução CVM 81).
Anexo III – Quadro comparativo das alterações propostas no Estatuto Social da Companhia com
a indicação das justificavas das alterações propostas e a análise dos efeitos jurídicos e econômicos
(Artigo 12, inciso II, da Resolução CVM 81).
Anexo IV – Cópia do Estatuto Social consolidado da Companhia.
Anexo V – Informações sobre a Empresa Avaliadora (Anexo L da Resolução CVM 81).
Anexo VI(A) – Informações sobre Aquisição de Controle da Galapos Consultoria e Participações
Ltda. (Anexo G da Resolução CVM 81).
Anexo VI(B) – Informações sobre Aquisição de Controle da W2D Tecnologia e Soluções Ltda.
(Anexo G da Resolução CVM 81).
Anexo VII(A) – Informações sobre Direito de Recesso referente à Aquisição de Controle da
Galapos Consultoria e Participações Ltda. (Anexo H da Resolução CVM 81).
Anexo VII(B) – Informações sobre Direito de Recesso referente à Aquisição de Controle da W2D
Tecnologia e Soluções Ltda. (Anexo H da Resolução CVM 81).

BANCO MODAL S.A.
ANEXO I – INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES PREFERENCIAIS (ANEXO F DA
RESOLUÇÃO CVM 81)
1.

Havendo criação de ações preferenciais ou nova classe de ações preferenciais

Não aplicável, tendo em vista que não há criação de ações preferenciais ou nova classe de ações
preferenciais.
2.

Havendo alteração nas preferências, vantagens ou condições de resgate ou
amortização das ações preferenciais

a)

Descrever, pormenorizadamente, as alterações propostas

A proposta compreende a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da
Companhia em igual número de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
ou seja, na relação de 1 (uma) ação ordinária para cada ação preferencial convertida, com a
extinção das ações preferenciais da Companhia, de forma que o capital social da Companhia deixe
de ser dividido em ações ordinárias e preferenciais e passe a ser dividido, exclusivamente, em
ações ordinárias, em atendimento aos requisitos do segmento especial de listagem da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”).
A conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias
está condicionada à aprovação da mesma deliberação por acionistas da Companhia reunidos em
Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferencialistas da Companhia (“AGESP”), convocada
para ser realizada na mesma data desta Assembleia Geral Extraordinária.
A relação de 1 (uma) ação ordinária para cada ação preferencial proposta para a conversão foi
estabelecida pela Administração da Companhia, tomando-se por base, dentre outros fatores, a
prática de mercado em operações similares, sendo certo que cada ação preferencial será convertida
em 1 (uma) ação ordinária.
b)

Fundamentar, pormenorizadamente, as alterações propostas

A Administração da Companhia entende que a conversão das ações preferenciais em ações
ordinárias gerará valor a todos os seus acionistas, dado que haverá (i) a extensão a todos os
acionistas, após a referida conversão, do direito de votarem com as suas ações nas assembleias
gerais de acionistas da Companhia, e (ii) a possibilidade de adesão da Companhia ao Novo
Mercado da B3, com os evidentes e reconhecidos benefícios disso resultantes.
c)

Forneceder análise pormenorizada do impacto das alterações propostas sobre os
titulares das ações objeto da alteração

Uma vez aprovada a conversão por esta Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) e aprovada ou
ratificada, conforme o caso, pela AGESP, os titulares de ações preferenciais terão sua participação
na Companhia substituída por igual número de ações ordinárias, mantendo sua participação
societária no capital social total da Companhia e, com isso, passarão a ter o direito de votar, em

igualdade de condições com os demais acionistas, em todas as matérias que forem submetidas às
assembleias gerais de acionistas da Companhia.
Desta forma, as ações ordinárias a serem recebidas pelos acionistas titulares de ações preferenciais
de emissão da Companhia em decorrência da conversão participarão de forma integral em todos
os benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser
aprovados, bem como farão jus aos mesmos direitos a que as ações ordinárias de emissão da
Companhia fazem atualmente.
Os titulares de ações preferenciais deixarão de possuir a seguinte preferência e vantagem,
conforme prevista no Estatuto Social da Companhia atualmente em vigor: prioridade em relação
às ações ordinárias no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de liquidação da Companhia,
na forma do artigo 17, inciso II, da Lei das S.A..
Com a implementação da conversão das ações preferenciais em ações ordinárias, os atuais
detentores de ações preferenciais passarão a ter os seguintes direitos (i) votar em todas as matérias
que forem submetidas à Assembleia Geral; (ii) participar das distribuições dos lucros e proventos
em igualdade de condições com os demais detentores de ações ordinárias; (iii) ter suas ações
incluídas em eventual oferta pública decorrente de alienação de controle da Companhia, na qual
deverá ser assegurado tratamento igualitário com o acionista controlador alienante; e (iv) eventuais
outros direitos atribuídos por lei e/ou regulamentação aplicável, bem como pelo estatuto social da
Companhia e/ou regulamento do Novo Mercado.
Por consequência, uma vez implementada a conversão e concluída a Migração da Companhia para
o Novo Mercado, o capital social da Companhia passará a ser dividido em uma única espécie de
ações (ordinárias), com a extinção das ações preferenciais.
d)

Fornecer análise pormenorizada do impacto das alterações propostas sobre os
direitos dos titulares de outras espécies e classes de ações da companhia

A conversão das ações preferenciais em ações ordinárias resultará na diluição da participação dos
acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia no capital votante. Por outro lado, a
Administração da Companhia entende que todos os acionistas são beneficiados com a conversão,
uma vez que possibilitará à Companhia sua listagem no Novo Mercado, com a adoção de regras e
práticas mais rígidas de governança corporativa, o que tende a gerar valor para si própria e para
seus acionistas.

BANCO MODAL S.A.
ANEXO II – INFORMAÇÕES SOBRE DIREITO DE RECESSO REFERENTE À
CONVERSÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAIS EM AÇÕES ORDINÁRIAS (ANEXO H
DA RESOLUÇÃO CVM 81)
1.

Descrever o evento que deu ou dará ensejo ao recesso e seu fundamento jurídico

O evento que dará direito de recesso é a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão
da Companhia em ações ordinárias. O direito de recesso está previsto no artigo 137, inciso I,
combinado com o artigo 136, inciso II da Lei das S.A. e poderá ser exercido pelos acionistas
titulares de ações preferenciais que, em relação à aprovação da conversão na AGESP (i) não
votarem favoravelmente à matéria, (ii) se abstiverem de votar em relação à matéria, ou (iii) não
comparecerem à AGESP.
Todos os atos da migração da Companhia para o Novo Mercado, incluindo a conversão das ações
preferenciais (a ser deliberado em AGESP a ser realizadas na mesma data desta Assembleia Geral
Extraordinária) e a reforma do Estatuto Social da Companhia, são considerados uma única
operação, e, portanto, estão vinculados e condicionados entre si, com o objetivo de garantir a sua
integral execução nos termos propostos pela Administração.
Dessa forma, para fins do exercício do direito de recesso, a aprovação da conversão das ações
preferenciais em ações ordinárias por quaisquer acionistas significará sua concordância com os
demais atos da migração para o Novo Mercado, de forma que os acionistas que aprovarem a
conversão não poderão exercer seu direito de recesso.
2.

Informar as ações e classes às quais se aplica o recesso

O recesso se aplica às ações preferenciais de emissão da Companhia. Nos termos do artigo 137 da
Lei das S.A., terão direito de retirar-se da Companhia apenas os acionistas que comprovem
titularidade ininterrupta de ações preferenciais desde 6 de janeiro de 2022 (considerando que o
Fato Relevante indicando a Operação foi divulgado no dia 7 de janeiro de 2022, antes da abertura
do pregão da B3) até a data de efetivação do direito de recesso e que sejam (i) dissidentes das
deliberações na AGESP; (ii) que tenham se abstido das deliberações na AGESP; ou (iii) que não
tenham comparecido à AGESP.
O acionista poderá exercer seu direito de recesso com relação a todas ou somente parte das ações
preferenciais de que é titular, sendo certo que, com relação à parte que porventura o acionista não
venha a exercer o direito de recesso, haverá a conversão automática das ações preferenciais em
ações ordinárias.
A Companhia divulgará Aviso aos Acionistas contendo as informações necessárias para o
exercício do direito de retirada.
3.

Informar a data da primeira publicação do edital de convocação da assembleia, bem
como a data da comunicação do fato relevante referente à deliberação que deu ou
dará ensejo ao recesso

O Edital de Convocação da AGE e o Edital de Convocação da AGESP terão seus primeiros avisos
publicados no dia 21 de maio de 2022. O Fato Relevante referente à deliberação que ensejou o
direito de recesso foi divulgado em 7 de janeiro de 2022.
4.

Informar o prazo para exercício do direito de recesso e a data que será considerada
para efeito da determinação dos titulares das ações que poderão exercer o direito de
recesso

O prazo para o exercício do direito de recesso é de 30 (trinta) dias contados da data de publicação
da ata da AGESP, a ser realizada no dia 20 de junho de 2022. O direito de recesso caberá aos
acionistas titulares de ações preferenciais da Companhia, que, comprovadamente, eram titulares,
de forma ininterrupta, de ações de emissão da Companhia desde 6 de janeiro de 2022 (inclusive),
data da divulgação do Fato Relevante que tratou da Operação que deu ensejo à convocação da
AGE e da AGESP. Deste modo, apenas a título de esclarecimento, não terão direito de retirada em
razão da conversão os investidores que tiverem adquirido ações preferenciais de emissão da
Companhia a partir de 7 de janeiro de 2022 (inclusive). As ações adquiridas, inclusive por força
de “aluguel de ações”, a partir do dia 7 de janeiro de 2022 (inclusive) não conferirão ao seu titular
direito de retirada com relação à conversão das ações preferenciais. Caso o acionista não exerça
seu direito de recesso no prazo acima fixado decairá seu direito de recesso, nos termos do §4º do
artigo 137 da Lei das S.A.
Nos termos do artigo 137, §3º, da Lei das S.A., os órgãos da administração poderão, no prazo de
10 (dez) dias após o término do prazo para o exercício do direito de recesso, convocar assembleia
geral para reconsiderar a deliberação em função do volume do recesso exercido.
Dessa forma, o efetivo pagamento do valor de reembolso, na forma do artigo 137, §3º, da Lei das
S.A., dependerá e somente poderá ser exigido após (a) o decurso do prazo dos 10 (dez) dias
subsequentes ao término do prazo para manifestação do direito de recesso, caso os órgãos da
administração não exerçam faculdade de convocar assembleia geral para ratificar ou reconsiderar
a deliberação, ou, (b) se for o caso, a ratificação da deliberação pela assembleia geral a ser
devidamente convocada pelos órgãos da administração.
5.

Informar o valor do reembolso por ação ou, caso não seja possível determiná-lo
previamente, a estimativa da administração acerca desse valor

O valor patrimonial contábil por ação da Companhia, com base no patrimônio líquido constante
das Demonstrações Financeiras da Companhia datadas de 31 de dezembro de 2021, aprovadas na
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 20 abril de 2022, é de
R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos), valor este que servirá como preço a ser pago pelo
direito de recesso aos acionistas dissidentes da deliberação para a conversão das ações
preferenciais em ações ordinárias que efetivamente exerçam o direito de recesso, observada a
possibilidade de convocação de assembleia geral para reconsiderar a conversão, conforme previsto
no item 4 acima.
6.

Informar a forma de cálculo do valor do reembolso

Nos termos do artigo 45 da Lei das S.A., o valor do reembolso da Companhia é calculado com
base em seu valor patrimonial constante do último balanço aprovado em Assembleia Geral.
7.

Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço especial

Nos termos do artigo 45, §2º, da Lei das S.A., será facultado ao acionista dissidente pedir,
juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial em data que atenda àquele prazo.
8.

Caso o valor do reembolso seja determinado mediante avaliação, listar os peritos ou
empresas especializadas recomendadas pela administração

Não aplicável.
9.

Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão envolvendo as
sociedades controladora e controlada ou sob o controle comum

Não aplicável.
10.

Informar o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com último balanço
aprovado

O valor patrimonial contábil por ação da Companhia, com base no patrimônio líquido constante
das Demonstrações Financeiras da Companhia datadas de 31 de dezembro de 2021, aprovadas na
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 20 de abril de 2022, é
de R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos).
11.

Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais se aplica o recesso nos
mercados em que são negociadas, identificando:

a)

Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos
2021

Min:

MODL11
9,27

MODL3
3,61

MODL4
2,81

Média:

15,31

6,08

4,43

Máxima:

19,69

11,66

7,53

Não foram consideradas as negociações/cotações de MODL3 e MODL4 anteriores a junho
de 2021 uma vez que as negociações foram canceladas pela B3 por inexistência de tais
papeis no mercado.
b)

Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos
2T 2021
Min:

MODL11
15,22

MODL3
6,73

MODL4
4,21

Média:

17,09

7,31

4,72

Máxima:

19,69

11,66

7,53

Não foram consideradas as negociações/cotações de MODL3 e MODL4 anteriores
a junho de 2021 uma vez que as negociações foram canceladas pela B3 por
inexistência de tais papeis no mercado.
3T 2021
Min:

MODL11
13,88

MODL3
5,65

MODL4
4,05

Média:

17,11

6,93

5,05

Máxima:

19,49

7,91

5,96

4T 2021
Min:

MODL11
9,27

MODL3
3,61

MODL4
2,81

Média:

12,18

4,78

3,69

Máxima:

17,04

6,99

5,02

1T 2022
Min:

MODL11

MODL3

MODL4

8,35

3,25

2,41

12,26

4,81

3,71

14,27

5,80

4,24

MODL11

MODL3

MODL4

7,09

2,40

2,20

9,26

3,53

2,85

11,50

4,55

3,46

Média:
Máxima:

2T 2022 (*)
Min:
Média:
Máxima:

(*) até dia 19 de maio de 2022

c) Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses

Maio/22 (até
dia 19)
Abril/22

UNITS
MODL11

Ordinária
MODL3

Preferencial
MODL4

Max
Min
Média

9,42
7,09
7,93

3,58
2,40
2,96

3,01
2,20
2,47

Max

11,50

4,55

3,46

Min
Média

9,02
10,23

3,35
3,95

2,70
3,14

Max
Min
Média

12,80
10,16
11,71

5,12
3,85
4,62

3,87
3,10
3,53

Fevereiro/22

Max
Min
Média

14,27
12,00
13,30

5,80
4,30
5,23

4,24
3,66
4,02

Janeiro/22

Max
Min
Média

13,58
8,35
11,89

5,39
3,25
4,63

4,17
2,41
3,62

Dezembro/21

Max
Min
Média

11,44
9,27
10,37

4,87
3,61
4,00

3,57
2,81
3,19

Novembro/21

Max
Min
Média

14,56
10,55
12,19

5,45
4,11
4,70

4,56
3,24
3,71

Março/22

d) Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias
Cotação média entre 19/02/2022 e 19/05/2022 (60 dias de negócios).

Média

UNITS
MODL11

Ordinária
MODL3

Preferencial
MODL4

10,48

4,06

3,19

BANCO MODAL S.A.
ANEXO III – QUADRO COMPARATIVO DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS NO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA COM A
INDICAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS E A ANÁLISE DOS EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS
(ARTIGO 12, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 81)
Atual redação do Estatuto Social
Capítulo I
Da Denominação, Sede e Foro, Objeto e
Duração
Artigo 1º.
O BANCO MODAL S.A.
(“Companhia”) é uma é uma instituição
financeira constituída sob a forma de
sociedade anônima, sendo regida pelo presente
Estatuto e pelas disposições legais e
regulamentares que lhe forem aplicáveis.

Parágrafo 1º – Com a listagem da Companhia
no segmento especial de listagem denominado
Nível 2 de Governança Corporativa da B3 S.A.
- Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a
Companhia, seus acionistas, administradores e
membros do conselho fiscal, quando instalado,
às disposições do Regulamento de Listagem
do Nível 2 de Governança Corporativa da B3
(“Regulamento do Nível 2”).

Reforma proposta ao
Estatuto Social da Companhia
Capítulo I
Da Denominação, Sede e Foro, Objeto e
Duração
Artigo 1º.
O BANCO MODAL S.A.
(“Companhia”) é uma é uma instituição
financeira constituída sob a forma de
sociedade anônima, sendo regida pelo presente
Estatuto e pelas disposições legais e
regulamentares que lhe forem aplicáveis,
incluindo a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das S.A.”).
Parágrafo 1º – Com a listagem da Companhia
no segmento especial de listagem denominado
Nível 2 de Governança CorporativaNovo
Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus
acionistas, incluindo acionistas incluindo
acionistas controladores, administradores e
membros do conselho fiscal, quando instalado,
às disposições do Regulamento do Novo
Mercadode Listagem do Nível 2 de
Governança
Corporativa
da
B3
(“Regulamento do Novo MercadoNível 2”).

Justificativa e Impactos
Redação inalterada.

Ajustes finos de redação, sem alteração do
conteúdo da cláusula, bem como a inclusão da
definição da Lei nº 6.404/76 para utilização do
termo definido ao longo do estatuto social.
Não há previsão de efeitos econômicos ou
jurídicos.

Disposição ajustada para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado.
Além disso, houve a inclusão expressa da
sujeição dos acionsitas controladores da
Companhia às disposições do regulamenteo do
novo Mercado da B3

Parágrafo 2º – As disposições do
Regulamento do Nível 2 prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de
prejuízo aos direitos dos destinatários das
ofertas públicas previstas neste Estatuto.
Artigo 2º.
A Companhia tem sede e foro
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, podendo por resolução da Diretoria,
abrir dependência em qualquer localidade do
País ou do exterior observadas as prescrições
legais.
Artigo 3º.
A Companhia tem como objeto
social a realização de operações ativas,
passivas e acessórias, bem como operar em
câmbio e a prestação de serviços que sejam
permitidos pela legislação e regulamentação
pertinentes aos Banco Múltiplos, nas carteiras
comercial e de investimento, podendo, ainda,
participar como sócia ou acionista, de outras
sociedades.
Artigo 4º.
O prazo de duração da
Companhia é indeterminado.
Capítulo II
Do Capital e Ações
Artigo 5º.
O capital da Companhia é de
R$ 1.074.965.628,08 (um bilhão, setenta e
quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco
mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito
centavos),
dividido
em
704.200.000
(setecentas e quatro milhões e duzentas mil)
ações, sendo 412.566.001 (quatrocentas e doze

Parágrafo 2º – As disposições do
Regulamento do Novo MercadoNível 2
prevalecerão sobre as disposições estatutárias,
nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos
destinatários das ofertas públicas previstas
neste Estatuto.
Artigo 2º.
A Companhia tem sede e foro
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, podendo, por resolução da Diretoria,
abrir dependência em qualquer localidade do
País ou do exterior, observadas as prescrições
legais.
Artigo 3º.
A Companhia tem como objeto
social a realização de operações ativas,
passivas e acessórias, bem como operar em
câmbio e a prestação de serviços que sejam
permitidos pela legislação e regulamentação
pertinentes aos Banco Múltiplos, nas carteiras
comercial e de investimento, podendo, ainda,
participar como sócia ou acionista, de outras
sociedades.
Artigo 4º.
O prazo de duração da
Companhia é indeterminado.
Capítulo II
Do Capital e Ações
Artigo 5º.
O capital social da Companhia
é de R$ 1.074.965.628,08 (um bilhão, setenta
e quatro milhões, novecentos e sessenta e
cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito
centavos), totalmente subscrito e integralizado,
dividido em 704.200.000 (setecentas e quatro
milhões e duzentas mil) ações ordinárias,

Disposição ajustada para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado.

Ajustes finos de redação, sem alteração do
conteúdo da cláusula

Redação inalterada.

Redação inalterada.
Redação inalterada.
Disposição ajustada em decorrência da
proposta de conversão das ações preferenciais
em ações ordinárias, uma vez que o
Regulamento do Novo Mercado determina que
o capital social deve ser composto apenas de
ações ordinárias.

milhões, quinhentas e sessenta e seis mil e
uma) ações ordinárias e 291.633.999 (duzentas
e noventa e uma milhões, seiscentas e trinta e
três mil, novecentas e noventa e nove) ações
preferenciais, todas nominativas e sem valor
nominal.

Parágrafo 1º – Cada ação ordinária dará
direito a um voto nas deliberações das
Assembleias Gerais.
Parágrafo 2º – As preferências e vantagens
das ações preferenciais de emissão da
Companhia consistem em: (i) prioridade em
relação às ações ordinárias no reembolso do
capital, sem prêmio, em caso de liquidação da
Companhia, na forma do Artigo 17, II da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”); (ii) direito
de participar dos lucros em igualdade de
condições com as ações ordinárias; e (iii)
direito de serem incluídas na oferta pública de
alienação de controle estabelecida no Artigo
37 deste Estatuto Social, ao mesmo preço e nas
mesmas condições ofertadas ao Acionista
Controlador Alienante.
Parágrafo 3º – Cada ação preferencial emitida
pela Companhia conferirá ao seu titular o
direito a voto restrito em Assembleias Gerais,
exclusivamente nas seguintes matérias:

sendo 412.566.001 (quatrocentas e doze
milhões, quinhentas e sessenta e seis mil e
uma) ações ordinárias e 291.633.999 (duzentas
e noventa e uma milhões, seiscentas e trinta e
três mil, novecentas e noventa e nove) ações
preferenciais, todas nominativas e sem valor
nominal.
Parágrafo 1º – O capital social será
representado exclusivamente por ações
ordinárias e cada ação ordinária corresponderá
a um voto nas deliberações da Assembleia
GeralCada ação ordinária dará direito a um
voto nas deliberações das Assembleias Gerais.
Parágrafo 2º – As preferências e vantagens
das ações preferenciais de emissão da
Companhia consistem em: (i) prioridade em
relação às ações ordinárias no reembolso do
capital, sem prêmio, em caso de liquidação da
Companhia, na forma do Artigo 17, II da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”); (ii) direito
de participar dos lucros em igualdade de
condições com as ações ordinárias; e (iii)
direito de serem incluídas na oferta pública de
alienação de controle estabelecida no Artigo
37 deste Estatuto Social, ao mesmo preço e nas
mesmas condições ofertadas ao Acionista
Controlador Alienante.
Parágrafo 3º – Cada ação preferencial emitida
pela Companhia conferirá ao seu titular o
direito a voto restrito em Assembleias Gerais,
exclusivamente nas seguintes matérias:

Disposição ajustada para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado e
a nova composição do capital social da
Companhia apenas por ações ordinárias.

Disposição excluída em decorrência da
proposta de conversão das ações preferenciais
em ações ordinárias, uma vez que o
Regulamento do Novo Mercado determina que
o capital social deve ser composto apenas de
ações ordinárias.

Disposição excluída em decorrência da
proposta de conversão das ações preferenciais
em ações ordinárias, uma vez que o
Regulamento do Novo Mercado determina que

(i)
transformação, incorporação, fusão ou
cisão da Companhia;

(ii)
aprovação de contratos entre a
Companhia e seu acionista controlador,
diretamente ou por meio de terceiros, assim
como de outras sociedades nas quais o
acionista controlador tenha interesse, sempre
que, por força de disposição legal ou deste
Estatuto Social, sejam deliberadas em
Assembleia Geral;
(iii) se vier a ser permitido pela legislação
aplicável, avaliação de bens destinados à
integralização de aumento de capital da
Companhia;

(iv)
escolha de instituição ou empresa
especializada para determinação do Valor
Econômico da Companhia conforme Artigo 40
deste Estatuto Social; e
(v)
alteração ou revogação de dispositivos
estatutários que alterem ou modifiquem
quaisquer das exigências previstas no item 4.1
do Regulamento do Nível 2, ressalvado que

o capital social deve ser composto apenas de
ações ordinárias.
Disposição excluída em decorrência da
proposta de conversão das ações preferenciais
(i)
transformação, incorporação, fusão ou em ações ordinárias, uma vez que o
cisão da Companhia;
Regulamento do Novo Mercado determina que
o capital social deve ser composto apenas de
ações ordinárias.
(ii)
aprovação de contratos entre a
Companhia e seu acionista controlador, Disposição excluída em decorrência da
diretamente ou por meio de terceiros, assim proposta de conversão das ações preferenciais
como de outras sociedades nas quais o em ações ordinárias, uma vez que o
acionista controlador tenha interesse, sempre Regulamento do Novo Mercado determina que
que, por força de disposição legal ou deste o capital social deve ser composto apenas de
Estatuto Social, sejam deliberadas em ações ordinárias.
Assembleia Geral;
Disposição excluída em decorrência da
(iii) se vier a ser permitido pela legislação proposta de conversão das ações preferenciais
aplicável, avaliação de bens destinados à em ações ordinárias, uma vez que o
integralização de aumento de capital da Regulamento do Novo Mercado determina que
Companhia;
o capital social deve ser composto apenas de
ações ordinárias.
Disposição excluída em decorrência da
(iv)
escolha de instituição ou empresa proposta de conversão das ações preferenciais
especializada para determinação do Valor em ações ordinárias, uma vez que o
Econômico da Companhia conforme Artigo 40 Regulamento do Novo Mercado determina que
deste Estatuto Social; e
o capital social deve ser composto apenas de
ações ordinárias.
(v)
alteração ou revogação de dispositivos Disposição excluída em decorrência da
estatutários que alterem ou modifiquem proposta de conversão das ações preferenciais
quaisquer das exigências previstas no item 4.1 em ações ordinárias, uma vez que o
do Regulamento do Nível 2, ressalvado que Regulamento do Novo Mercado determina que

esse direito a voto prevalecerá enquanto
estiver em vigor Contrato de Participação no
Nível 2 de Governança Corporativa.
Parágrafo 4º – Os acionistas poderão, a
qualquer tempo, converter ações da espécie
ordinária em preferencial, à razão de 1 (uma)
ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária,
desde que integralizadas, observado o limite
legal, mediante solicitação à Companhia. Os
pedidos
de
conversão
deverão
ser
encaminhados por escrito à Diretoria que os
submeterá para deliberação do Conselho de
Administração.
Parágrafo 5º – Todas as ações da Companhia
são escriturais e mantidas em conta de
depósito, em nome de seus titulares, em
instituição
financeira
autorizada
pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
com a qual a Companhia mantenha contrato de
escrituração em vigor, sem emissão de
certificados. A instituição escrituradora poderá
cobrar dos acionistas o custo do serviço de
transferência e averbação da propriedade das
ações escriturais, observados os limites
máximos fixados pela CVM.
Parágrafo 6º – É vedada a emissão de partes
beneficiárias pela Companhia.
Artigo 6º.
A Companhia fica autorizada a
aumentar
seu
capital
social,
independentemente de reforma estatutária,
mediante deliberação do seu Conselho de
Administração, até que este atinja o limite de

esse direito a voto prevalecerá enquanto
estiver em vigor Contrato de Participação no
Nível 2 de Governança Corporativa.
Parágrafo 4º – Os acionistas poderão, a
qualquer tempo, converter ações da espécie
ordinária em preferencial, à razão de 1 (uma)
ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária,
desde que integralizadas, observado o limite
legal, mediante solicitação à Companhia. Os
pedidos
de
conversão
deverão
ser
encaminhados por escrito à Diretoria que os
submeterá para deliberação do Conselho de
Administração.
Parágrafo 25º – Todas as ações da Companhia
são escriturais e mantidas em conta de
depósito, em nome de seus titulares, em
instituição
financeira
autorizada
pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
com a qual a Companhia mantenha contrato de
escrituração em vigor, sem emissão de
certificados. A instituição escrituradora poderá
cobrar dos acionistas o custo do serviço de
transferência e averbação da propriedade das
ações escriturais, observados os limites
máximos fixados pela CVM.
Parágrafo 36º – É vedada a emissão de partes
beneficiárias pela Companhia.
Artigo 6º.
A Companhia fica autorizada a
aumentar
seu
capital
social,
independentemente de reforma estatutária,
mediante deliberação do seu Conselho de
Administração, até que este atinja o limite de

o capital social deve ser composto apenas de
ações ordinárias.

Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.
Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias.

948.825.000 (novecentos e quarenta e oito
milhões, oitocentas e vinte e cinco mil) ações.
Caberá ao Conselho de Administração fixar,
em cada caso e dentro do limite autorizado
neste Artigo, a quantidade de ações ordinárias
e/ou preferenciais a serem emitidas, inclusive
a sua proporção, observado o disposto no §2°
do Artigo 15 da Lei das S.A., o local da
distribuição, a forma da distribuição, o preço
de emissão e as condições de subscrição e
integralização.

Parágrafo Único – Desde que realizado
dentro do limite do capital autorizado, o
Conselho de Administração poderá ainda: (i)
deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii)
de acordo com o plano aprovado pela
Assembleia Geral, deliberar a outorga de
opção de compra de ações a administradores, e
empregados da Companhia ou suas
controladas, com exclusão do direito de
preferência dos acionistas na outorga ou no
exercício das opções de compra; e (iii) aprovar
aumento do capital social mediante a
capitalização de lucros ou reservas, com ou
sem bonificação em ações.

948.825.000 (novecentos e quarenta e oito
milhões, oitocentas e vinte e cinco mil) ações.
Caberá ao Conselho de Administração
estabelecer as condições de emissão de ações
dentro do limite autorizado neste artigo,
inclusive a quantidade de ações a serem
emitidas, o preço de emissão, o prazo e forma
de integralização, bem como as demais
condições e procedimentos referentes a cada
emissãofixar, em cada caso e dentro do limite
autorizado neste Artigo, a quantidade de ações
ordinárias e/ou preferenciais a serem emitidas,
inclusive a sua proporção, observado o
disposto no §2° do Artigo 15 da Lei das S.A.,
o local da distribuição, a forma da distribuição,
o preço de emissão e as condições de
subscrição e integralização.
Parágrafo Único – Desde que realizado
dentro do limite do capital autorizado, o
Conselho de Administração poderá ainda: (i)
deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii)
de acordo com o plano aprovado pela
Assembleia Geral, deliberar a outorga de
opção de compra de ações a administradores, e Ajustes finos de redação, sem alteração do
empregados da Companhia ou suas conteúdo da cláusula.
controladas, com exclusão do direito de
preferência dos acionistas na outorga ou no
exercício das opções de compra; e (iii) aprovar
aumento do capital social mediante a
capitalização de lucros ou reservas, com ou
sem bonificação em ações.

Artigo 7º.
A emissão de novas ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição cuja colocação seja feita mediante
venda em bolsa de valores, subscrição pública
ou permuta por ações em oferta pública de
aquisição de controle nos termos dos artigos
257 a 263 da Lei das S.A., ou, ainda, nos
termos de lei especial sobre incentivos fiscais,
poderá se dar sem que aos acionistas seja
concedido direito de preferência na subscrição
ou com redução do prazo mínimo previsto em
lei para o seu exercício.
N/A

Artigo 7º.
A emissão de novas ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição cuja colocação seja feita mediante
venda em bolsa de valores, subscrição pública
ou permuta por ações em oferta pública de
aquisição de controle nos termos dos artigos
257 a 263 da Lei das S.A., ou, ainda, nos
termos de lei especial sobre incentivos fiscais,
poderá se dar sem que aos acionistas seja
concedido direito de preferência na subscrição
ou com redução do prazo mínimo previsto em
lei para o seu exercício.
Capítulo III
Da Assembleia Geral

N/A

Seção I – Organização

Artigo 8º.
A Assembleia Geral reunir-se-á
ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, e
extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais o exigirem, devendo ser convocada e
instalada de acordo com a Lei das S.A.,
observado o disposto na regulamentação da
CVM que dispõe sobre informações, pedidos
de procuração, participação e votação a
distância em assembleias gerais de
companhias abertas.

Artigo 8º.
A Assembleia Geral reunir-se-á
ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, e
extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais o exigirem, devendo ser convocada e
instalada de acordo com a Lei das S.A.,
observado o disposto na regulamentação da
CVM que dispõe sobre informações, pedidos
de procuração, participação e votação a
distância em assembleias gerais de
companhias abertas.
Parágrafo 1º – As deliberações da Assembleia
Geral serão tomadas por maioria dos votos dos
acionistas presentes na assembleiacom direito
de voto nas matérias apresentadas na
assembleia geral, não se computando os votos

Parágrafo 1º – As deliberações da Assembleia
Geral serão tomadas por maioria dos votos dos
acionistas com direito de voto nas matérias
apresentadas na assembleia geral, não se

Redação alterada para refletir o fato de que a
Companhia, por se tratar de instituição
financeiras registrada com o Banco Central do
Brasil, não pode realizar emissão de
debêntures conversíveis em ações.

Inclusão para mera organização, sem previsão
de efeitos econômicos ou jurídicos.
Inclusão para mera organização, sem previsão
de efeitos econômicos ou jurídicos.

Ajustes finos de redação, sem alteração do
conteúdo da cláusula.

Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias. Dessa

computando os votos em branco e as em branco e as abstenções, ressalvadas as
abstenções.
exceções previstas em lei e observado o
disposto no parágrafo único do artigo 10 deste
Estatuto Social.
Parágrafo 2º – A Assembleia Geral só poderá
deliberar sobre assuntos da ordem do dia,
constantes do respectivo edital de convocação,
ressalvadas as exceções previstas na Lei das
S.A.
Parágrafo 3º – As atas de Assembleias Gerais
deverão ser lavradas no livro de Atas das
Assembleias Gerais e poderão, caso assim
aprovado na Assembleia Geral em questão, ser
lavradas na forma de sumário dos fatos
ocorridos e publicadas com omissão das
assinaturas.
Artigo 9º.
A Assembleia Geral será
instalada e presidida pelo Presidente do
Conselho de Administração ou, na sua
ausência ou impedimento, instalada e
presidida por outro conselheiro, diretor ou
acionista indicado por escrito pelo Presidente
do Conselho de Administração. O Presidente
da Assembleia Geral nomeará até 2 (dois)
Secretários.
N/A

Parágrafo 2º – A Assembleia Geral só poderá
deliberar sobre assuntos da ordem do dia,
constantes do respectivo edital de convocação,
ressalvadas as exceções previstas na Lei das
S.A.
Parágrafo 3º – As atas de Assembleias Gerais
deverão ser lavradas no livro de Atas das
Assembleias Gerais e poderão, caso assim
aprovado na Assembleia Geral em questão, ser
lavradas na forma de sumário dos fatos
ocorridos e publicadas com omissão das
assinaturas.
Artigo 9º.
A Assembleia Geral será
instalada e presidida pelo Presidente do
Conselho de Administração ou, na sua
ausência ou impedimento deste, instalada e
presidida por outro conselheiro, diretor ou
acionista indicado por escrito pelo Presidente
do Conselho de Administração. O Presidente
da Assembleia Geral nomeará até 2 (dois)
Secretários para auxiliarem na condução dos
trabalhos.
Seção II – Competência

forma, todas as ações da Companhia possuem
direito a voto nas matérias apresentadas em
assembleia geral. Além disso, houve a inclusão
e a referência cruzada, conforme o caso, das
exceções ressalvadas em lei e no próprio
Estatuto Social.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Disposição ajustada para melhor compreensão
do artigo, deixando claro que a ausência ou
impedimento se refere ao Presidente do
Conselho de Administração e que os
Secretários nomeados pelo Presidente da
Assembleia Geral são destinados ao auxílio na
condução dos trabalhos da referida
Assembleia.
Inclusão para mera organização, sem previsão
de efeitos econômicos ou jurídicos.

Artigo 10.
Sem prejuízo das matérias
previstas na Lei das S.A., cabe privativamente
à Assembleia Geral:

(i)
tomar as contas dos administradores,
bem como examinar, discutir e aprovar as
demonstrações financeiras;
(ii)
deliberar, de acordo com proposta
apresentada pela administração, sobre a
destinação do resultado do exercício e a
distribuição de dividendos;

(iii) eleger e destituir os membros do
Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, quando instalado;

(iv)
fixar a remuneração global anual dos
administradores, assim como a dos membros
do Conselho Fiscal, se instalado;
(v)
aprovar planos de concessão de ações
ou de outorga de opção de compra de ações aos
administradores e empregados da Companhia
ou de suas controladas;
(vi)
alterar o Estatuto Social;

Disposição ajustada para incluir a previsão dos
“regulamentos aplicáveis”, além da Lei das
S.A., uma vez que a Companhia está a
Artigo 10.
Sem prejuízo das matérias Companhia deve se atentar para as matérias de
previstas na Lei das S.A. e regulamentos competência da Assembleia Geral conforme
aplicáveis, cabe privativamente à Assembleia determinado por regulamentos aplicáveis a ela,
Geral:
como o regulamento do segmento especial de
listagem de que faça parte, regras da Comissão
de Valores Mobiliários e regras do Banco
Central do Brasil.
(i)
tomar as contas dos administradores,
bem como examinar, discutir e aprovar as Redação inalterada.
demonstrações financeiras;
(ii)
deliberar, de acordo com proposta
apresentada pela administração, sobre a
Redação inalterada.
destinação do resultado do exercício e a
distribuição de dividendos;
Disposição ajustada para incluir que a
(iii) definir o número de cargos a serem definição do número de cargos a serem
preenchidos do Conselho de Administração, preenchidos no Conselho de Administração
bem como eleger e destituir os membros do também é de competência da Assembleia
Conselho de Administração e do Conselho Geral de acionistas da Companhia, sendo que
Fiscal, quando instalado;
não há previsão de efeitos econômicos ou
jurídicos.
(iv)
fixar a remuneração global anual dos
administradores, assim como a dos membros Redação inalterada.
do Conselho Fiscal, se instalado;
(v)
aprovar planos de concessão de ações
ou de outorga de opção de compra de ações aos
Redação inalterada.
administradores e empregados da Companhia
ou de suas controladas;
(vi)
alterar o Estatuto Social;
Redação inalterada.

(vii) deliberar sobre a transformação, fusão,
incorporação e cisão da Companhia, sua
dissolução e liquidação, eleger e destituir
liquidantes e julgar-lhes as contas;
(viii) aprovar previamente a negociação,
pela Companhia, de ações de sua própria
emissão nas hipóteses cuja aprovação em
Assembleia Geral seja prescrita na
regulamentação em vigor;
(ix)
deliberar a saída da Companhia do
Nível 2, a qual deverá ser comunicada à B3 nos
termos e condições previstos nas normas e
regulamentos da B3, observado o disposto no
Artigo 38 e Artigo 39 deste Estatuto Social;
(x)
suspender o exercício de direitos de
acionista, conforme previsto em lei e neste
Estatuto Social, não podendo, nessa
deliberação, votar o(s) acionista(s) cujos
direitos poderão ser objeto de suspensão; e

(vii) deliberar sobre a transformação, fusão,
incorporação e cisão da Companhia, sua
dissolução e liquidação, eleger e destituir
liquidantes e julgar-lhes as contas;
(viii) aprovar previamente a negociação,
pela Companhia, de ações de sua própria
emissão nas hipóteses cuja aprovação em
Assembleia Geral seja prescrita na
regulamentação em vigor;
(ix)
deliberar sobre a dispensa de realização
de oferta pública de aquisição de ações em
caso de saída voluntária do Novo Mercadoa
saída da Companhia do Nível 2, a qual deverá
ser comunicada à B3 nos termos e condições
previstos nas normas e regulamentos da B3,
observado o disposto no Artigo 38 e Artigo 39
deste Estatuto Social;
(x)
suspender o exercício de direitos de
acionista, conforme previsto em lei e neste
Estatuto Social, não podendo, nessa
deliberação, votar o(s) acionista(s) cujos
direitos poderão ser objeto de suspensão;

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Disposição ajustada para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
tendo em vista o artigo 44 do Regulamento do
Novo Mercado.

Ajustes finos de redação, sem alteração do
conteúdo da cláusula, para inclusão de novos
itens.

Ajustes finos de redação, sem alteração do
(xi)
deliberar sobre qualquer outra matéria (xi)
deliberar sobre qualquer outra matéria
conteúdo da cláusula, para inclusão de novos
submetida pelo Conselho de Administração.
submetida pelo Conselho de Administração.
itens.
(xii) deliberar, enquanto a Companhia for uma
companhia aberta, sobre a celebração de Inclusão de competência da assembleia geral
transações com partes relacionadas, a de acionistas, em linha com a alteração
alienação ou a contribuição para outra empresa introduzida na Lei das S.A. pela Lei 14.195,
de ativos, caso o valor da operação de 26 de agosto de 2021.
corresponda a mais de 50% (cinquenta por

cento) do valor dos ativos totais da companhia
constantes do último balanço aprovado.
Sem redação correspondente

Sem redação correspondente

Sem redação correspondente

Sem redação correspondente

Capítulo IV
Administração
Seção I - Disposições Gerais
Artigo 11.
A
Companhia
será
administrada pelo Conselho de Administração
e pela Diretoria, sendo que os cargos de
Presidente do Conselho de Administração e de
Diretor(es) Presidente(s) não poderão ser
acumulados pela mesma pessoa, exceto em
caso de vacância, hipótese em que a

Disposição incluída para refletir a migração da
Parágrafo Único – Para fins da alínea (ix) Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
acima:
tendo em vista o artigo 44 do Regulamento do
Novo Mercado.
(a)
a assembleia geral deverá ser instalada
em primeira convocação com a presença de Disposição incluída para refletir a migração da
acionistas que representem, no mínimo, 2/3 Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
(dois terços) do total das ações em circulação, tendo em vista o artigo 44, §1º, do
nos termos do Regulamento do Novo Regulamento do Novo Mercado.
Mercado;
(b)
caso o quórum previsto na alínea (a)
Disposição incluída para refletir a migração da
acima não seja atingido, a assembleia geral
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
poderá ser instalada em segunda convocação,
tendo em vista o artigo 44, §2º, do
com a presença de qualquer número de
Regulamento do Novo Mercado.
acionistas titulares de ações em circulação; e
(c)
a deliberação sobre a dispensa de
Disposição incluída para refletir a migração da
realização da oferta pública de aquisição de
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
ações deve ocorrer pela maioria dos votos dos
tendo em vista o artigo 44, §3º, do
acionistas titulares de ações em circulação
Regulamento do Novo Mercado.
presentes na Assembleia Geral.
Capítulo IV
Redação inalterada.
Administração
Redação inalterada.
Seção I - Disposições Gerais
Artigo 11.
A
Companhia
será
administrada pelo Conselho de Administração Disposição ajustada para refletir a migração da
e pela Diretoria, sendo que os cargos de Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
Presidente do Conselho de Administração e de tendo em vista o inciso III do parágrafo único
Diretor(es) Presidente(s) ou primcipal(is) do artigo 20 do Regulamento do Novo
executivo (s) da Companhia não poderão ser Mercado.
acumulados pela mesma pessoa, exceto em

Companhia deve: (i) divulgar a acumulação de
cargos em decorrência da vacância até o dia
útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar, no
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
vacância, as providências tomadas para cessar
a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a
acumulação no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias.

Parágrafo 1º – Os Conselheiros e Diretores
serão investidos nos seus cargos mediante
assinatura de termos de posse, lavrados em
livro próprio, após homologação da sua
eleição pelo Banco Central do Brasil
(“Bacen”). Os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria estão
dispensados de prestar caução para o exercício
de suas funções.

Parágrafo 2º – A posse dos Conselheiros e
Diretores é condicionada à prévia subscrição
do Termo de Anuência dos Administradores,
nos termos do disposto no Regulamento do
Nível 2, que deve contemplar sua sujeição à
cláusula compromissória prevista no Artigo 45
abaixo, bem como ao atendimento dos
requisitos legais aplicáveis.

caso de vacância, hipótese em que a
Companhia deve: (i) divulgar a acumulação de
cargos em decorrência da vacância até o dia
útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar, no
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
vacância, as providências tomadas para cessar
a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a
acumulação no prazo de 1 (um) ano180 (cento
e oitenta) dias.
Parágrafo 1º – Os Conselheiros e Diretores
serão investidos nos seus cargos mediante
assinatura de termos de posse, lavrados em
livro próprio, assinado pelo administrador
empossado, dispensada qualquer garantia de
gestão, após homologação da sua eleição pelo
Banco Central do Brasil (“Bacen”), observada
a exigência de submissão à cláusula
compromissória, conforme o disposto no
artigo 41, Parágrafo Único deste Estatuto
Social, bem como os demais requisitos legais
aplicáveis. Os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria estão
dispensados de prestar caução para o exercício
de suas funções.
Parágrafo 2º – A posse dos Conselheiros e
Diretores é condicionada à prévia subscrição
do Termo de Anuência dos Administradores,
nos termos do disposto no Regulamento do
Nível 2, que deve contemplar sua sujeição à
cláusula compromissória prevista no Artigo 45
abaixo, bem como ao atendimento dos
requisitos legais aplicáveis.

Disposição ajustada para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado.

Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que não é necessária assinatura de
termo específico de acordo com o
Regulamento do Novo Mercado..

Parágrafo 3º – Os administradores da
Companhia permanecerão em seus cargos até
a posse de seus substitutos.
Artigo 12.
O Conselho de Administração e
a Diretoria, para melhor desempenho de suas
funções, poderão criar comitês ou grupos de
trabalho com objetivos definidos, que deverão
atuar como órgãos auxiliares sem poderes
deliberativos, sempre no intuito de assessorálos. Os membros dos comitês ou dos grupos de
trabalho serão designados pelo Conselho de
Administração ou pela Diretoria, conforme o
caso.

Artigo 13.
As reuniões dos órgãos de
administração serão instaladas, em primeira
convocação, com a presença da maioria de
seus membros e, em segunda convocação, com
qualquer número.
Parágrafo 1º – Independentemente das
formalidades previstas neste Estatuto Social,
será dispensada a convocação prévia e
considerada regular a reunião em que
estiverem presentes todos os seus membros.
Parágrafo 2º – As reuniões poderão ser
realizadas de modo parcial ou exclusivamente
digital, por meio de videoconferência,
audioconferência ou qualquer outro sistema
eletrônico que permita: (i) o registro de

Parágrafo 23º – Os administradores da
Companhia permanecerão em seus cargos até
a posse de seus substitutos.
Artigo 12.
O Conselho de Administração e
a Diretoria, para melhor desempenho de suas
funções, poderão criar comitês ou grupos de
trabalho com objetivos definidos, que deverão
atuar como órgãos auxiliares sem poderes
deliberativos, sempre no intuito de assessorálos. Os membros dos comitês ou dos grupos de
trabalho serão designados pelo Conselho de
Administração ou pela Diretoria, conforme o
caso.
Artigo 13.
Ressalvado o disposto no
presente Estatuto Social, bem como na
regulamentação e legislação em vigor, Aas
reuniões dos órgãos de administração serão
instaladas, em primeira convocação, com a
presença da maioria de seus membros e, em
segunda convocação, com qualquer número e
deliberadas pelo voto da maioria dos
presentes.
Parágrafo 1º – Independentemente das
formalidades previstas neste Estatuto Social,
será dispensada a convocação prévia e
considerada regular a reunião em que
estiverem presentes todos os seus membros.
Parágrafo 2º – As reuniões poderão ser
realizadas de modo parcial ou exclusivamente
digital, por meio de videoconferência,
audioconferência ou qualquer outro sistema
eletrônico que permita: (i) o registro de

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Redação inalterada.

Disposição ajustada para incluir menção
expressa às regras que devem ser observadas,
em adição ao disposto no artigo.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

presença e dos respectivos votos; (ii) a
manifestação e o acesso simultâneo a
documentos apresentados durante a reunião e
que não tenham sido disponibilizados
anteriormente; e (iii) a possibilidade de
comunicação entre os presentes, sendo
facultada a gravação pela Companhia.
Parágrafo 3º – Caso não estejam fisicamente
presentes, os membros dos órgãos da
administração terão a faculdade de manifestar
seu voto por meio de: (i) delegação de poderes
feita em favor de outro membro do respectivo
órgão,
(ii)
voto
escrito
enviado
antecipadamente e (iii) voto escrito
transmitido por correio eletrônico.
Artigo 14.
Nos termos do artigo 156 da Lei
das S.A., os administradores da Companhia
que estejam em situação de interesse pessoal
conflitante deverão cientificar os demais
membros do Conselho de Administração ou da
Diretoria de seu impedimento e fazer
consignar, em ata de reunião do Conselho de
Administração ou da Diretoria, a natureza e a
extensão do seu impedimento.
Artigo 15.
Dentro
dos
limites
estabelecidos neste Artigo, a Companhia
indenizará e manterá indenes os membros do
seu Conselho de Administração, membros da
sua Diretoria e membros do Conselho Fiscal e
do Comitê de Auditoria (em conjunto ou
isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de
eventual dano ou prejuízo efetivamente

presença e dos respectivos votos; (ii) a
manifestação e o acesso simultâneo a
documentos apresentados durante a reunião e
que não tenham sido disponibilizados
anteriormente; e (iii) a possibilidade de
comunicação entre os presentes, sendo
facultada a gravação pela Companhia.
Parágrafo 3º – Caso não estejam fisicamente
presentes, os membros dos órgãos da
administração terão a faculdade de manifestar
seu voto por meio de: (i) delegação de poderes
feita em favor de outro membro do respectivo
órgão,
(ii)
voto
escrito
enviado
antecipadamente ou (iii) voto escrito
transmitido por correio eletrônico.
Artigo 14.
Nos termos do artigo 156 da Lei
das S.A., os administradores da Companhia
que estejam em situação de interesse pessoal
conflitante deverão cientificar os demais
membros do Conselho de Administração ou da
Diretoria de seu impedimento e fazer
consignar, em ata de reunião do Conselho de
Administração ou da Diretoria, a natureza e a
extensão do seu impedimento.
Artigo 15.
Dentro
dos
limites
estabelecidos neste Artigo, a Companhia
indenizará e manterá indenes os membros do
seu Conselho de Administração, membros da
sua Diretoria e membros do Conselho Fiscal e
do Comitê de Auditoria (em conjunto ou
isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de
eventual dano ou prejuízo efetivamente

Ajustes finos de redação para deixar expressa
a faculdade de manifestação de voto dos
administradores por meio de uma das três
possibilidades apresentadas neste parágrafo.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

sofrido pelos Beneficiários por força do
exercício regular de suas funções na
Companhia.
Parágrafo 1º – A Companhia não indenizará
o Beneficiário por (i) atos praticados fora do
exercício das atribuições ou poderes; (ii) atos
com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii)
atos praticados em interesse próprio ou de
terceiros, em detrimento do interesse social da
Companhia; (iv) indenizações decorrentes de
ação social prevista no artigo 159 da Lei das
S.A. ou ressarcimento de prejuízos de que trata
o artigo 11, § 5º, II, da Lei nº 6.385, de 7 de
dezembro de 1976; e (v) outros excludentes de
indenização previstos em contrato de
indenidade firmado com o Beneficiário.
Parágrafo 2º – Caso seja condenado, por
decisão judicial, arbitral ou administrativa
transitada em julgado ou da qual não caiba
mais recurso, em virtude de atos praticados (i)
fora do exercício de suas atribuições; (ii) com
má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude;
ou (iii) em interesse próprio ou de terceiros, em
detrimento do interesse social da Companhia,
o Beneficiário deverá ressarcir a Companhia
de todos os custos e despesas incorridos com a
assistência jurídica, nos termos da legislação
em vigor.
Parágrafo 3º – As condições e as limitações
da indenização objeto do presente Artigo serão
determinadas em contrato de indenidade, cujo
modelo padrão deverá ser aprovado pelo

sofrido pelos Beneficiários por força do
exercício regular de suas funções na
Companhia.
Parágrafo 1º – A Companhia não indenizará
o Beneficiário por (i) atos praticados fora do
exercício das atribuições ou poderes; (ii) atos
com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii)
atos praticados em interesse próprio ou de
terceiros, em detrimento do interesse social da
Companhia; (iv) indenizações decorrentes de Redação inalterada.
ação social prevista no artigo 159 da Lei das
S.A. ou ressarcimento de prejuízos de que trata
o artigo 11, § 5º, II, da Lei nº 6.385, de 7 de
dezembro de 1976; e (v) outros excludentes de
indenização previstos em contrato de
indenidade firmado com o Beneficiário.
Parágrafo 2º – Caso seja condenado, por
decisão judicial, arbitral ou administrativa
transitada em julgado ou da qual não caiba
mais recurso, em virtude de atos praticados (i)
fora do exercício de suas atribuições; (ii) com
má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude;
Redação inalterada.
ou (iii) em interesse próprio ou de terceiros, em
detrimento do interesse social da Companhia,
o Beneficiário deverá ressarcir a Companhia
de todos os custos e despesas incorridos com a
assistência jurídica, nos termos da legislação
em vigor.
Parágrafo 3º – As condições e as limitações
da indenização objeto do presente Artigo serão
Redação inalterada.
determinadas em contrato de indenidade, cujo
modelo padrão deverá ser aprovado pelo

Conselho de Administração, sem prejuízo da
contratação de seguro específico para a
cobertura de riscos de gestão dos
administradores da Companhia.
Seção II - Conselho de Administração
N/A
Artigo 16.
O Conselho de Administração
será eleito pela Assembleia Geral, sendo
composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no
máximo, 9 (nove) membros, dentre os quais 1
(um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente,
conforme assim designados pela Assembleia
Geral. Os membros do Conselho de
Administração serão todos pessoas físicas,
residentes ou não no Brasil, eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, com
mandato unificado de 2 (dois) anos,
considerando-se cada ano o período entre 2
(duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo
permitida a reeleição. A composição do
Conselho de Administração deverá respeitar as
disposições constantes dos Parágrafos 2º, 3º, 4º
e 6º abaixo.
Parágrafo 1º – Na Assembleia Geral que tiver
por objeto deliberar a eleição dos membros do
Conselho de Administração, os acionistas
deverão fixar, primeiramente, o número
efetivo de membros do Conselho de
Administração a serem eleitos.

Conselho de Administração, sem prejuízo da
contratação de seguro específico para a
cobertura de riscos de gestão dos
administradores da Companhia.
Redação inalterada.
Seção II - Conselho de Administração
Inclusão
para
organização, sem previsão de
Subseção I – Composição
econômicos ou jurídicos.
Artigo 16.
O Conselho de Administração
será eleito pela Assembleia Geral, sendo
composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no
máximo, 9 (nove) membros, dentre os quais 1
(um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente,
conforme assim designados pela Assembleia
Geral. Os membros do Conselho de
Administração serão todos pessoas físicas,
Ajustes
finos
residentes ou não no Brasil, eleitos e
redação, sem alteração do conteúdo.
destituíveis pela Assembleia Geral, com
mandato unificado de 2 (dois) anos,
considerando-se cada ano o período entre 2
(duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo
permitida a reeleição. A composição do
Conselho de Administração deverá respeitar as
disposições constantes dos Parágrafos 2º, 3º, 4º
e 6º abaixo.
Parágrafo 1º – Na Assembleia Geral que tiver
por objeto deliberar a eleição dos membros do
Conselho de Administração, os acionistas
Redação inalterada.
deverão fixar, primeiramente, o número
efetivo de membros do Conselho de
Administração a serem eleitos.

mera
efeitos

de

Parágrafo 2º – Dos membros do Conselho de
Administração, no mínimo, 20% (vinte por
cento)
deverão
ser
conselheiros
independentes, conforme a definição do
Regulamento do Nível 2, devendo a
caracterização dos indicados ao Conselho de
Administração
como
conselheiros
independentes ser deliberada na Assembleia
Geral que os eleger e constar expressamente
declarados como tais na ata da respectiva
Assembleia
Geral,
sendo
também
considerado(s) como independente(s) o(s)
conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade
prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º e artigo 239
da Lei das S.A.

Parágrafo 3º – Quando, em decorrência do
cálculo do percentual referido no Parágrafo 2°
deste Artigo, o resultado gerar um número
fracionário, proceder-se-á ao arredondamento

Parágrafo 2º – Dos membros do Conselho de
Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20%
(vinte por cento), o que for maior, deverão ser
conselheiros independentes, conforme a
definição do Regulamento do Novo Mercado,
devendo a caracterização dos indicados ao
Conselho
de
Administração
como
conselheiros independentes ser deliberada na
Assembleia Geral que os eleger, sendo
também considerado como independente o
Conselheiro eleito mediante faculdade prevista
pelo Artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei das S.A., na
hipótese de haver acionista controlador
(“Conselheiros Independentes”)Dos membros
do Conselho de Administração, no mínimo,
20% (vinte por cento) deverão ser conselheiros
independentes, conforme a definição do
Regulamento do Nível 2, devendo a
caracterização dos indicados ao Conselho de
Administração
como
conselheiros
independentes ser deliberada na Assembleia
Geral que os eleger e constar expressamente
declarados como tais na ata da respectiva
Assembleia
Geral,
sendo
também
considerado(s) como independente(s) o(s)
conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade
prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º e artigo 239
da Lei das S.A.
Parágrafo 3º – Quando, em decorrência do
cálculo do percentual referido no paragrafo 2º
deste Artigo, o resultado gerar um número
fracionário, a Companhia deve proceder ao

Disposição incluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
tendo em vista o artigo 15 do Regulamento do
Novo Mercado, que contém regra específica
sobre o número de conselheiros independentes
que companhias devem ter, diferente da regra
atualmente prevista no Regulamento do Nível
2.

Disposição ajustada para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
tendo em vista o §2º do artigo 15 do
Regulamento do Novo Mercado, que contém

para o número inteiro: (i) imediatamente
superior, quando a fração for igual ou superior
a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente
inferior, quando a fração for inferior a 0,5
(cinco décimos).

arredondamento para o número inteiro
imediatamente superior. Quando, em
decorrência do cálculo do percentual referido
no parágrafo 2° deste Artigo, o resultado gerar
um número fracionário, proceder-se-á ao
arredondamento para o número inteiro: (i)
imediatamente superior, quando a fração for
igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii)
imediatamente inferior, quando a fração for
inferior a 0,5 (cinco décimos).

regra específica sobre o cálculo do número de
conselheiros independentes que companhias
devem ter, diferente da regra atualmente
prevista no Regulamento do Nível 2.

Sem redação correspondente

Parágrafo 54º – Findo o mandato, os
membros do Conselho de Administração
permanecerão no exercício de seus cargos até
a investidura dos novos membros eleitos

Disposição incluída para prever de forma
expressa que o mandato dos membros do
Conselho de Administração da Companhia se
estende até a investidura de novos membros
eleitos.

Parágrafo 4º – O membro do Conselho de
Administração deverá ter reputação ilibada,
não podendo ser eleito, salvo dispensa da
Assembleia Geral, quem tiver ou representar
interesse conflitante com a Companhia.

Parágrafo 65º – Nos termos do artigo 147, §3°
da Lei das S.A., o membro do Conselho de
Administração deverá ter reputação ilibada
não podendo ser eleito, salvo dispensa da
Assembleia Geral, quem: (i) atuar como
administrador,
conselheiro,
consultor,
advogado, auditor, executivo, empregado ou
prestador de serviços em sociedades que se
envolvam em atividades que possam ser
consideradas concorrentes da Companhia; ou
(ii) tiver ou representar interesse conflitante
com a Companhia. O membro do Conselho de
Administração não poderá exercer direito de
voto caso se configurem, supervenientemente
à eleição, os mesmos fatores de impedimento,
sem prejuízo do disposto no parágrafo sétimo
deste ArtigoO membro do Conselho de

Disposição ajustada para incluir redação
completa acerca dos requisitos para ser eleito
membro do Conselho de Administração da
Companhia, nos termos do artigo 147, §3º, da
Lei das S.A.

Parágrafo 5º – O membro do Conselho de
Administração não poderá ter acesso a
informações ou participar de reuniões de
Conselho de Administração relacionadas a
assuntos sobre os quais tenha ou represente
interesse conflitante com os interesses da
Companhia.
Parágrafo 6º – Os membros do Conselho de
Administração, até o máximo de 1/3 (um
terço), poderão ser eleitos para cargos de
diretores, nos termos do art. 143, parágrafo 1°
da Lei das S.A.
Parágrafo 7º – No caso de vacância do cargo
de membro do Conselho de Administração
(observado o Artigo 17 deste Estatuto no caso
do Presidente do Conselho de Administração),
o substituto será eleito pela Assembleia Geral
para atuar pelo tempo de mandato restante do
substituído, que deverá ser convocada no
prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Para os
fins deste Parágrafo, ocorrerá a vacância com
a destituição, morte, renúncia, impedimento
comprovado ou invalidez.
Artigo 17.
O Conselho de Administração,
bem como o Presidente e o Vice-Presidente do

Administração deverá ter reputação ilibada,
não podendo ser eleito, salvo dispensa da
Assembleia Geral, quem tiver ou representar
interesse conflitante com a Companhia.
Parágrafo 65º – O membro do Conselho de
Administração não poderá ter acesso a
informações ou participar de reuniões de
Conselho de Administração relacionadas a
assuntos sobre os quais tenha ou represente
interesse conflitante com os interesses da
Companhia, observando o disposto na Política
de Transações com Partes Relacionadas e
Gerenciamento de Conflitos de Interesses da
Companhia.
Parágrafo 76º – Os membros do Conselho de
Administração, até o máximo de 1/3 (um
terço), poderão ser eleitos para cargos de
diretores, nos termos do art. 143, parágrafo 1°
da Lei das S.A.
Parágrafo 87º – No caso de vacância do cargo
de membro do Conselho de Administração
(observado o Artigo 17 deste Estatuto no caso
do Presidente do Conselho de Administração),
o substituto será eleito pela Assembleia Geral
para atuar pelo tempo de mandato restante do
substituído, que deverá ser convocada no
prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Para os
fins deste Parágrafo, ocorrerá a vacância com
a destituição, morte, renúncia, impedimento
comprovado ou invalidez.
Artigo 17.
O Conselho de Administração,
bem como o Presidente e o Vice-Presidente do

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos. Além disso, houve a inclusão de
referência à Política de Transações com Partes
Relacionadas e Gerenciamento de Conflito de
Interesses da Companhia como documento a
ser observado na questão de conflito de
interesses do conselheiros da Companhia, uma
vez que tal política é obrigatória de acordo
com a regras do Regulamento do Novo
Mercado..
Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Redação inalterada.

Conselho de Administração serão eleitos e
exercerão seus cargos na forma prevista no
Artigo 16 acima.
Parágrafo 1º. Na hipótese de ausência ou
impedimento temporário do Presidente, o
Vice-Presidente exercerá as funções do
Presidente.
Parágrafo 2º.
Na hipótese de vacância
permanente do Presidente, o Vice-Presidente
automaticamente assumirá o cargo e deverá
convocar uma reunião do Conselho de
Administração em até 60 (sessenta) dias a
partir da data de vacância, para a nomeação do
novo
Presidente
do
Conselho
de
Administração de forma permanente, até o
término do prazo do mandato original, ou
convocar uma Assembleia Geral com o
objetivo de nomear o novo Presidente do
Conselho de Administração para substituí-lo,
até o término do prazo do mandato original.
Parágrafo 3º. Compete ao Presidente do
Conselho de Administração, além das
atribuições que lhe são conferidas por lei ou
por este Estatuto, a condução das reuniões do
Conselho de Administração, atuando ainda
conforme previsto pelos Parágrafos 1º, 2º, 4º e
5º do Artigo 18, abaixo.
Parágrafo 4º. Compete ao Vice-Presidente
do Conselho de Administração, além das
atribuições que lhe são conferidas por lei ou
por este Estatuto, atuar conforme o previsto

Conselho de Administração serão eleitos e
exercerão seus cargos na forma prevista no
Artigo 16 acima.
Parágrafo 1º. Na hipótese de ausência ou
impedimento temporário do Presidente, o
Redação inalterada.
Vice-Presidente exercerá as funções do
Presidente.
Parágrafo 2º.
Na hipótese de vacância
permanente do Presidente, o Vice-Presidente
automaticamente assumirá o cargo e deverá
convocar uma reunião do Conselho de
Administração em até 60 (sessenta) dias a
partir da data de vacância, para a nomeação do
novo
Presidente
do
Conselho
de Redação inalterada.
Administração de forma permanente, até o
término do prazo do mandato original, ou
convocar uma Assembleia Geral com o
objetivo de nomear o novo Presidente do
Conselho de Administração para substituí-lo,
até o término do prazo do mandato original.
Parágrafo 3º. Compete ao Presidente do
Conselho de Administração, além das
atribuições que lhe são conferidas por lei ou
por este Estatuto, a condução das reuniões do Redação inalterada.
Conselho de Administração, atuando ainda
conforme previsto pelos Parágrafos 1º, 2º, 4º e
5º do Artigo 18, abaixo.
Disposição excluída voluntariamente, para
Parágrafo 4º. Compete ao Vice-Presidente
refletir o fato de que não existem atribuições
do Conselho de Administração, além das
específicas na lei ou regulamentação para o
atribuições que lhe são conferidas por lei ou
Vice-Presidente
do
Conselho
de
por este Estatuto, atuar conforme o previsto
Administração.

pelos Parágrafos 1º e 2º deste Artigo 17, bem pelos Parágrafos 1º e 2º deste Artigo 17, bem
como pelo Parágrafo 1º do Artigo 18, abaixo. como pelo Parágrafo 1º do Artigo 18, abaixo.
Sem redação correspondente
Artigo 18.
O Conselho de Administração
reunir-se-á ordinariamente pelo menos
trimestralmente, conforme calendário anual a
ser aprovado pelo Conselho de Administração
na primeira reunião a se realizar após a eleição,
e extraordinariamente, sempre que necessário,
por convocação realizada na forma do
Parágrafo 1° deste Artigo 18. O Conselho de
Administração
pode
deliberar,
por
unanimidade, acerca de qualquer outra matéria
não incluída na ordem do dia.
Parágrafo 1º – As convocações para as
reuniões do Conselho de Administração
deverão ser entregues por meio eletrônico ou
por carta, pelo Presidente do Conselho de
Administração ou pelo Vice-Presidente, a cada
membro do Conselho de Administração, com
pelo menos 8 (oito) dias de antecedência, e
com indicação da data, hora, lugar, ordem do
dia detalhada e documentos a serem discutidos
naquela reunião. Quaisquer 2 (dois)
Conselheiros poderão, mediante solicitação
escrita ao Presidente ou ao Vice-Presidente,
solicitar que uma reunião seja convocada ou
que itens sejam incluídos na ordem do dia.
Parágrafo 2º – O Presidente do Conselho de
Administração presidirá as reuniões do
Conselho de Administração, ressalvadas as

Subseção II – Reuniões

Inclusão para mera organização, sem previsão
de efeitos econômicos ou jurídicos.

Artigo 18.
O Conselho de Administração
reunir-se-á ordinariamente pelo menos
trimestralmente, conforme calendário anual a
ser aprovado pelo Conselho de Administração
na primeira reunião a se realizar após a eleição,
e extraordinariamente, sempre que necessário, Redação inalterada.
por convocação realizada na forma do
Parágrafo 1° deste Artigo 18. O Conselho de
Administração
pode
deliberar,
por
unanimidade, acerca de qualquer outra matéria
não incluída na ordem do dia.
Parágrafo 1º – As convocações para as
reuniões do Conselho de Administração
deverão ser entregues por meio eletrônico ou
por carta, pelo Presidente do Conselho de
Administração ou pelo Vice-Presidente, a cada
membro do Conselho de Administração, com
pelo menos 8 (oito) dias de antecedência, e
Redação inalterada.
com indicação da data, hora, lugar, ordem do
dia detalhada e documentos a serem discutidos
naquela reunião. Quaisquer 2 (dois)
Conselheiros poderão, mediante solicitação
escrita ao Presidente ou ao Vice-Presidente,
solicitar que uma reunião seja convocada ou
que itens sejam incluídos na ordem do dia.
Parágrafo 2º – O Presidente do Conselho de
Administração presidirá as reuniões do Redação inalterada.
Conselho de Administração, ressalvadas as

hipóteses de ausência ou impedimento
temporário, previstas no parágrafo 1º do
Artigo 17.
Parágrafo 3º – As reuniões do Conselho de
Administração serão instaladas na forma do
Artigo 13 deste Estatuto Social, sendo que as
deliberações serão tomadas por maioria de
seus membros presentes na reunião.
Parágrafo 4º – Nas deliberações do Conselho
de Administração, será atribuído ao Presidente
do órgão o voto de qualidade, no caso de
empate na votação.
Parágrafo 5º – O presidente de qualquer
reunião do Conselho de Administração não
deverá levar em consideração e não computará
o voto proferido com infração aos termos de
qualquer acordo de acionistas devidamente
arquivado na sede da Companhia, conforme
disposto no artigo 118 da Lei das S.A.
Parágrafo 6º – No caso de ausência ou
impedimento temporário de membro do
Conselho de Administração, tal membro
ausente ou temporariamente impedido poderá
ser representado nas reuniões do Conselho de
Administração por outro membro indicado por
escrito, o qual, além do seu próprio voto,
expressará o voto do membro ausente ou
temporariamente impedido.
Parágrafo 7º – Das reuniões do Conselho de
Administração serão lavradas atas lavradas no
Livro de Registro de Atas do Conselho de
Administração da Companhia.

hipóteses de ausência ou impedimento
temporário, previstas no parágrafo 1º do
Artigo 17.
Parágrafo 3º – As reuniões do Conselho de
Administração serão instaladas na forma do
Artigo 13 deste Estatuto Social, sendo que as
deliberações serão tomadas por maioria de
seus membros presentes na reunião.
Parágrafo 4º – Nas deliberações do Conselho
de Administração, será atribuído ao Presidente
do órgão o voto de qualidade, no caso de
empate na votação.
Parágrafo 5º – O presidente de qualquer
reunião do Conselho de Administração não
deverá levar em consideração e não computará
o voto proferido com infração aos termos de
qualquer acordo de acionistas devidamente
arquivado na sede da Companhia, conforme
disposto no artigo 118 da Lei das S.A.
Parágrafo 6º – No caso de ausência ou
impedimento temporário de membro do
Conselho de Administração, tal membro
ausente ou temporariamente impedido poderá
ser representado nas reuniões do Conselho de
Administração por outro membro indicado por
escrito, o qual, além do seu próprio voto,
expressará o voto do membro ausente ou
temporariamente impedido.
Parágrafo 7º – Das reuniões do Conselho de
Administração serão lavradas atas lavradas no
Livro de Registro de Atas do Conselho de
Administração da Companhia.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Ajustes finos de redação, sem alteração do
conteúdo.

Sem redação correspondente
Artigo 19.
Compete ao Conselho de
Administração, sem prejuízo de outras
atribuições
determinadas
por
lei,
regulamentação ou este Estatuto Social:
(i)
fixar a orientação geral dos negócios da
Companhia e aprovar o respectivo orçamento
e plano operacional anual;
(ii)
eleger e destituir os Diretores, definir
suas atribuições e fixar sua remuneração,
dentro do limite global da remuneração da
administração aprovado pela Assembleia
Geral;

Sem redação correspondente

Subseção III – Competência

Inclusão para mera organização, sem previsão
de efeitos econômicos ou jurídicos.

Artigo 19.
Compete ao Conselho de
Administração, sem prejuízo de outras
Redação inalterada.
atribuições
determinadas
por
lei,
regulamentação ou este Estatuto Social:
(i) fixar a orientação geral dos negócios da
Companhia e aprovar o respectivo orçamento Redação inalterada.
e plano operacional anual;
(ii) eleger e destituir os Diretores, definir suas
atribuições e fixar sua remuneração, dentro do
Redação inalterada.
limite global da remuneração da administração
aprovado pela Assembleia Geral;
(iii) aprovar o código de conduta da
Companhia e as políticas corporativas
relacionadas a (i) divulgação de informações e
negociação de valores mobiliários; (ii)
gerenciamento de riscos; (iii) transações com
partes relacionadas e gerenciamento de
conflitos de interesses; (iv) remuneração de
administradores; e (v) indicação de
administradores;

Disposição incluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
tendo em vista os documentos de governança
corporativa que são obrigatórios para a
Companhia conforme o Regulamento do Novo
Mercado.

Disposição ajustada para incluir a menção
(iviii) convocar a Assembleia Geral, quando
expressa às assembleias extraordinárias
(iii) convocar a Assembleia Geral;
julgar conveniente ou no caso do Artigo 132
(quando julgar conveniente) e ordinárias (no
da Lei das S.A.;
caso do artigo 132 da Lei das S.A.).
(iv)
apreciar o Relatório da Administração, (viv) apreciar o Relatório da Administração, as
as contas da Diretoria e as demonstrações contas da Diretoria e as demonstrações Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
financeiras da Companhia e deliberar sobre financeiras da Companhia e deliberar sobre ou jurídicos.
sua submissão à Assembleia Geral;
sua submissão à Assembleia Geral;

(v)
escolher e destituir os auditores
independentes, bem como convocá-los para
prestar os esclarecimentos que entender
necessários sobre qualquer matéria;
(vi)
autorizar a emissão de ações da
Companhia, nos limites autorizados no Artigo
6º deste Estatuto Social, fixando o número, a
classe, a espécie, o preço, o prazo de
integralização e as condições de emissão das
ações, podendo, ainda, excluir o direito de
preferência ou reduzir o prazo mínimo para o
seu exercício nas emissões de ações e bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita mediante
venda em bolsa ou por subscrição pública ou
mediante permuta por ações em oferta pública
para aquisição de controle, nos termos
estabelecidos em lei;
(vii) dentro do limite do capital autorizado,
conforme previsto no Artigo 6º deste Estatuto
Social, (i) deliberar a emissão de bônus de
subscrição; (ii) de acordo com o plano
aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a
outorga de opção de compra de ações aos
administradores e empregados da Companhia
ou de suas controladas, com exclusão do
direito de preferência dos acionistas na outorga
e no exercício das opções de compra; e (iii)
aprovar aumento do capital social mediante a
capitalização de lucros ou reservas, com ou
sem bonificação em ações;
(viii) deliberar sobre a negociação com ações
de emissão da Companhia para efeito de

(viv) escolher e destituir os auditores
independentes, bem como convocá-los para
prestar os esclarecimentos que entender
necessários sobre qualquer matéria;
(viivi) autorizar a emissão de ações da
Companhia, nos limites autorizados no Artigo
6º deste Estatuto Social, fixando o número, a
classe, a espécie, o preço, o prazo de
integralização e as condições de emissão das
ações, podendo, ainda, excluir o direito de
preferência ou reduzir o prazo mínimo para o
seu exercício nas emissões de ações e bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita mediante
venda em bolsa ou por subscrição pública ou
mediante permuta por ações em oferta pública
para aquisição de controle, nos termos
estabelecidos em lei;
(viiivii) dentro do limite do capital autorizado,
conforme previsto no Artigo 6º deste Estatuto
Social, (i) deliberar a emissão de bônus de
subscrição; (ii) de acordo com o plano
aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a
outorga de opção de compra de ações aos
administradores e empregados da Companhia
ou de suas controladas, com exclusão do
direito de preferência dos acionistas na outorga
e no exercício das opções de compra; e (iii)
aprovar aumento do capital social mediante a
capitalização de lucros ou reservas, com ou
sem bonificação em ações;
(ixviii) deliberar sobre a negociação com ações
de emissão da Companhia para efeito de

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Disposição ajustada, tendo em vista que o
Regulamento do Novo Mercado permite
apenas a composição do capital social das
companhias por ações ordinárias.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

cancelamento ou permanência em tesouraria e
respectiva
alienação,
observados
os
dispositivos
legais
e
regulamentares
pertinentes;

(ix)
deliberar,
ad
referendum
da
Assembleia Geral, sobre a distribuição de
dividendos intercalares ou intermediários,
inclusive à conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes no balanço
semestral ou anual;

(x)
deliberar sobre a distribuição da
remuneração dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria, quando fixada
de forma global pela Assembleia Geral e sobre
a política de recursos humanos e de
remuneração de empregados;
(xi)
instituir órgãos de assessoramento ao
Conselho de Administração, nomear e destituir
seus membros, fixar sua remuneração, quando
aplicável, e aprovar suas regras e regimentos;
(xii) deliberar sobre a transformação, fusão,
incorporação e cisão envolvendo quaisquer
subsidiárias da Companhia e terceiros;
(xiii) aprovar programas de outorga de
opções de compras de ações e/ou outros

cancelamento ou permanência em tesouraria e
respectiva
alienação,
observados
os
dispositivos
legais
e
regulamentares
pertinentes;
(xix) submeter à Assembleia Geral Ordinária
proposta de destinação do lucro líquido do
exercício, bem como deliberar sobre o
levantamento de balanços semestrais, ou em
períodos menores, e o pagamento ou crédito de
dividendos ou juros sobre o capital próprio
decorrentes desses balanços, além de
deliberar, ad referendum da Assembleia Geral,
sobre a distribuição de dividendos intercalares
ou intermediários, inclusive à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros existentes
no balanço semestral ou anual;
(xix) deliberar sobre a distribuição da
remuneração dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria, quando fixada
de forma global pela Assembleia Geral e sobre
a política de recursos humanos e de
remuneração de empregados;
(xiixi) instituir órgãos de assessoramento ao
Conselho de Administração, nomear e destituir
seus membros, fixar sua remuneração, quando
aplicável, e aprovar suas regras e regimentos;
(xiiixii) deliberar sobre a transformação,
fusão, incorporação e cisão envolvendo
quaisquer subsidiárias da Companhia e
terceiros;
(xivxiii) aprovar programas de outorga de
opções de compras de ações e/ou outros

Disposição ajustada para refletir de modo
completo as competências do conselho de
administração com relação a distribuições..

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.
Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

mecanismos de remuneração baseado em mecanismos de remuneração baseado em
ações conforme plano aprovado pela ações conforme plano aprovado pela
Assembleia Geral;
Assembleia Geral;
(xvxiv) elaborar e divulgar parecer
fundamentado sobre qualquer oferta pública
de aquisição de ações (“OPA”) que tenha por
(xiv) manifestar-se
favorável
ou objeto as ações de emissão da Companhia, em
contrariamente a respeito de qualquer oferta até 15 (quinze) dias da publicação do edital da
pública de aquisição de ações que tenha por OPA, contendo a manifestação, ao menos: (i)
objeto as ações de emissão da Companhia, por sobre a conveniência e a oportunidade da OPA
meio de parecer prévio fundamentado, quanto ao interesse da Companhia e do
divulgado em até 15 (quinze) dias da conjunto de seus acionistas, inclusive em
publicação do edital da oferta pública de relação ao preço e aos potenciais impactos para
aquisição de ações, que deverá abordar, no a liquidez das ações; (ii) quanto aos planos
mínimo (a) a conveniência e oportunidade da estratégicos divulgados pelo ofertante em
oferta pública de aquisição de ações quanto ao relação à Companhia; e (iii) a respeito de
interesse do conjunto dos acionistas e em alternativas à aceitação da OPA disponíveis no
relação à liquidez dos valores mobiliários de mercadomanifestar-se
favorável
ou
sua titularidade; (b) as repercussões da oferta contrariamente a respeito de qualquer oferta
pública de aquisição de ações sobre os pública de aquisição de ações que tenha por
interesses da Companhia; (c) os planos objeto as ações de emissão da Companhia, por
estratégicos divulgados pelo ofertante em meio de parecer prévio fundamentado,
relação à Companhia; (d) as alternativas à divulgado em até 15 (quinze) dias da
aceitação da oferta pública de aquisição de publicação do edital da oferta pública de
ações existentes no mercado; e (e) outros aquisição de ações, que deverá abordar, no
pontos que o Conselho de Administração mínimo (a) a conveniência e oportunidade da
considerar pertinentes, bem como as oferta pública de aquisição de ações quanto ao
informações exigidas pelas regras aplicáveis interesse do conjunto dos acionistas e em
estabelecidas pela CVM;
relação à liquidez dos valores mobiliários de
sua titularidade; (b) as repercussões da oferta
pública de aquisição de ações sobre os
interesses da Companhia; (c) os planos

Disposição ajustada para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
tendo em vista o artigo 21 do Regulamento do
Novo Mercado, de maneira a refletir a exata
redação do artigo mencionado.

(xv) definir a lista tríplice de empresas
especializadas em avaliação econômica de
empresas, para elaboração de laudo de
avaliação das ações da Companhia nos casos
de oferta pública de ações para cancelamento
de registro de companhia aberta ou para saída
do Nível 2;
Sem redação correspondente

Sem redação correspondente

Sem redação correspondente

Sem redação correspondente

estratégicos divulgados pelo ofertante em
relação à Companhia; (d) as alternativas à
aceitação da oferta pública de aquisição de
ações existentes no mercado; e (e) outros
pontos que o Conselho de Administração
considerar pertinentes, bem como as
informações exigidas pelas regras aplicáveis
estabelecidas pela CVM;
(xv) definir a lista tríplice de empresas
especializadas em avaliação econômica de
empresas, para elaboração de laudo de
avaliação das ações da Companhia nos casos
de oferta pública de ações para cancelamento
de registro de companhia aberta ou para saída
do Nível 2;

Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
tendo em vista o Regulamento do Novo
Mercado não prevê esta obrigação.

Disposição incluída para refletir a migração da
(xvi) aprovar seu próprio regimento interno,
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
bem como o regimento interno da Diretoria e
tendo em vista o disposto no artigo 25 do
de todos os Comitês
Regulamento do Novo Mercado.
(xvii) aprovar as atribuições da Auditoria
Interna e, diretamente ou por meio de Comitê Disposição incluída para refletir a migração da
de Auditoria, receber o reporte daquela área, Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
avaliando, ao menos anualmente, se a sua tendo em vista o disposto no artigo 23 do
estrutura e orçamento são suficientes ao Regulamento do Novo Mercado.
desempenho de suas funções;
Disposição incluída para refletir a migração da
(xviii) aprovar o orçamento próprio para a área Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
de Auditoria Interna e para o Comitê de tendo em vista o disposto nos artigos 22, inciso
Auditoria;
I, e 23 , inciso III, do Regulamento do Novo
Mercado.
(xix) designar os membros do Comitê de Disposição incluída para refletir a migração da
Auditoria e dos demais Comitês que vierem a Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado.

ser
instituídos
pelo
Conselho
de
Administração;
(xx) estruturar o processo de avaliação do
Conselho de Administração, de seus Comitês
Sem redação correspondente
e da Diretoria, a ser realizado ao menos uma
vez durante a vigência do mandato da
administração;
(xvi) fixar as regras para a emissão e (xxixvi) fixar as regras para a emissão e
cancelamento de certificados de depósitos de cancelamento de certificados de depósitos de
ações da Companhia (“Units”);
ações da Companhia (“Units”);
(xvii) designar e destituir o Ouvidor;

(xxiixvii) designar e destituir o Ouvidor;

(xxiiixviii) deliberar sobre os casos
(xviii) deliberar sobre os casos extraordinários
extraordinários ou omissos, orientando-se por
ou omissos, orientando-se por este Estatuto
este Estatuto Social e pela legislação vigente;
Social e pela legislação vigente; e
e
(xix) deliberar sobre qualquer matéria que (xxivxix) deliberar sobre qualquer matéria que
lhe seja submetida pela Diretoria, bem como lhe seja submetida pela Diretoria, bem como
convocar os membros da Diretoria para convocar os membros da Diretoria para
reuniões em conjunto, sempre que achar reuniões em conjunto, sempre que achar
necessário.
necessário.
Seção III – Diretoria
Seção III – Diretoria
Artigo 20.
A Diretoria da Companhia, Artigo 20.
A Diretoria da Companhia,
cujos membros serão eleitos e destituíveis a cujos membros serão eleitos e destituíveis a
qualquer
tempo
pelo
Conselho
de qualquer
tempo
pelo
Conselho
de
Administração, é composta de, no mínimo 6 Administração, é composta de, no mínimo 6
(seis) e no máximo 27 (vinte e sete) Diretores, (seis) e no máximo 27 (vinte e sete) Diretores,
dentre os quais serão designados os cargos de dentre os quais serão designados os cargos de
(i) no mínimo 1 (um) e no máximo 2 (dois) (i) no mínimo 1 (um) e no máximo 2 (dois)
Diretores Presidentes; (ii) no mínimo 2 (dois) Diretores Presidentes; (ii) no mínimo 2 (dois)
e no máximo 8 (oito) Diretores Executivos, (ii) e no máximo 8 (oito) Diretores Executivos, (ii)
1 (um) Diretor de Relações com Investidores, 1 (um) Diretor de Relações com Investidores,

Disposição incluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
tendo em vista o disposto no artigo 18 do
Regulamento do Novo Mercado.
Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.
Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.
Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.
Redação inalterada.

Redação inalterada.

(iii) no mínimo 1 (um) e no máximo 8 (oito)
Diretores Operacionais e (iv) no mínimo 1
(um) e no máximo 8 (oito) Diretores sem
designação especifica, na conformidade do
que for estabelecido pelo Conselho de
Administração ao prover esses cargos. Dentre
os Diretores Executivos, o Conselho de
Administração designará o(s) Diretor(es)
Presidente(s), os quais, além das atribuições e
prerrogativas de Diretores Executivos,
exercerão aquelas a eles conferidas por lei e
por este Estatuto, inclusive no que se refere ao
previsto pelo Artigo 21, Artigo 22, parágrafo
3º e Artigo 24, parágrafo 1º abaixo.
Parágrafo 1º - O Conselho de Administração
fixará as quantidades de cargos a serem
preenchidos e designará, nomeadamente entre
os eleitos, seus cargos e atribuições.
Parágrafo 2º - Os Diretores serão eleitos para
mandatos unificados de 2 (dois) anos,
admitidas reeleições.
Parágrafo 3º - Os Diretores tomarão posse
mediante termo lavrado no Livro de Reuniões
da Diretoria, após homologação pelas
autoridades competentes.
Artigo 21.
Nos casos de impedimento ou
ausência temporária de qualquer um dos
Diretores, substitui-lo-á, provisoriamente, o
Diretor que for escolhido pelos Diretores
Presidentes (ou Diretor Presidente, na
existência de apenas um). Nos impedimentos e
ausências temporários de qualquer dos

(iii) no mínimo 1 (um) e no máximo 8 (oito)
Diretores Operacionais e (iv) no mínimo 1
(um) e no máximo 8 (oito) Diretores sem
designação especifica, na conformidade do
que for estabelecido pelo Conselho de
Administração ao prover esses cargos. Dentre
os Diretores Executivos, o Conselho de
Administração designará o(s) Diretor(es)
Presidente(s), os quais, além das atribuições e
prerrogativas de Diretores Executivos,
exercerão aquelas a eles conferidas por lei e
por este Estatuto, inclusive no que se refere ao
previsto pelo Artigo 21, Artigo 22, parágrafo
3º e Artigo 24, parágrafo 1º abaixo.
Parágrafo 1º - O Conselho de Administração
fixará as quantidades de cargos a serem
preenchidos e designará, nomeadamente entre
os eleitos, seus cargos e atribuições.
Parágrafo 2º - Os Diretores serão eleitos para
mandatos unificados de 2 (dois) anos,
admitidas reeleições.
Parágrafo 3º - Os Diretores tomarão posse
mediante termo lavrado no Livro de Reuniões
da Diretoria, após homologação pelas
autoridades competentes.
Artigo 21.
Nos casos de impedimento ou
ausência temporária de qualquer um dos
Diretores, substitui-lo-á, provisoriamente, o
Diretor que for escolhido pelos Diretores
Presidentes (ou Diretor Presidente, na
existência de apenas um). Nos impedimentos e
ausências temporários de qualquer dos

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Diretores Presidentes será este substituído pelo
outro Diretor Presidente enquanto durar o
impedimento ou ausência. Nos impedimentos
e ausências temporárias de ambos os Diretores
Presidentes (ou do único Diretor Presidente), a
nomeação provisória de novos Diretores
Presidentes (ou de um Diretor Presidente) farse-á por eleição dos demais Diretores. Caso a
vacância dos cargos de Diretores, inclusive
dos Diretores Presidentes (ou do único Diretor
Presidente) se dê por impedimento definitivo,
renúncia ou morte, será convocada reunião do
Conselho de Administração, no prazo máximo
de 10 (dez) dias, para eleição dos substitutos
que completarão o mandato vigente.
Artigo 22.
A Diretoria tem plenos poderes
de administração e gestão dos negócios sociais
para prática de todos os atos e a realização de
todas as operações que se relacionarem com o
objeto social, observado o disposto neste
Estatuto.
Parágrafo 1º - Compete à Diretoria, além das
atribuições legais e do quanto previsto no
caput:

Sem redação correspondente

Diretores Presidentes será este substituído pelo
outro Diretor Presidente enquanto durar o
impedimento ou ausência. Nos impedimentos
e ausências temporárias de ambos os Diretores
Presidentes (ou do único Diretor Presidente), a
nomeação provisória de novos Diretores
Presidentes (ou de um Diretor Presidente) farse-á por eleição dos demais Diretores. Caso a
vacância dos cargos de Diretores, inclusive
dos Diretores Presidentes (ou do único Diretor
Presidente) se dê por impedimento definitivo,
renúncia ou morte, será convocada reunião do
Conselho de Administração, no prazo máximo
de 10 (dez) dias, para eleição dos substitutos
que completarão o mandato vigente.
Artigo 22.
A Diretoria tem plenos poderes
de administração e gestão dos negócios sociais
para prática de todos os atos e a realização de
todas as operações que se relacionarem com o
objeto social, observado o disposto neste
Estatuto.
Parágrafo 1º - Compete à Diretoria, além das
atribuições legais e do quanto previsto no
caput:
(i)
aprovar e submeter, anualmente, o
Relatório
da
Administração
e
as
demonstrações financeiras da Companhia,
acompanhados do relatório dos auditores
independentes, bem como a proposta de
destinação dos lucros apurados no exercício
anterior, para apreciação do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral;

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Inclusão de competência da Diretoria, de
modo a alinhar as obrigações elgais e
regulatórias, bem como a prática da
Companhia, com o previsto no Estatuto Social
da Companhia.

Sem redação correspondente
(i)
cumprir e fazer cumprir as disposições
deste Estatuto Social e as deliberações do
Conselho de Administração;
(ii)
autorizar a alienação de bens do ativo
não circulante e a constituição de ônus reais,
bem como a prestação de garantias a
obrigações de terceiros que não se relacione ao
objeto social da Companhia;
(iii) abrir e encerrar agências, filiais,
sucursais, lojas e outras dependências da
Companhia em qualquer parte do território
nacional e no exterior, bem como nomear
representantes ou correspondentes, respeitadas
as prescrições legais e normas do Bacen.
Parágrafo 2º - As matérias indicadas nos itens
(ii) e (iii) do Artigo 22 serão tomadas em
reunião de Diretoria, conforme artigo 143,
parágrafo 2° da Lei das S.A.
Parágrafo 3º - Compete a qualquer dos
Diretores Presidentes, além das atribuições
que lhe são conferidas pela lei e por este
Estatuto:
(i)
convocar as Reuniões de Diretoria e
presidi-las;
(ii)
estabelecer as normas internas e
operacionais;
(iii) orientar a administração e a gestão dos
negócios sociais, supervisionando os trabalhos

(ii)
propor, ao Conselho de Administração,
o orçamento anual, o orçamento de capital, o
plano de negócios e o plano plurianual;
(iiii) cumprir e fazer cumprir as disposições
deste Estatuto Social e as deliberações do
Conselho de Administração;
(ivii) autorizar a alienação de bens do ativo
não circulante e a constituição de ônus reais,
bem como a prestação de garantias a
obrigações de terceiros que não se relacione
não se relacione restrita o objeto social da
Companhia;
(viii) abrir e encerrar agências, filiais,
sucursais, lojas e outras dependências da
Companhia em qualquer parte do território
nacional e no exterior, bem como nomear
representantes ou correspondentes, respeitadas
as prescrições legais e normas do Bacen.
Parágrafo 2º - As matérias indicadas nos itens
(ivii) e (viii) do Artigo 22 serão tomadas em
reunião de Diretoria, conforme artigo 143,
parágrafo 2° da Lei das S.A.
Parágrafo 3º - Compete a qualquer dos
Diretores Presidentes, além das atribuições
que lhe são conferidas pela lei e por este
Estatuto:
(i)
convocar as Reuniões de Diretoria e
presidi-las;
(ii)
estabelecer as normas internas e
operacionais;
(iii) orientar a administração e a gestão dos
negócios sociais, supervisionando os trabalhos

Inclusão de competência da Diretoria, de
modo a alinhar a prática com o previsto no
Estatuto Social da Companhia.
Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.
Disposição ajustada para prever as
autorizações concedidas à Diretoria previstas
neste item devem ser restritas ao objeto social
da Companhia.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Redação inalterada.

Redação inalterada.
Redação inalterada.
Redação inalterada.

da Diretoria, de forma a assegurar a plena
implementação e execução das políticas e
diretrizes fixadas pelo Conselho de
Administração;
(iv)
tomar decisões de caráter de urgência,
de competência da Diretoria “ad referendum”
desta.
Parágrafo 4º - Compete aos Diretores
Executivos, além das atribuições que lhe são
conferidas pela lei e por este Estatuto:
(i)
Coordenar a atuação dos Diretores
Operacionais e dos Diretores sem designação
específica, bem como o acompanhamento dos
respectivos desempenhos, exceção feita ao
Diretor sem designação específica que vier a
ser responsável pela auditoria interna da
Companhia, cuja atuação será diretamente
subordinada ao Conselho de Administração e
ao Comitê de Auditoria;
(ii)
Colaborar
com
os
Diretores
Presidentes no desempenho de suas funções;
(iii) levantar balanços semestrais, elaborar
e apresentar anualmente à Assembleia Geral
Ordinária as demonstrações financeiras e o
Relatório da Administração, bem como assinálos e publicá-los;
(iv)
tomar as decisões de sua alçada.
Parágrafo 5º - Compete ao Diretor de
Relações com Investidores, além das
atribuições que lhe são conferidas pela lei e por
este Estatuto:

da Diretoria, de forma a assegurar a plena
implementação e execução das políticas e
diretrizes fixadas pelo Conselho de
Administração;
(iv)
tomar decisões de caráter de urgência,
de competência da Diretoria “ad referendum”
desta.
Parágrafo 4º - Compete aos Diretores
Executivos, além das atribuições que lhe são
conferidas pela lei e por este Estatuto:
(i)
Ccoodernar a atuação dos Diretores
Operacionais e dos Diretores sem designação
específica, bem como o acompanhamento dos
respectivos desempenhos, exceção feita ao
Diretor sem designação específica que vier a
ser responsável pela auditoria interna da
Companhia, cuja atuação será diretamente
subordinada ao Conselho de Administração e
ao Comitê de Auditoria;
(ii)
Ccolaborar
com
os
Diretores
Presidentes no desempenho de suas funções;
(iii) levantar balanços semestrais, elaborar
e apresentar anualmente à Assembleia Geral
Ordinária as demonstrações financeiras e o
Relatório da Administração, bem como assinálos e publicá-los;
(iv)
tomar as decisões de sua alçada.
Parágrafo 5º - Compete ao Diretor de
Relações com Investidores, além das
atribuições que lhe são conferidas pela lei, pela
regulamentação e por este Estatuto:

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Ajustes finos de redação, sem alteração do
conteúdo.

Ajustes finos de redação, sem alteração do
conteúdo.

Redação inalterada.

Redação inalterada.
Inclusão da previsão expressa de atribuições
conferidas ao Diretor de Relações com
Investidores pela regulamentação

(i)
prestar informações aos investidores, à
CVM, às bolsas de valores ou mercados de
balcão onde forem negociados os valores
mobiliários da Companhia, bem como manter
atualizado o registro da Companhia em
conformidade com a regulamentação aplicável
da CVM e atender às demais exigências dessa
regulamentação;
(ii)
representar a Companhia isoladamente
perante a CVM, as bolsas de valores ou
mercados de balcão onde forem negociados os
valores mobiliários da Companhia; e
Sem redação correspondente
(iii) desempenhar as outras atribuições que
lhe forem, de tempos em tempos, determinadas
pelos Diretores Executivos e Diretores
Presidentes.
Parágrafo 6º - Compete aos Diretores
Operacionais, além das atribuições que lhe são
conferidas pela lei e por este Estatuto:
(i)
colaborar com os Diretores Executivos
e Diretores Presidentes no desempenho de suas
funções, exceção feita ao Diretor sem
designação específica que vier a ser
responsável pela auditoria interna da
Companhia, a fim de preservar a
independência das atividades auditadas;

(i)
prestar informações aos investidores, à
CVM, às bolsas de valores ou mercados de
balcão onde forem negociados os valores
mobiliários da Companhia, bem como manter
atualizado o registro da Companhia em
conformidade com a regulamentação aplicável
da CVM e atender às demais exigências dessa
regulamentação;
(ii)
representar a Companhia isoladamente
perante a CVM, as bolsas de valores ou
mercados de balcão onde forem negociados os
valores mobiliários da Companhia; e
(iii) cumprir e garantir o cumprimento das
diretrizes estabelecidas na Política de
Divulgação e Negociação, além de esclarecer
dúvidas sobre o seu conteúdo e aplicação; e
(iviii) desempenhar as outras atribuições que
lhe forem, de tempos em tempos, determinadas
pelos Diretores Executivos e Diretores
Presidentes.
Parágrafo 6º - Compete aos Diretores
Operacionais, além das atribuições que lhe são
conferidas pela lei e por este Estatuto:
(i)
colaborar com os Diretores Executivos
e Diretores Presidentes no desempenho de suas
funções, exceção feita ao Diretor sem
designação específica que vier a ser
responsável pela auditoria interna da
Companhia, a fim de preservar a
independência das atividades auditadas;

Redação inalterada.

Ajuste fino de redação,
econômicos ou jurídicos.

sem

efeitos

Inclusão de competência do Diretor de
Relações com Investidores da Companhia, de
modo a alinhar a prática com o previsto no
Estatuto Social da Companhia.
Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

(ii)
administrar e supervisionar as áreas
que lhes forem conferidas pelo Conselho de
Administração no ato da sua eleição;
(iii) supervisionar e coordenar a atuação
dos colaboradores que estiverem sob sua
supervisão direta e indireta e acompanhamento
dos respectivos desempenhos;
(iv)
aprovar as políticas internas para
atendimento de requisitos legais e/ou
regulatórios, bem como de assuntos internos,
relacionadas com suas respectivas áreas de
atuação; e
(v)
tomar as decisões de sua alçada.
Parágrafo 7º - Compete aos Diretores sem
designação específica: (i) administrar e
supervisionar as áreas que lhe forem
conferidas pelo Conselho de Administração; e
(ii) assessorar os demais membros da
Diretoria.
Artigo 23.
Para fins de governança
corporativa e de representação da Companhia,
os
Diretores
Presidentes,
Diretores
Executivos, o Diretor de Relações com
Investidores, Diretores Operacionais e
Diretores Sem Designação Específica serão
divididos em grupos A e B e a referida
classificação será designada pelo Conselho de
Administração e constará da Ata da Reunião
do Conselho de Administração que eleger ou
reeleger os respectivos Diretores, bem como
de seus Termos de Posse, podendo ainda ser

(ii)
administrar e supervisionar as áreas
que lhes forem conferidas pelo Conselho de
Administração no ato da sua eleição;
(iii) supervisionar e coordenar a atuação
dos colaboradores que estiverem sob sua
supervisão direta e indireta e acompanhamento
dos respectivos desempenhos;
(iv)
aprovar as políticas internas para
atendimento de requisitos legais e/ou
regulatórios, bem como de assuntos internos,
relacionadas com suas respectivas áreas de
atuação; e
(v)
tomar as decisões de sua alçada.
Parágrafo 7º - Compete aos Diretores sem
designação específica: (i) administrar e
supervisionar as áreas que lhe forem
conferidas pelo Conselho de Administração; e
(ii) assessorar os demais membros da
Diretoria.
Artigo 23.
Para fins de governança
corporativa e de representação da Companhia,
os
Diretores
Presidentes,
Diretores
Executivos, o Diretor de Relações com
Investidores, Diretores Operacionais e
Diretores Sem Designação Específica serão
divididos em grupos A e B e a referida
classificação será designada pelo Conselho de
Administração e constará da Ata da Reunião
do Conselho de Administração que eleger ou
reeleger os respectivos Diretores, bem como
de seus Termos de Posse, podendo ainda ser

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

alterada mediante realização de Reunião do
Conselho de Administração.
Parágrafo 1º - Para a prática de todos e
quaisquer atos em nome e representação da
Companhia, esta deverá ser representada,
como condição de validade, de acordo com as
alíneas abaixo, respeitadas as restrições dos
Parágrafos 2° e 3° deste Artigo 23:
(i)
por 1 (um) Diretor do Grupo A em
conjunto com 1 (um) Diretor do Grupo B;
(ii)
por um Diretor de qualquer grupo em
conjunto com um procurador devidamente
nomeado;
(iii) por dois procuradores devidamente
nomeados; ou
(iv)
por um procurador com poderes
específicos expressamente autorizado a
representa-la isoladamente no respectivo
instrumento de mandato.
Parágrafo 2º - Exclusivamente nas hipóteses
que envolvam bens, direitos ou obrigações em
valor superior a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais), em um único ato ou série de
atos conexos, ao menos um dos representantes
deverá ser um Diretor Executivo ou um Diretor
Presidente, excetuada a hipótese de
representação por um único procurador
prevista pela alínea “iv” do Parágrafo 1°
acima.
Parágrafo 3º - Os instrumentos de mandato
outorgados pela Companhia serão sempre
assinados por 2 (dois) Diretores, sendo um

alterada mediante realização de Reunião do
Conselho de Administração.
Parágrafo 1º - Para a prática de todos e
quaisquer atos em nome e representação da
Companhia, esta deverá ser representada,
como condição de validade, de acordo com as
alíneas abaixo, respeitadas as restrições dos
Parágrafos 2° e 3° deste Artigo 23:
(i)
por 1 (um) Diretor do Grupo A em
conjunto com 1 (um) Diretor do Grupo B;
(ii)
por um Diretor de qualquer grupo em
conjunto com um procurador devidamente
nomeado;
(iii) por dois procuradores devidamente
nomeados; ou
(iv)
por um procurador com poderes
específicos expressamente autorizado a
representa-la representá-la isoladamente no
respectivo instrumento de mandato.
Parágrafo 2º - Exclusivamente nas hipóteses
que envolvam bens, direitos ou obrigações em
valor superior a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais), em um único ato ou série de
atos conexos, ao menos um dos representantes
deverá ser um Diretor Executivo ou um Diretor
Presidente, excetuada a hipótese de
representação por um único procurador
prevista pela alínea “iv” do Parágrafo 1°
acima.
Parágrafo 3º - Os instrumentos de mandato
outorgados pela Companhia serão sempre
assinados por 2 (dois) Diretores, sendo um

Redação inalterada.

Redação inalterada.
Redação inalterada.
Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

deles necessariamente Grupo A e o outro
Grupo B, e sendo ao menos um deles também
um Diretor Executivo ou um Diretor
Presidente, devendo estabelecer os poderes
concedidos, e terão prazo certo de duração
limitado a 1 (um) ano, exceto no caso de
procurações para representação em processo
judicial, administrativo ou arbitral, em que
poderão
ser
outorgadas
por
prazo
indeterminado.
Artigo 24.
A Diretoria se reunirá sempre
que os interesses sociais o exigirem,
instalando-se validamente com a maioria de
seus membros e deliberando por maioria dos
votos dos membros presentes, observado o
disposto no Artigo 22.
Parágrafo 1º - As convocações deverão ser
realizadas por qualquer dos Diretores
Presidentes, mediante comunicado escrito ou
e-mail, com antecedência mínima de 1 (um)
dia, da qual deverá constar a ordem do dia, a
data, o horário e local.
Parágrafo 2º - Todas as disposições deste
artigo serão também aplicáveis às reuniões
específicas de cada grupo da Diretoria,
hipótese em que caberá a qualquer Diretor
integrante de tal grupo, sua convocação.
Capítulo V
Do Conselho Fiscal
Artigo 25.
O Conselho Fiscal funcionará
de modo não permanente, com os poderes e
atribuições a ele conferidos por lei, e somente

deles necessariamente Grupo A e o outro
Grupo B, e sendo ao menos um deles também
um Diretor Executivo ou um Diretor
Presidente, devendo estabelecer os poderes
concedidos, e terão prazo certo de duração
limitado a 1 (um) ano, exceto no caso de
procurações para representação em processo
judicial, administrativo ou arbitral, em que
poderão
ser
outorgadas
por
prazo
indeterminado.
Artigo 24.
A Diretoria se reunirá sempre
que os interesses sociais o exigirem,
instalando-se validamente com a maioria de
seus membros e deliberando por maioria dos
votos dos membros presentes, observado o
disposto no Artigo 22.
Parágrafo 1º - As convocações deverão ser
realizadas por qualquer dos Diretores
Presidentes, mediante comunicado escrito ou
e-mail, com antecedência mínima de 1 (um)
dia, da qual deverá constar a ordem do dia, a
data, o horário e local.
Parágrafo 2º - Todas as disposições deste
artigo serão também aplicáveis às reuniões
específicas de cada grupo da Diretoria,
hipótese em que caberá a qualquer Diretor
integrante de tal grupo, sua convocação.
Capítulo V
Do Conselho Fiscal
Artigo 25.
O Conselho Fiscal funcionará
de modo não permanente, com os poderes e
atribuições a ele conferidos por lei, e somente

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.
Ajustes finos de redação, sem alteração do
conteúdo.

será instalado por deliberação da Assembleia
Geral, ou a pedido de acionistas representando
a porcentagem requerida por lei ou pelos
regulamentos da CVM.
Artigo 26.
Quando instalado, o Conselho
Fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e,
no máximo, 5 (cinco) membros e suplentes em
igual número (acionistas ou não) todos eles
qualificados em conformidade com as
disposições legais.
Parágrafo 1º. Os membros efetivos e
suplentes do Conselho Fiscal deverão ser
eleitos pela Assembleia Geral que aprovar sua
instalação, que também designará o Presidente
do Conselho Fiscal. Seus prazos de mandato
deverão terminar quando da realização da
primeira Assembleia Geral Ordinária após a
sua eleição, e poderão ser reeleitos.
Parágrafo 2º. Após instalação do Conselho
Fiscal, a investidura nos cargos far-se-á por
termo de posse lavrado em livro próprio e
Termo de Anuência dos Membros do
Conselho Fiscal, conforme Regulamento do
Nível 2, assinado pelo membro do Conselho
Fiscal empossado, observados a exigência de
submissão à cláusula compromissória,
conforme o disposto no Artigo 45, Parágrafo
Único deste Estatuto Social, bem como os
demais requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 3º. Os membros do Conselho
Fiscal serão substituídos, em suas faltas e
impedimentos, pelo respectivo suplente.

será instalado por deliberação da Assembleia
Geral, ou a pedido de acionistas representando
a porcentagem requerida por lei ou pela
regulamentação da CVM.
Artigo 26.
Quando instalado, o Conselho
Fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e,
no máximo, 5 (cinco) membros e suplentes em
igual número (acionistas ou não) todos eles
qualificados em conformidade com as
disposições legais.
Parágrafo 1º. Os membros efetivos e
suplentes do Conselho Fiscal deverão ser
eleitos pela Assembleia Geral que aprovar sua
instalação, que também designará o Presidente
do Conselho Fiscal. Seus prazos de mandato
deverão terminar quando da realização da
primeira Assembleia Geral Ordinária após a
sua eleição, e poderão ser reeleitos.
Parágrafo 2º. Após instalação do Conselho
Fiscal, a investidura nos cargos far-se-á por
termo de posse lavrado em livro próprio e
Termo de Anuência dos Membros do
Conselho Fiscal, conforme Regulamento do
Nível 2, assinado pelo membro do Conselho
Fiscal empossado, observados a exigência de
submissão à cláusula compromissória,
conforme o disposto no Artigo 4145,
Parágrafo Único deste Estatuto Social, bem
como os demais requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 3º. Os membros do Conselho
Fiscal serão substituídos, em suas faltas e
impedimentos, pelo respectivo suplente.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos. Além disso, houve a exclusão da
menção ao Termo de Anuência dos Membros
do Conselho Fiscal, conforme previsto pelo
Regulamento do Nível 2, tendo em vista a
migração da Companhia para o Novo
Mercado, que não exige a assinatura de tal
documento.

Redação inalterada.

Ocorrendo a vacância do cargo de membro do
Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará
seu lugar.
Artigo 27.
Quando instalado, o Conselho
Fiscal se reunirá sempre que necessário,
competindo-lhe todas as atribuições que lhe
sejam cometidas por lei.
Parágrafo 1º. As reuniões serão convocadas
pelo Presidente do Conselho Fiscal por sua
própria iniciativa ou por solicitação por escrito
de
qualquer
de
seus
membros.
Independentemente
de
quaisquer
formalidades, será considerada regularmente
convocada a reunião à qual comparecer a
totalidade dos membros do Conselho Fiscal.
Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho
Fiscal deverão ser aprovadas por maioria
absoluta de votos. Para que uma reunião seja
instalada, deverá estar presente a maioria dos
seus membros.
Parágrafo 3º. Todas as deliberações do
Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no
respectivo livro de Atas e Pareceres do
Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros
presentes.
Artigo 28.
A remuneração dos membros
do Conselho Fiscal será fixada pela
Assembleia Geral que os eleger, observado o
parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A.
Capítulo VI
Ouvidoria

Ocorrendo a vacância do cargo de membro do
Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará
seu lugar.
Artigo 27.
Quando instalado, o Conselho
Fiscal se reunirá sempre que necessário,
competindo-lhe todas as atribuições que lhe
sejam cometidas por lei.
Parágrafo 1º. As reuniões serão convocadas
pelo Presidente do Conselho Fiscal por sua
própria iniciativa ou por solicitação por escrito
de
qualquer
de
seus
membros.
Independentemente
de
quaisquer
formalidades, será considerada regularmente
convocada a reunião à qual comparecer a
totalidade dos membros do Conselho Fiscal.
Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho
Fiscal deverão ser aprovadas por maioria
absoluta de votos. Para que uma reunião seja
instalada, deverá estar presente a maioria dos
seus membros.
Parágrafo 3º. Todas as deliberações do
Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no
respectivo livro de Atas e Pareceres do
Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros
presentes.
Artigo 28.
A remuneração dos membros
do Conselho Fiscal será fixada pela
Assembleia Geral que os eleger, observado o
parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A.
Capítulo VI
Ouvidoria

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Artigo 29.
A Companhia terá uma
Ouvidoria, que terá as seguintes atribuições:
(i) prestar atendimento de última instância às
demandas dos clientes e usuários de produtos
e serviços que não tiverem sido solucionadas
nos canais de atendimento primário da
Companhia; (ii) atuar como canal de
comunicação entre a Companhia e os clientes
e usuários de produtos e serviços, inclusive na
mediação de conflitos; e (iii) informar o
Conselho de Administração a respeito das suas
atividades.
Parágrafo 1º - No desempenho de suas
atribuições, a Ouvidoria realizará as seguintes
atividades: (i) atender, registrar, instruir,
analisar e dar tratamento formal e adequado às
demandas dos clientes e usuários de produtos
e serviços; (ii) prestar esclarecimentos aos
demandantes acerca do andamento das
demandas no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, prorrogáveis uma única vez e de forma
justificada, por igual período, limitadas tais
prorrogações a 10% (dez por cento) do total de
demandas em cada mês; (iii) encaminhar
resposta conclusiva para a demanda no prazo
previsto; (iv) manter o Conselho de
Administração informados sobre os problemas
e deficiências detectadas no cumprimento de
suas atribuições, e sobre o resultado das
medidas adotadas para solucioná-los; e (v)
elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao
Comitê de Auditoria, ao Conselho de

Artigo 29.
A Companhia terá uma
Ouvidoria, que terá as seguintes atribuições:
(i) prestar atendimento de última instância às
demandas dos clientes e usuários de produtos
e serviços que não tiverem sido solucionadas
nos canais de atendimento primário da
Redação inalterada.
Companhia; (ii) atuar como canal de
comunicação entre a Companhia e os clientes
e usuários de produtos e serviços, inclusive na
mediação de conflitos; e (iii) informar o
Conselho de Administração a respeito das suas
atividades.
Parágrafo 1º - No desempenho de suas
atribuições, a Ouvidoria realizará as seguintes
atividades: (i) atender, registrar, instruir,
analisar e dar tratamento formal e adequado às
demandas dos clientes e usuários de produtos
e serviços; (ii) prestar esclarecimentos aos
demandantes acerca do andamento das
demandas no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, prorrogáveis uma única vez e de forma
justificada, por igual período, limitadas tais
Redação inalterada.
prorrogações a 10% (dez por cento) do total de
demandas em cada mês; (iii) encaminhar
resposta conclusiva para a demanda no prazo
previsto; (iv) manter o Conselho de
Administração informados sobre os problemas
e deficiências detectadas no cumprimento de
suas atribuições, e sobre o resultado das
medidas adotadas para solucioná-los; e (v)
elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao
Comitê de Auditoria, ao Conselho de

Administração, ao final de cada semestre,
relatório quantitativo e qualitativo acerca das
atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no
cumprimento de suas atribuições.
Parágrafo 2º - A Ouvidoria será composta de
1 (um) Ouvidor, designado e destituível pelo
Conselho de Administração, com mandato de
24 (vinte e quatro) meses prorrogável até a
posse daquele que lhe venha substituir,
permitida a reeleição, e por 1 (um) Diretor
responsável pelo desempenho de suas
atividades.
Parágrafo 3º - O Ouvidor, ainda que o cargo
seja ocupado por um Diretor, será escolhido
dentre os empregados da Companhia que
possuam: (i) formação em curso superior; (ii)
capacidade técnica comprovada por aprovação
em exame de certificação que abranja, no
mínimo, temas relacionados à ética, aos
direitos e defesa do consumidor e à mediação
de conflitos; e (iii) amplo conhecimento das
atividades desenvolvidas pela Companhia; e
sua destituição pela Diretoria ocorrerá por não
renovação do seu certificado, pelo
descumprimento de suas atribuições, por
desempenho abaixo do esperado pela
Diretoria, pela alteração de função e /ou pela
perda de vínculo funcional com a Companhia.
Parágrafo 4º - A Companhia compromete-se
a: (i) criar condições adequadas para o
funcionamento da Ouvidoria, bem como para
que sua atuação seja pautada pela

Administração, ao final de cada semestre,
relatório quantitativo e qualitativo acerca das
atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no
cumprimento de suas atribuições.
Parágrafo 2º - A Ouvidoria será composta de
1 (um) Ouvidor, designado e destituível pelo
Conselho de Administração, com mandato de
24 (vinte e quatro) meses prorrogável até a
Redação inalterada.
posse daquele que lhe venha substituir,
permitida a reeleição, e por 1 (um) Diretor
responsável pelo desempenho de suas
atividades.
Parágrafo 3º - O Ouvidor, ainda que o cargo
seja ocupado por um Diretor, será escolhido
dentre os empregados da Companhia que
possuam: (i) formação em curso superior; (ii)
capacidade técnica comprovada por aprovação
em exame de certificação que abranja, no
mínimo, temas relacionados à ética, aos
direitos e defesa do consumidor e à mediação
Redação inalterada.
de conflitos; e (iii) amplo conhecimento das
atividades desenvolvidas pela Companhia; e
sua destituição pela Diretoria ocorrerá por não
renovação do seu certificado, pelo
descumprimento de suas atribuições, por
desempenho abaixo do esperado pela
Diretoria, pela alteração de função e /ou pela
perda de vínculo funcional com a Companhia.
Parágrafo 4º - A Companhia compromete-se
a: (i) criar condições adequadas para o
Redação inalterada.
funcionamento da Ouvidoria, bem como para
que sua atuação seja pautada pela

transparência, independência, imparcialidade
e isenção; e (ii) assegurar o acesso da
Ouvidoria às informações necessárias para a
elaboração da resposta adequada às demandas
recebidas, com total apoio administrativo,
podendo requisitar informações e documentos
para o exercício de suas atividades no
cumprimento de suas atribuições.
Capítulo VII
Comitê de Auditoria

Artigo 30.
A Companhia terá um Comitê
de Auditoria, composto de 3 (três) a 5 (cinco)
membros, com mandato de 5 (cinco) anos,
nomeados pelo Conselho de Administração,
devendo um deles ser designado Coordenador.

transparência, independência, imparcialidade
e isenção; e (ii) assegurar o acesso da
Ouvidoria às informações necessárias para a
elaboração da resposta adequada às demandas
recebidas, com total apoio administrativo,
podendo requisitar informações e documentos
para o exercício de suas atividades no
cumprimento de suas atribuições.
Capítulo VII
Comitê de Auditoria
Artigo 30.
O Comitê de Auditoria
Estatutário,
órgão
de assessoramento
vinculado ao Conselho de Administração,
dotado de autonomia operacional, é
compostoA Companhia terá um Comitê de
Auditoria, composto de, no mínimo, 3 (três)
ae, no máximo, 5 (cinco) membros, com
mandato de 5 (cinco) anos, nomeados pelo
Conselho de Administração, devendo um deles
ser designado Coordenador.sendo:
(i) pelo menos 1 (um) membro deverá ser
conselheiro independente;

Redação inalterada.

Disposição ajustada para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
tendo em vista o disposto no artigo 22, inciso
V, do Regulamento do Novo Mercado, com a
inclusão dos requisitos específicos indicados
em mencionado artigo. Além disso, houve a
inclusão, no item (v), da necessidade de
atendimento aos requisitos estabelecidos na
regulamentação do CMN e do Bacen para o
(ii) pelo menos 1 (um) membro deverá ter exercício do cargo de membro do Comitê de
reconhecida experiência em assuntos de Auditoria de instituição financeira.
contabilidade societária, em conformidade
com as normas aplicáveis expedidas pela
CVM;

(iii) 1 (um) dos membros poderá cumular as
qualificações descritas nas alíneas (i) e (ii)
acima; e

Parágrafo 1º - Os membros do Comitê de
Auditoria poderão ser nomeados e/ou
destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração, estendendo-se o mandato até a
posse de seus substitutos.
Parágrafo 2º - Todos os membros de Comitê
de Auditoria terão, obrigatoriamente,
habilidade e experiência no ramo de atuação da
Companhia, sendo certo que ao menos um dos
membros
deverá
deter
comprovado
conhecimento nas áreas de contabilidade e
auditoria.
Parágrafo 3º - O membro do Comitê de
Auditoria somente poderá voltar a integrar tal
órgão na Companhia após decorridos, no
mínimo, 3 (três) anos do final do seu mandato
anterior.
Parágrafo 4º - Até 1/3 (um terço) dos
membros do Comitê de Auditoria podem ser

(iv) nenhum dos membros poderá ser
controlador, nem diretor, ou subordinado de
diretor, da Companhia, de seu acionista
controlador, direto ou indireto, ou de
sociedades controladas, coligadas ou sob
controle comum.
Parágrafo 1º - Os membros do Comitê de
Auditoria poderão ser nomeados e/ou
destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração, estendendo-se o mandato até a
posse de seus substitutos, sendo coordenado
por um Coordenador designado pelo Conselho
de Administração.
Parágrafo 2º - Todos os membros de Comitê
de Auditoria terão, obrigatoriamente,
habilidade e experiência no ramo de atuação da
Companhia, sendo certo que ao menos um dos
membros
deverá
deter
comprovado
conhecimento nas áreas de contabilidade e
auditoria.
Parágrafo 3º - O membro do Comitê de
Auditoria somente poderá voltar a integrar tal
órgão na Companhia após decorridos, no
mínimo, 3 (três) anos do final do seu mandato
anterior.
Parágrafo 4º - Até 1/3 (um terço) dos
membros do Comitê de Auditoria podem ser

Disposição ajustada para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
tendo em vista o disposto no artigo 22, inciso
III, do Regulamento do Novo Mercado.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

reconduzidos a tal órgão por um mandato reconduzidos a tal órgão por um mandato
adicional, dispensado o interstício de 3 (três) adicional, dispensado o interstício de 3 (três)
anos previsto no Parágrafo 4º, acima.
anos previsto no Parágrafo 4º, acima.
Parágrafo 5º - O Conselho de Administração
aprovará o Regimento Interno do Comitê de
Auditoria Estatutário, o qual estipulará regras
de convocação, instalação, votação e
Sem redação correspondente
periodicidade das reuniões, prazo dos
mandatos, requisitos de qualificação de seus
membros e atividades do Coordenador, entre
outras matérias.
Parágrafo 5º - Além das previstas em lei ou Parágrafo 65º - Além das previstas em lei e na
regulamento, são também atribuições do regulamentação, são também atribuições do
Comitê de Auditoria:
Comitê de Auditoria:
(i)
estabelecer as regras operacionais para
seu próprio funcionamento, as quais devem ser
Sem redação correspondente
aprovadas pelo conselho de administração,
formalizadas por escrito e colocadas à
disposição dos respectivos acionistas;
(i)
recomendar
ao
Conselho
de
Administração a entidade a ser contratada para
a prestação dos serviços de auditoria
independente e a respectiva remuneração, bem
como sua substituição;

(ii)
recomendar
ao
Conselho
de
Administração a entidade a ser contratada para
a prestação dos serviços de auditoria
independente e a respectiva remuneração, bem
como sua substituição e destituição;

(iii) avaliar e revisar, previamente à
(ii)
revisar, previamente à publicação, as
publicação, as informações trimestrais,
demonstrações contábeis, inclusive notas
demonstrações
intermediárias
e
explicativas, relatórios da administração e
demonstrações financeirasas demonstrações
parecer de auditor independente;
contábeis, inclusive notas explicativas,

Disposição incluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
tendo em vista o disposto no artigo 22, inciso
II, do Regulamento do Novo Mercado.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.
Disposição incluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
tendo em vista o disposto no artigo 22, incisos
I e II, do Regulamento do Novo Mercado.
Inclusão da possibilidade de recomendação ao
Conselho
de Administração para a destituição de
entidade contratada para a prestação dos
serviços de auditoria independente.
Adicionalmente, houve o ajuste de
numeração, sem efeitos econômicos ou
jurídicos.
Disposição ajustada para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
tendo em vista o disposto no artigo 22, inciso
IV, alínea (b), do Regulamento do Novo
Mercado. Adicionalemente, houve o ajuste de

(iii) avaliar a efetividade das auditorias
independente e interna, inclusive quanto à
verificação do cumprimento dos dispositivos
legais e normativos aplicáveis à Companhia,
além de regulamentos e códigos internos;

relatórios da administração e parecer de
auditor independente, bem como acompanhar
o orçamento anual e o orçamento de capital da
Companhia;
(iiiiv) avaliar a efetividade das auditorias
independente e interna, inclusive quanto à
verificação do cumprimento dos dispositivos
legais e normativos aplicáveis à Companhia,
além de regulamentos e códigos internos;

(iv)
avaliar
o
cumprimento,
pela
Companhia, das recomendações feitas pelos
auditores independentes ou internos, bem
como recomendar ao Conselho de
Administração a resolução de eventuais
conflitos entre os auditores externos e os
Diretores;

(iv)
avaliar
o
cumprimento,
pela
Companhia, das recomendações feitas pelos
auditores independentes ou internos, bem
Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
como recomendar ao Conselho de
ou jurídicos.
Administração a resolução de eventuais
conflitos entre os auditores externos e os
Diretores;

(v)
estabelecer e divulgar procedimentos
para a recepção e tratamento de informações
acerca de descumprimento de dispositivos
legais e normativos aplicáveis à Companhia,
além de regulamentos e códigos internos,
inclusive com previsão de procedimentos
específicos para a proteção do prestador da
informação e da sua confidencialidade;

Ajuste de redação pararefletir o artigo 22,
inciso IV, alínea (f), do Regulamento do Novo
Mercado. Adicionalmente, houve o ajuste de
numeração, sem efeitos econômicos ou
jurídicos.

(vi)
possuir estabelecer e divulgar meios
para a recepção e tratamento de informações
acerca de descumprimento de dispositivos
legais e normativos aplicáveis à Companhia,
além de regulamentos e códigos internos,
inclusive com previsão de procedimentos
específicos para a proteção do prestador da
informação e da sua confidencialidade;
(vii) avaliar, monitorar, e recomendar à
(vi)
recomendar à Diretoria da Companhia
administração a correção ou aprimoramento
correção ou aprimoramento de políticas,
das políticas internas da Companhia, incluindo
práticas e procedimentos identificados no
a política de transações com partes
âmbito de suas atribuições;
relacionadasrecomendar à Diretoria da

numeração, sem efeitos econômicos ou
jurídicos.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Disposição ajustada para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
tendo em vista o disposto no artigo 22, inciso
IV, alínea (e), do Regulamento do Novo
Mercado. Adicionalemente, houve o ajuste de

Companhia correção ou aprimoramento de
políticas, bem como de práticas e
procedimentos identificados no âmbito de suas
atribuições;
(vii) reunir-se, no mínimo, trimestralmente, (vii) reunir-se, no mínimo, trimestralmente,
com a Diretoria e auditorias independente e com a Diretoria e auditorias independente e
interna;
interna;

Sem redação correspondente

Sem redação correspondente

(viii) verificar, por ocasião de suas reuniões,
o cumprimento de suas recomendações e/ou
esclarecimentos às suas indagações, inclusive
no que se refere ao planejamento dos
respectivos
trabalhos
de
auditoria,
formalizando em atas os conteúdos de tais
encontros; e
(ix)
elaborar, ao final dos semestres findos
em 30 de junho e 31 de dezembro, o relatório
do Comitê de Auditoria, contendo as
deliberações, novas práticas, pareceres e tudo

numeração, sem efeitos econômicos ou
jurídicos.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Disposição incluída para refletir a migração da
(viii) acompanhar as atividades da auditoria Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
interna e da área de controles internos da tendo em vista o disposto no artigo 22, inciso
Companhia;
IV, alínea (c), do Regulamento do Novo
Mercado.
(ix)
possuir meios para recepção e
tratamento de informações acerca do
descumprimento de dispositivos legais e Disposição incluída voluntariamente para
normativos aplicáveis à Companhia, além de refletir as atribuições do comitê, conforme
regulamentos e códigos internos, inclusive previsto no do Regulamento do Novo
com previsão de procedimentos específicos Mercado.
para proteção do prestador e da
confidencialidade da informação;
(xviii) verificar, por ocasião de suas reuniões,
o cumprimento de suas recomendações e/ou
esclarecimentos às suas indagações, inclusive Ajuste finos de redação, sem alteração do
no que se refere ao planejamento dos conteunod, bem como ajuste de numeração,
respectivos
trabalhos
de
auditoria, sem efeitos econômicos ou jurídicos.
formalizando em atas os conteúdos de tais
encontros; e
(xiix) elaborar, ao final dos semestres findos
em 30 de junho e 31 de dezembro, o relatório Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
do Comitê de Auditoria, contendo as ou jurídicos.
deliberações, novas práticas, pareceres e tudo

o mais que tiver ocorrido nos respectivos o mais que tiver ocorrido nos respectivos
períodos que for de sua competência.
períodos que for de sua competência.

Sem redação correspondente

Parágrafo 6º - A remuneração dos membros
do Comitê de Auditoria será fixada pela
reunião do Conselho de Administração os
nomear, devendo ser compatível com a
complexidade dos negócios e o volume de
operações da Companhia.

Sem redação correspondente

Capítulo VIII
Comitê de Remuneração
Artigo 31.
A Companhia terá um Comitê
de Remuneração, composto de no mínimo 3
(três) membros e no máximo 5 (cinco)
membros, com mandato de 10 (dez) anos,
nomeados e destituídos pelo Conselho de
Administração, devendo um deles ser
designado Coordenador.
Parágrafo 1º - Os membros do Comitê de
Remuneração poderão ser nomeados e/ou
destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração.

Disposição incluída para refletir a migração
da Companhia do Nível 2 para o Novo
(xiii) avaliar e monitor as exposições de risco
Mercado, tendo em vista o disposto no artigo
da Companhia
22, inciso IV, alínea (d), do Regulamento do
Novo Mercado.
Parágrafo 76º - A remuneração dos membros
do Comitê de Auditoria será fixada pela
reunião do Conselho de Administração os Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
nomear, devendo ser compatível com a ou jurídicos.
complexidade dos negócios e o volume de
operações da Companhia.
Parágrafo 8º - O Comitê de Auditoria deve
elaborar, anualmente, relatório resumido Disposição incluída para refletir a migração da
contemplando as reuniões realizadas e os Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
principais assuntos discutidos, e destacando as tendo em vista o artigo 22, §1º, do
recomendações feitas pelo Comitê ao Regulamento do Novo Mercado.
Conselho de Administração.
Capítulo VIII
Redação inalterada.
Comitê de Remuneração
Artigo 31.
A Companhia terá um Comitê
de Remuneração, composto de no mínimo 3
(três) membros e no máximo 5 (cinco)
Ajustes finos de
membros, com mandato de 10 (dez) anos,
redação, sem alteração do conteúdo.
nomeados e destituídos pelo Conselho de
Administração, devendo um deles ser
designado Coordenador.
Parágrafo 1º - Os membros do Comitê de
Remuneração poderão ser nomeados e/ou
Redação inalterada.
destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração.

Parágrafo 2º - A composição do Comitê de
Remuneração deverá contar, necessariamente,
com um membro que não seja administrador
da Companhia.
Parágrafo 3º - O Coordenador será
responsável pela supervisão e organização
administrativa do Comitê, competindo-lhe,
com auxílio do Secretário, a preparação, a
organização, a elaboração e a distribuição das
agendas e das atas das reuniões e das
informações necessárias para discussão das
matérias constantes da ordem do dia.
Parágrafo 4º - Além das previstas na
Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de
2010, do Conselho Monetário Nacional, são
também
atribuições
do
Comitê
de
Remuneração:
(i)
analisar as políticas, estruturas e
práticas de recursos humanos propostas pela
Diretoria, à luz das melhores práticas adotadas
por empresas nacionais e estrangeiras, bem
como das estratégias e contexto de
oportunidades e riscos que a Companhia está
exposta;
(ii)
elaborar e propor política de
remuneração, incluindo política salarial e de
benefícios, remuneração de curto e de longo
prazo, regular e extraordinária, para os
administradores da Companhia;
(iii) examinar,
discutir
e
formular
recomendações ao Conselho de Administração

Parágrafo 2º - A composição do Comitê de
Remuneração deverá contar, necessariamente,
com um membro que não seja administrador
da Companhia.
Parágrafo 3º - O Coordenador será
responsável pela supervisão e organização
administrativa do Comitê, competindo-lhe,
com auxílio do Secretário, a preparação, a
organização, a elaboração e a distribuição das
agendas e das atas das reuniões e das
informações necessárias para discussão das
matérias constantes da ordem do dia.
Parágrafo 4º - Além das previstas na
Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de
2010, do Conselho Monetário Nacional, são
também
atribuições
do
Comitê
de
Remuneração:
(i)
analisar as políticas, estruturas e
práticas de recursos humanos propostas pela
Diretoria, à luz das melhores práticas adotadas
por empresas nacionais e estrangeiras, bem
como das estratégias e contexto de
oportunidades e riscos que a Companhia está
exposta;
(ii)
elaborar e propor política de
remuneração, aprovada pelo Conselho e
Administração, incluindo política salarial e de
benefícios, remuneração de curto e de longo
prazo, regular e extraordinária, para os
administradores da Companhia;
(iii) examinar,
discutir
e
formular
recomendações ao Conselho de Administração

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Disposição ajustada
para prever que a política de remuneração
será aprovada pelo Conselho de
Administração da Companhia, conforme
exigido pelo artigo 32, inciso I, do
Regulamento do Novo Mercado.
Redação inalterada.

da Companhia quanto à correção e ou o
aprimoramento de políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito de suas
atribuições;
(iv)
propor ao Conselho de Administração
o montante da remuneração global dos
administradores a ser submetido à Assembleia
geral, na forma do art. 152 da Lei das S.A.; e
(v)
elaborar, dentro do prazo de 90
(noventa) dias a contar de 31 de dezembro de
cada ano, o Relatório do Comitê de
Remuneração, contendo, no mínimo, as
premissas estabelecidas no art. 15 da
Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de
2010, do Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo 5º - A remuneração dos membros
do Comitê de Remuneração será fixada pela
reunião do Conselho de Administração que os
nomear e deverá ser compatível com a
qualificação e experiência dos membros.
Capítulo IX
Exercício Social e Resultados
Artigo 32.
O exercício social coincidirá
como o ano civil, terminando em 31 (trinta e
um) de dezembro de cada ano.
Artigo 33.
O balanço, com observância
das prescrições legais, será levantado em 30
(trinta) de junho e 31 (trinta de um) de
dezembro de cada ano, e será acompanhado
das demonstrações financeiras exigidas, que
serão auditadas anualmente por auditores
independentes registrados na CVM.

da Companhia quanto à correção e ou o
aprimoramento de políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito de suas
atribuições;
(iv)
propor ao Conselho de Administração
o montante da remuneração global dos
administradores a ser submetido à Assembleia
geral, na forma do art. 152 da Lei das S.A.; e
(v)
elaborar, dentro do prazo de 90
(noventa) dias a contar de 31 de dezembro de
cada ano, o Relatório do Comitê de
Remuneração, contendo, no mínimo, as
premissas estabelecidas no art. 15 da
Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de
2010, do Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo 5º - A remuneração dos membros
do Comitê de Remuneração será fixada pela
reunião do Conselho de Administração que os
nomear e deverá ser compatível com a
qualificação e experiência dos membros.
Capítulo IX
Exercício Social e Resultados
Artigo 32.
O exercício social coincidirá
como o ano civil, terminando em 31 (trinta e
um) de dezembro de cada ano.
Artigo 33.
O balanço, com observância
das prescrições legais, será levantado em 30
(trinta) de junho e 31 (trinta de um) de
dezembro de cada ano, e será acompanhado
das demonstrações financeiras exigidas, que
serão auditadas anualmente por auditores
independentes registrados na CVM.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.

Redação inalterada.
Redação inalterada.

Redação inalterada.

Artigo 34.
Do resultado apurado em cada
exercício social serão deduzidos, antes de
qualquer outra participação, os prejuízos
acumulados e a provisão para o imposto sobre
a renda. O prejuízo do exercício será
obrigatoriamente absorvido pelos lucros
acumulados, pelas reservas de lucros e pela
reserva legal, nessa ordem.
Artigo 35.
Após
as
deduções
contempladas no Artigo acima, o lucro líquido
do exercício terá a seguinte destinação:
(i)
5% (cinco por cento) serão aplicados,
antes de qualquer destinação, na constituição
da reserva legal, que não excederá 20% (vinte
por cento) do capital social;
(ii)
25% (vinte e cinco por cento), no
mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do
artigo 202 da Lei das S.A., serão destinados ao
pagamento dos dividendos obrigatórios;
(iii) uma parcela do lucro líquido, por
proposta dos órgãos da administração, poderá
ser destinada à formação de reserva para
contingências, nos termos do artigo 195 da Lei
das S.A.;
(iv)
poderá ser destinada para a reserva de
incentivos fiscais a parcela do lucro líquido
decorrente de subvenções governamentais
para investimentos, que poderá ser excluída da
base de cálculo do dividendo obrigatório;
(v)
uma parcela não superior a 75%
(setenta e cinco por cento) do lucro líquido
anual ajustado na forma prevista no artigo 202

Artigo 34.
Do resultado apurado em cada
exercício social serão deduzidos, antes de
qualquer outra participação, os prejuízos
acumulados e a provisão para o imposto sobre
a renda. O prejuízo do exercício será
obrigatoriamente absorvido pelos lucros
acumulados, pelas reservas de lucros e pela
reserva legal, nessa ordem.
Artigo 35.
Após
as
deduções
contempladas no Artigo acima, o lucro líquido
do exercício terá a seguinte destinação:
(i)
5% (cinco por cento) serão aplicados,
antes de qualquer destinação, na constituição
da reserva legal, que não excederá 20% (vinte
por cento) do capital social;
(ii)
25% (vinte e cinco por cento), no
mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do
artigo 202 da Lei das S.A., serão destinados ao
pagamento dos dividendos obrigatórios;
(iii) uma parcela do lucro líquido, por
proposta dos órgãos da administração, poderá
ser destinada à formação de reserva para
contingências, nos termos do artigo 195 da Lei
das S.A.;
(iv)
poderá ser destinada para a reserva de
incentivos fiscais a parcela do lucro líquido
decorrente de subvenções governamentais
para investimentos, que poderá ser excluída da
base de cálculo do dividendo obrigatório;
(v)
uma parcela não superior a 75%
(setenta e cinco por cento) do lucro líquido
anual ajustado na forma prevista no artigo 202
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da Lei das S.A., após deduzida a reserva
indicada no item (iv) acima, poderá ser
destinada à formação de reserva para
investimentos e capital de giro, que terá por
fim custear investimentos para crescimento e
expansão e financiar o capital de giro da
Companhia, ficando ressalvado que o saldo
acumulado desta reserva, somado aos saldos
das demais reservas de lucros (excetuadas as
reservas de lucros a realizar, as reservas para
contingências e a reserva de incentivos
fiscais), não poderá ultrapassar 100% (cem por
cento) do valor do capital social da
Companhia, nos termos da Lei das S.A.;
(vi)
a Assembleia Geral poderá, por
proposta do Conselho de Administração,
destinar parcela dos lucros para constituição de
reservas ou retenções previstas na lei ou neste
Estatuto Social.
Parágrafo 1º – O dividendo obrigatório
previsto na alínea (ii) deste Artigo não será
pago nos exercícios em que o Conselho de
Administração informar à Assembleia Geral
Ordinária ser ele incompatível com a situação
financeira da Companhia.
Parágrafo 2º – Conforme deliberação da
Assembleia Geral, o valor dos juros, quando
pagos ou creditados, a título de juros sobre o
capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de
26 de dezembro de 1995 e legislação e
regulamentação pertinentes, poderá ser
imputado ao dividendo obrigatório, integrando

da Lei das S.A., após deduzida a reserva
indicada no item (iv) acima, poderá ser
destinada à formação de reserva para
investimentos e capital de giro, que terá por
fim custear investimentos para crescimento e
expansão e financiar o capital de giro da
Companhia, ficando ressalvado que o saldo
acumulado desta reserva, somado aos saldos
das demais reservas de lucros (excetuadas as
reservas de lucros a realizar, as reservas para
contingências e a reserva de incentivos
fiscais), não poderá ultrapassar 100% (cem por
cento) do valor do capital social da
Companhia, nos termos da Lei das S.A.;
(vi)
a Assembleia Geral poderá, por
proposta do Conselho de Administração,
destinar parcela dos lucros para constituição de Redação inalterada.
reservas ou retenções previstas na lei ou neste
Estatuto Social.
Parágrafo 1º – O dividendo obrigatório
previsto na alínea (ii) deste Artigo não será
pago nos exercícios em que o Conselho de
Redação inalterada.
Administração informar à Assembleia Geral
Ordinária ser ele incompatível com a situação
financeira da Companhia.
Parágrafo 2º – Conforme deliberação da
Assembleia Geral, o valor dos juros, quando
pagos ou creditados, a título de juros sobre o
capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de Redação inalterada.
26 de dezembro de 1995 e legislação e
regulamentação pertinentes, poderá ser
imputado ao dividendo obrigatório, integrando

tal valor o montante dos dividendos
distribuídos pela Companhia para todos os
efeitos legais.
Parágrafo 3º – É facultado ao Conselho de
Administração, conforme as normas gerais que
definir, atribuir participação aos membros da
Diretoria nos lucros da Companhia,
observadas as limitações previstas na
legislação aplicável.
Parágrafo 4º – A participação aos
administradores de que trata o parágrafo
anterior constituirá antecipação do direito
previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da
República, com cuja regulamentação a ele se
ajustará.
Artigo 36.
A
Companhia,
mediante
deliberação
do
seu
Conselho
de
Administração, poderá levantar balanços
semestrais e com base nestes declarar
dividendos intermediários, à conta do lucro
apurado, de lucros acumulados ou de reservas
de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral.
Parágrafo 1º– A Companhia poderá, ainda,
levantar balanço e distribuir dividendos em
períodos menores, respeitado o limite legal.
Parágrafo 2º – O Conselho de Administração
poderá autorizar a distribuição de lucros aos
acionistas a título de juros sobre o capital
próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em
substituição total ou parcial dos dividendos

tal valor o montante dos dividendos
distribuídos pela Companhia para todos os
efeitos legais.
Parágrafo 3º – É facultado ao Conselho de
Administração, conforme as normas gerais que
definir, atribuir participação aos membros da
Diretoria nos lucros da Companhia,
observadas as limitações previstas na
legislação aplicável.
Parágrafo 4º – A participação aos
administradores de que trata o parágrafo
anterior constituirá antecipação do direito
previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da
República, com cuja regulamentação a ele se
ajustará.
Artigo 36.
A
Companhia,
mediante
deliberação
do
seu
Conselho
de
Administração, poderá levantar balanços
semestrais e com base nestes declarar
dividendos intermediários, à conta do lucro
apurado, de lucros acumulados ou de reservas
de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral.
Parágrafo 1º– A Companhia poderá, ainda,
levantar balanço e distribuir dividendos em
períodos menores, respeitado o limite legal.
Parágrafo 2º – O Conselho de Administração
poderá autorizar a distribuição de lucros aos
acionistas a título de juros sobre o capital
próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em
substituição total ou parcial dos dividendos
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intermediários cuja declaração é facultada
neste Artigo ou, ainda, em adição aos mesmos.
Parágrafo 3º – Os dividendos não reclamados
dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da
data em que tenham sido postos à disposição
do acionista, prescreverão em favor da
Companhia.
Capítulo X
Alienação do Controle Acionário, Saída do
Nível 2 e Cancelamento do Registro de
Companhia Aberta
Seção I – Alienação do Controle da
Companhia

Artigo 37.
A Alienação de Controle da
Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações
sucessivas, deverá ser contratada sob a
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o
Adquirente se obrigue a efetivar oferta pública
de aquisição das ações (“OPA”) dos demais
acionistas da Companhia, observando as
condições e os prazos previstos na legislação
vigente e no Regulamento do Nível 2, de forma
a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele
dado ao Acionista Controlador Alienante.

intermediários cuja declaração é facultada
neste Artigo ou, ainda, em adição aos mesmos.
Parágrafo 3º – Os dividendos não reclamados
dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da
data em que tenham sido postos à disposição
do acionista, prescreverão em favor da
Companhia.
Capítulo X
Alienação do Controle Acionário e, Saída
do Novo MercadoNível 2 e Cancelamento
do Registro de Companhia Aberta
Seção I – Alienação do Controle da
Companhia
Artigo 37.
A alienação direta ou indireta
de controle da Companhia, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de
operações sucessivas, deverá ser contratada
sob a condição de que o adquirente do controle
se obrigue a realizar oferta pública de
aquisição de ações tendo por objeto as ações
de emissão da Companhia de titularidade dos
demais acionistas, observando as condições e
os prazos previstos na legislação e na
regulamentação em vigor e no Regulamento
do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar
tratamento igualitário àquele dado ao
alienanteA Alienação de Controle da
Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações
sucessivas, deverá ser contratada sob a
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o
Adquirente se obrigue a efetivar oferta pública
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Disposição ajustada para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
tendo em vista o artigo 37 do Regulamento do
Novo Mercado, de maneira a alinhar a redação
com o disposto em mencionado artigo.

Parágrafo 1º – A oferta pública de que trata
este artigo será exigida: (i) quando houver
cessão onerosa de direitos de subscrição de
ações e de outros títulos ou direitos relativos a
valores mobiliários conversíveis em ações, que
venha a resultar na Alienação do Controle da
Companhia; ou (ii) em caso de Alienação de
Controle da Companhia por sociedade que
detenha o Poder de Controle da Companhia,
sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador
Alienante ficará obrigado a declarar à B3 o
valor atribuído à Companhia nessa alienação e
anexar documentação que comprove esse
valor.

Parágrafo 2º – Aquele que adquirir o Poder de
Controle, mediante contrato particular de
compra de ações celebrado com o Acionista
Controlador resultando em uma Alienação de
Controle da Companhia, envolvendo qualquer
quantidade de ações, estará obrigado a: (i)
efetivar a oferta pública referida no Artigo 37

de aquisição das ações (“OPA”) dos demais
acionistas da Companhia, observando as
condições e os prazos previstos na legislação
vigente e no Regulamento do Nível 2, de forma
a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele
dado ao Acionista Controlador Alienante.
Parágrafo 1º – Em caso de alienação indireta
de controle, o adquirente deve divulgar o valor
atribuído à Companhia para os efeitos de
definição do preço da OPA, bem como
divulgar a demonstração justificada desse
valorA oferta pública de que trata este artigo
será exigida: (i) quando houver cessão onerosa
de direitos de subscrição de ações e de outros
títulos ou direitos relativos a valores
mobiliários conversíveis em ações, que venha
a resultar na Alienação do Controle da
Companhia; ou (ii) em caso de Alienação de
Controle da Companhia por sociedade que
detenha o Poder de Controle da Companhia,
sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador
Alienante ficará obrigado a declarar à B3 o
valor atribuído à Companhia nessa alienação e
anexar documentação que comprove esse
valor.
Parágrafo 2º – Aquele que adquirir o Poder de
Controle, mediante contrato particular de
compra de ações celebrado com o Acionista
Controlador resultando em uma Alienação de
Controle da Companhia, envolvendo qualquer
quantidade de ações, estará obrigado a: (i)
efetivar a oferta pública referida no Artigo 37

Disposição ajustada para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
tendo em vista o artigo 38 do Regulamento do
Novo Mercado, de maneira a alinhar a redação
com o disposto em mencionado artigo.

Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
segmento no qual tal previsão não é necessária.

acima; e (ii) pagar, nos termos a seguir
indicados, quantia equivalente à diferença
entre o preço da oferta pública e o valor pago
por ação eventualmente adquirida em bolsa
nos 6 (seis) meses anteriores à data da
aquisição do Poder de Controle, devidamente
atualizado até a data do pagamento. Referida
quantia deverá ser distribuída entre todas as
pessoas que venderam ações da Companhia
nos pregões em que o Adquirente realizou as
aquisições, proporcionalmente ao saldo
líquido vendedor diário de cada uma, cabendo
à B3 operacionalizar a distribuição, nos termos
de seus regulamentos.
Parágrafo 3º – A Companhia não registrará
qualquer transferência de ações para o
Adquirente ou para aquele(s) que vier(em) a
deter o Poder de Controle, enquanto este(s)
não subscrever(em) o Termo de Anuência dos
Controladores a que se refere o Regulamento
do Nível 2.
Parágrafo 4º – Nenhum acordo de acionistas
que disponha sobre o exercício do Poder de
Controle poderá ser registrado na sede da
Companhia enquanto os seus signatários não
tenham subscrito o Termo de Anuência dos
Controladores a que se refere o Regulamento
do Nível 2.
Parágrafo 5º – Para fins deste Estatuto Social,
os termos com iniciais maiúsculas terão os
seguintes significados:

acima; e (ii) pagar, nos termos a seguir
indicados, quantia equivalente à diferença
entre o preço da oferta pública e o valor pago
por ação eventualmente adquirida em bolsa
nos 6 (seis) meses anteriores à data da
aquisição do Poder de Controle, devidamente
atualizado até a data do pagamento. Referida
quantia deverá ser distribuída entre todas as
pessoas que venderam ações da Companhia
nos pregões em que o Adquirente realizou as
aquisições, proporcionalmente ao saldo
líquido vendedor diário de cada uma, cabendo
à B3 operacionalizar a distribuição, nos termos
de seus regulamentos.
Parágrafo 3º – A Companhia não registrará
qualquer transferência de ações para o
Adquirente ou para aquele(s) que vier(em) a
deter o Poder de Controle, enquanto este(s)
não subscrever(em) o Termo de Anuência dos
Controladores a que se refere o Regulamento
do Nível 2.
Parágrafo 4º – Nenhum acordo de acionistas
que disponha sobre o exercício do Poder de
Controle poderá ser registrado na sede da
Companhia enquanto os seus signatários não
tenham subscrito o Termo de Anuência dos
Controladores a que se refere o Regulamento
do Nível 2.
Parágrafo 5º – Para fins deste Estatuto Social,
os termos com iniciais maiúsculas terão os
seguintes significados:

Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
segmento no qual tal previsão não é necessária.
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segmento no qual tal previsão não é necessária.

Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
segmento no qual tal previsão não é necessária.

(i)
“Adquirente” significa aquele para
quem o Acionista Controlador Alienante
transfere as Ações de Controle em uma
Alienação de Controle da Companhia.
(ii)
“Acionista Controlador” significa o(s)
acionista(s) ou Grupo de Acionistas que
exerça(m) o Poder de Controle da Companhia.
(iii) “Acionista Controlador Alienante”
significa o Acionista Controlador, quando este
promove a Alienação de Controle da
Companhia.
(iv)
“Ações de Controle” significa o bloco
de ações que assegura, de forma direta ou
indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício
individual e/ou compartilhado, do Poder de
Controle da Companhia.
(v)
“Ações em Circulação” significa todas
as ações emitidas pela Companhia, excetuadas
as ações detidas pelo Acionista Controlador,
por pessoas a ele vinculadas, por
Administradores da Companhia e aquelas em
tesouraria.
(vi)
“Administradores” significa, quando
no singular, os diretores e membros do
conselho de administração da Companhia
referidos individualmente ou, quando no
plural, os diretores e membros do conselho de
administração da Companhia referidos
conjuntamente.

(i)
“Adquirente” significa aquele para
quem o Acionista Controlador Alienante
transfere as Ações de Controle em uma
Alienação de Controle da Companhia.
(ii)
“Acionista Controlador” significa o(s)
acionista(s) ou Grupo de Acionistas que
exerça(m) o Poder de Controle da Companhia.
(iii) “Acionista Controlador Alienante”
significa o Acionista Controlador, quando este
promove a Alienação de Controle da
Companhia.
(iv)
“Ações de Controle” significa o bloco
de ações que assegura, de forma direta ou
indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício
individual e/ou compartilhado, do Poder de
Controle da Companhia.
(v)
“Ações em Circulação” significa todas
as ações emitidas pela Companhia, excetuadas
as ações detidas pelo Acionista Controlador,
por pessoas a ele vinculadas, por
Administradores da Companhia e aquelas em
tesouraria.
(vi)
“Administradores” significa, quando
no singular, os diretores e membros do
conselho de administração da Companhia
referidos individualmente ou, quando no
plural, os diretores e membros do conselho de
administração da Companhia referidos
conjuntamente.
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segmento no qual tal previsão não é necessária.

Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
segmento no qual tal previsão não é necessária.

Disposição excluída para refletir a migração da
(vii) “Adquirente” significa aquele para (vii) “Adquirente” significa aquele para
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
quem o Acionista Controlador Alienante quem o Acionista Controlador Alienante
segmento no qual tal previsão não é necessária.

transfere as Ações de Controle em uma
Alienação de Controle da Companhia.
(viii) “Alienação
de
Controle
da
Companhia” significa a transferência a
terceiro, a título oneroso, das Ações de
Controle.
(ix)
“Controle” (bem como os seus termos
correlatos,
“Poder
de
Controle”,
“Controlador”, “sob Controle comum” ou
“Controlada”) significa poder efetivamente
utilizado por acionista de dirigir as atividades
sociais e orientar o funcionamento dos órgãos
da Companhia, de forma direta ou indireta, de
fato ou de direito, independentemente da
participação acionária detida.
(x)
“Grupo de Acionistas” significa o
grupo de pessoas (a) vinculadas por contratos
ou acordos de voto de qualquer natureza, seja
diretamente ou por meio de sociedades
Controladas, Controladoras ou sob Controle
comum; ou (b) entre as quais haja relação de
Controle, seja direta ou indiretamente; ou (c)
sob Controle Comum.
(xi)
“Valor Econômico” significa o valor
da Companhia e de suas ações que vier a ser
determinado por empresa especializada,
mediante a utilização de metodologia
reconhecida ou com base em outro critério que
venha a ser definido pela CVM.

transfere as Ações de Controle em uma
Alienação de Controle da Companhia.
(viii) “Alienação
de
Controle
da
Companhia” significa a transferência a
terceiro, a título oneroso, das Ações de
Controle.
(ix)
“Controle” (bem como os seus termos
correlatos,
“Poder
de
Controle”,
“Controlador”, “sob Controle comum” ou
“Controlada”) significa poder efetivamente
utilizado por acionista de dirigir as atividades
sociais e orientar o funcionamento dos órgãos
da Companhia, de forma direta ou indireta, de
fato ou de direito, independentemente da
participação acionária detida.
(x)
“Grupo de Acionistas” significa o
grupo de pessoas (a) vinculadas por contratos
ou acordos de voto de qualquer natureza, seja
diretamente ou por meio de sociedades
Controladas, Controladoras ou sob Controle
comum; ou (b) entre as quais haja relação de
Controle, seja direta ou indiretamente; ou (c)
sob Controle Comum.
(xi)
“Valor Econômico” significa o valor
da Companhia e de suas ações que vier a ser
determinado por empresa especializada,
mediante a utilização de metodologia
reconhecida ou com base em outro critério que
venha a ser definido pela CVM.
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, segmento no qual tal previsão não é
necessária
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Artigo 38.
Caso seja deliberada a saída da
Companhia do Nível 2 de Governança
Corporativa para que os valores mobiliários
por ela emitidos passem a ter registro para
negociação fora do Nível 2 de Governança
Corporativa, ou em virtude de operação de
reorganização societária, na qual a sociedade
resultante dessa reorganização não tenha seus
valores mobiliários admitidos à negociação no
Nível 2 de Governança Corporativa no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data da
assembleia geral que aprovou a referida
operação, o Acionista Controlador deverá
efetivar oferta pública de aquisição das ações
pertencentes aos demais acionistas da
Companhia, no mínimo, pelo respectivo Valor
Econômico, a ser apurado em laudo de
avaliação elaborado nos termos do Artigo 40,
respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis.
Parágrafo Único – O Acionista Controlador
estará dispensado de proceder à oferta pública
de aquisição de ações referida caput deste
Artigo se a Companhia sair do Nível 2 de
Governança Corporativa em razão da
celebração do contrato de participação da
Companhia no segmento especial da B3
denominado
Novo
Mercado
(“Novo
Mercado”) ou se a companhia resultante de
reorganização societária obtiver autorização
para negociação de valores mobiliários no
Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte)

Artigo 38.
Caso seja deliberada a saída da
Companhia do Nível 2 de Governança
Corporativa para que os valores mobiliários
por ela emitidos passem a ter registro para
negociação fora do Nível 2 de Governança
Corporativa, ou em virtude de operação de
reorganização societária, na qual a sociedade
resultante dessa reorganização não tenha seus
valores mobiliários admitidos à negociação no
Nível 2 de Governança Corporativa no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data da
assembleia geral que aprovou a referida
operação, o Acionista Controlador deverá
efetivar oferta pública de aquisição das ações
pertencentes aos demais acionistas da
Companhia, no mínimo, pelo respectivo Valor
Econômico, a ser apurado em laudo de
avaliação elaborado nos termos do Artigo 40,
respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis.
Parágrafo Único – O Acionista Controlador
estará dispensado de proceder à oferta pública
de aquisição de ações referida caput deste
Artigo se a Companhia sair do Nível 2 de
Governança Corporativa em razão da
celebração do contrato de participação da
Companhia no segmento especial da B3
denominado
Novo
Mercado
(“Novo
Mercado”) ou se a companhia resultante de
reorganização societária obtiver autorização
para negociação de valores mobiliários no
Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte)
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dias contados da data da assembleia geral que
aprovou a referida operação.
Artigo 39.
A saída da Companhia do Nível
2 de Governança Corporativa em razão de
descumprimento de obrigações constantes do
Regulamento do Nível 2 está condicionada à
efetivação de oferta pública de aquisição de
ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das
ações, a ser apurado em laudo de avaliação de
que trata o Artigo 40 deste Estatuto,
respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis.
Parágrafo 1° – O Acionista Controlador
deverá efetivar a oferta pública de aquisição de
ações prevista no caput desse artigo.
Parágrafo 2° – Na hipótese de não haver
Acionista Controlador e a saída do Nível 2 de
Governança Corporativa referida no caput
decorrer de deliberação da assembleia geral, os
acionistas que tenham votado a favor da
deliberação que implicou o respectivo
descumprimento deverão efetivar a oferta
pública de aquisição de ações prevista no
caput.
Parágrafo 3° - Na hipótese de não haver
Acionista Controlador, caso seja deliberada a
saída da Companhia do Nível 2 de Governança
Corporativa para que os valores mobiliários
por ela emitidos passem a ter registro para
negociação fora do Nível 2 de Governança
Corporativa, ou em virtude de operação de
reorganização societária, na qual a sociedade

dias contados da data da assembleia geral que
aprovou a referida operação.
Artigo 39.
A saída da Companhia do Nível
2 de Governança Corporativa em razão de
descumprimento de obrigações constantes do
Regulamento do Nível 2 está condicionada à
efetivação de oferta pública de aquisição de
ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das
ações, a ser apurado em laudo de avaliação de
que trata o Artigo 40 deste Estatuto,
respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis.
Parágrafo 1° – O Acionista Controlador
deverá efetivar a oferta pública de aquisição de
ações prevista no caput desse artigo.
Parágrafo 2° – Na hipótese de não haver
Acionista Controlador e a saída do Nível 2 de
Governança Corporativa referida no caput
decorrer de deliberação da assembleia geral, os
acionistas que tenham votado a favor da
deliberação que implicou o respectivo
descumprimento deverão efetivar a oferta
pública de aquisição de ações prevista no
caput.
Parágrafo 3° - Na hipótese de não haver
Acionista Controlador, caso seja deliberada a
saída da Companhia do Nível 2 de Governança
Corporativa para que os valores mobiliários
por ela emitidos passem a ter registro para
negociação fora do Nível 2 de Governança
Corporativa, ou em virtude de operação de
reorganização societária, na qual a sociedade
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resultante dessa reorganização não tenha seus
valores mobiliários admitidos à negociação no
Nível 2 de Governança Corporativa ou no
Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte)
dias contados da data da assembleia geral que
aprovou a referida operação, a saída estará
condicionada à realização de oferta pública de
aquisição de ações nas mesmas condições
previstas no artigo acima.
Parágrafo 4° – A referida assembleia geral
deverá definir o(s) responsável(is) pela
realização da oferta pública de aquisição de
ações, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia,
deverá(ão) assumir expressamente a obrigação
de realizar a oferta.
Parágrafo 5° – Na ausência de definição dos
responsáveis pela realização da oferta pública
de aquisição de ações, no caso de operação de
reorganização societária, na qual a companhia
resultante dessa reorganização não tenha seus
valores mobiliários admitidos à negociação no
Nível 2 de Governança Corporativa, caberá
aos acionistas que votaram favoravelmente à
reorganização societária realizar a referida
oferta.
Parágrafo 6° – Na hipótese de não haver
Acionista Controlador e a saída do Nível 2 de
Governança Corporativa referida no caput
ocorrer em razão de ato ou fato da
administração, os Administradores da
Companhia deverão convocar assembleia
geral de acionistas cuja ordem do dia será a

resultante dessa reorganização não tenha seus
valores mobiliários admitidos à negociação no
Nível 2 de Governança Corporativa ou no
Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte)
dias contados da data da assembleia geral que
aprovou a referida operação, a saída estará
condicionada à realização de oferta pública de
aquisição de ações nas mesmas condições
previstas no artigo acima.
Parágrafo 4° – A referida assembleia geral
deverá definir o(s) responsável(is) pela
realização da oferta pública de aquisição de
ações, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia,
deverá(ão) assumir expressamente a obrigação
de realizar a oferta.
Parágrafo 5° – Na ausência de definição dos
responsáveis pela realização da oferta pública
de aquisição de ações, no caso de operação de
reorganização societária, na qual a companhia
resultante dessa reorganização não tenha seus
valores mobiliários admitidos à negociação no
Nível 2 de Governança Corporativa, caberá
aos acionistas que votaram favoravelmente à
reorganização societária realizar a referida
oferta.
Parágrafo 6° – Na hipótese de não haver
Acionista Controlador e a saída do Nível 2 de
Governança Corporativa referida no caput
ocorrer em razão de ato ou fato da
administração, os Administradores da
Companhia deverão convocar assembleia
geral de acionistas cuja ordem do dia será a
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deliberação
sobre
como
sanar
o
descumprimento das obrigações constantes do
Regulamento do Nível 2 ou, se for o caso,
deliberar pela saída da Companhia do Nível 2
de Governança Corporativa.
Parágrafo 7° – Caso a assembleia geral
mencionada no Parágrafo 6° acima delibere
pela saída da Companhia do Nível 2 de
Governança
Corporativa,
a
referida
assembleia geral deverá definir o(s)
responsável(is) pela realização da oferta
pública de aquisição de ações prevista no
caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia,
deverá(ão) assumir expressamente a obrigação
de realizar a oferta.
Artigo 40.
O laudo de avaliação previsto
nos artigos acima deste Estatuto Social deverá
ser elaborado por instituição ou empresa
especializada, com experiência comprovada e
independência quanto ao poder de decisão da
Companhia, seus administradores e do
Acionista Controlador além de satisfazer os
requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei
das S.A., e conter a responsabilidade prevista
no parágrafo 6º do mesmo artigo.
Parágrafo Único - A escolha da instituição ou
empresa especializada responsável pela
determinação do Valor Econômico é de
competência privativa da Assembleia Geral, a
partir da apresentação, pelo Conselho de
Administração, de lista tríplice, devendo a
respectiva deliberação, não se computando os

deliberação
sobre
como
sanar
o
descumprimento das obrigações constantes do
Regulamento do Nível 2 ou, se for o caso,
deliberar pela saída da Companhia do Nível 2
de Governança Corporativa.
Parágrafo 7° – Caso a assembleia geral
mencionada no Parágrafo 6° acima delibere
pela saída da Companhia do Nível 2 de
Governança
Corporativa,
a
referida
assembleia geral deverá definir o(s)
responsável(is) pela realização da oferta
pública de aquisição de ações prevista no
caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia,
deverá(ão) assumir expressamente a obrigação
de realizar a oferta.
Artigo 40.
O laudo de avaliação previsto
nos artigos acima deste Estatuto Social deverá
ser elaborado por instituição ou empresa
especializada, com experiência comprovada e
independência quanto ao poder de decisão da
Companhia, seus administradores e do
Acionista Controlador além de satisfazer os
requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei
das S.A., e conter a responsabilidade prevista
no parágrafo 6º do mesmo artigo.
Parágrafo Único - A escolha da instituição ou
empresa especializada responsável pela
determinação do Valor Econômico é de
competência privativa da Assembleia Geral, a
partir da apresentação, pelo Conselho de
Administração, de lista tríplice, devendo a
respectiva deliberação, não se computando os
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votos em branco, e cabendo a cada ação,
independentemente de espécie ou classe, o
direito a um voto, ser tomada pela maioria dos
votos dos acionistas representantes das Ações
em Circulação presentes naquela assembleia,
que, se instalada em primeira convocação,
deverá contar com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 20% (vinte por
cento) do total de Ações em Circulação, ou
que, se instalada em segunda convocação,
poderá contar com a presença de qualquer
número de acionistas representantes das Ações
em Circulação.
Artigo 41.
A saída do Nível 2 não exime a
Companhia, os administradores, o acionista
controlador e os demais acionistas de cumprir
as obrigações e atender às exigências e às
disposições decorrentes do contrato de
participação do Nível 2, da cláusula
compromissória,
do
regulamento
de
arbitragem, do Regulamento do Nível 2 e deste
Estatuto Social que tenham origem em fatos
anteriores à saída.
Artigo 42.
Na hipótese de ocorrer
alienação de controle da companhia nos 12
(doze) meses subsequentes à sua saída do
Nível 2, o alienante e o adquirente do controle,
conjunta e solidariamente, devem oferecer aos
acionistas que detinham ações de emissão da
Companhia na data da saída ou da liquidação
da OPA para saída do Nível 2: (i) a aquisição
de suas ações pelo preço e nas condições

votos em branco, e cabendo a cada ação,
independentemente de espécie ou classe, o
direito a um voto, ser tomada pela maioria dos
votos dos acionistas representantes das Ações
em Circulação presentes naquela assembleia,
que, se instalada em primeira convocação,
deverá contar com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 20% (vinte por
cento) do total de Ações em Circulação, ou
que, se instalada em segunda convocação,
poderá contar com a presença de qualquer
número de acionistas representantes das Ações
em Circulação.
Artigo 41.
A saída do Nível 2 não exime a
Companhia, os administradores, o acionista
controlador e os demais acionistas de cumprir
as obrigações e atender às exigências e às
disposições decorrentes do contrato de Disposição excluída para refletir a migração da
participação do Nível 2, da cláusula Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado.
compromissória,
do
regulamento
de
arbitragem, do Regulamento do Nível 2 e deste
Estatuto Social que tenham origem em fatos
anteriores à saída.
Artigo 42.
Na hipótese de ocorrer
alienação de controle da companhia nos 12
(doze) meses subsequentes à sua saída do
Nível 2, o alienante e o adquirente do controle,
conjunta e solidariamente, devem oferecer aos
acionistas que detinham ações de emissão da
Companhia na data da saída ou da liquidação
da OPA para saída do Nível 2: (i) a aquisição
de suas ações pelo preço e nas condições

obtidas
pelo
alienante,
devidamente
atualizado; ou (ii) o pagamento da diferença,
se houver, entre o preço da OPA aceita pelo
antigo acionista, devidamente atualizado, e o
preço obtido pelo acionista controlador na
alienação de suas próprias ações.
Parágrafo 1º – Para efeito de aplicação das
obrigações previstas no caput, devem ser
observadas as mesmas regras aplicáveis à
alienação de controle previstas neste Estatuto
Social.
Parágrafo 2º – A Companhia e o Acionista
Controlador ficam obrigados a averbar no livro
de registro de ações da companhia, em relação
às ações de propriedade do acionista
controlador, ônus que obrigue o adquirente do
controle a cumprir as regras previstas neste
Artigo no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados da alienação das ações.
Sem redação correspondente

Sem redação correspondente

Sem redação correspondente

obtidas
pelo
alienante,
devidamente
atualizado; ou (ii) o pagamento da diferença,
se houver, entre o preço da OPA aceita pelo
antigo acionista, devidamente atualizado, e o
preço obtido pelo acionista controlador na
alienação de suas próprias ações.
Parágrafo 1º – Para efeito de aplicação das
obrigações previstas no caput, devem ser
observadas as mesmas regras aplicáveis à
alienação de controle previstas neste Estatuto
Social.
Parágrafo 2º – A Companhia e o Acionista
Controlador ficam obrigados a averbar no livro
de registro de ações da companhia, em relação
às ações de propriedade do acionista
controlador, ônus que obrigue o adquirente do
controle a cumprir as regras previstas neste
Artigo no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados da alienação das ações.
Seção II – Reorganização Societária
Artigo 38.
Na hipótese de reorganização
societária que envolva a transferência da base
acionária da Companhia, as sociedades
resultantes devem pleitear o ingresso no Novo
Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da
data da Assembleia Geral que deliberou a
reorganização.
Parágrafo Único – Caso a reorganização
envolva sociedades resultantes que não
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Seção III – Cancelamento do Registro de
Companhia Aberta
Artigo 43.
Na oferta pública de aquisição
de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador
ou pela Companhia, para o cancelamento do
registro de companhia aberta da Companhia, o
preço mínimo a ser ofertado deverá
corresponder ao Valor Econômico apurado em
laudo de avaliação elaborado nos termos do
Artigo 40 acima, respeitadas as normas legais
e regulamentares aplicáveis.
Capítulo XI
Dissolução e Liquidação
Artigo 44.
A Companhia entrará em
liquidação nos casos previstos em Lei.
Parágrafo Único – Compete à Assembleia
Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger
o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá
funcionar no período da liquidação.
Capítulo XII
Solução de Controvérsias e Juízo Arbitral
Artigo 45.
A Companhia, seus acionistas,
administradores, membros do conselho fiscal,
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, perante a
Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma
de seu regulamento, qualquer controvérsia que

pretendam pleitear o ingresso no Novo
Mercado, a maioria dos titulares das ações em
circulação da Companhia presentes na
Assembleia Geral deverão dar anuência a essa
estrutura.
Seção III – Cancelamento do Registro de
Companhia Aberta
Artigo 3943. Na oferta pública de aquisição
de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador
ou pela Companhia, para o cancelamento do
registro de companhia aberta da Companhia, o
preço mínimo a ser ofertado deverá
corresponder ao Valor Econômico apurado em
laudo de avaliação elaborado nos termos do
Artigo 40 acima, respeitadas as normas legais
e regulamentares aplicáveis.
Capítulo XI
Dissolução e Liquidação
Artigo 4044. A Companhia entrará em
liquidação nos casos previstos em Lei.
Parágrafo Único – Compete à Assembleia
Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger
o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá
funcionar no período da liquidação.
Capítulo XII
Solução de Controvérsias e Juízo Arbitral
Artigo 4145. A Companhia, seus acionistas,
administradores, membros do conselho fiscal,
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, perante a
Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma
de seu regulamento, qualquer controvérsia que

tendo em vista a previsão do artigo 46 do
Regulamento do Novo Mercado.

Redação inalterada.
Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos, bem como exclusão da referência
ao artigo 40 do atual Estatuto Social da
Companhia, cuja disposição foi excluída na
proposta de alteração do documento para
refletir a migração da Companhia do Nível 2
para o Novo Mercado.
Redação inalterada.
Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.
Redação inalterada.

Redação inalterada.

Disposição ajustada para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado.

possa surgir entre eles, relacionada com ou
oriunda da sua condição de emissor,
acionistas, administradores, e membros do
conselho fiscal, em especial, decorrentes das
disposições contidas na Lei n° 6.385/76, na Lei
das S.A., neste Estatuto Social, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional,
pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão
de Valores Mobiliários, bem como nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral, além daquelas
constantes do Regulamento do Nível 2, dos
demais regulamentos da B3 e do Contrato de
Participação no Nível 2 de Governança
Corporativa.
Parágrafo Único – A posse dos
administradores e membros do Conselho
Fiscal fica condicionada à assinatura de termo
de posse, que deve contemplar a sua sujeição à
cláusula compromissória, referida no caput
deste Artigo 45.

Capítulo XIII
Emissão de Units

Artigo 46.
A
Companhia
poderá
patrocinar programas de emissão de Units.

possa surgir entre eles, relacionada com ou
oriunda da sua condição de emissor,
acionistas, administradores, e membros do
conselho fiscal, em especial, decorrentes das
disposições contidas na Lei n° 6.385/76, na Lei
das S.A., neste Estatuto Social, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional,
pelo Banco Central do Brasil e pela
CVMomissão de Valores Mobiliários, bem
como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em
geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo MercadoNível 2, dos
demais regulamentos da B3 e do Contrato de
Participação no Novo MercadoNível 2 de
Governança Corporativa.
Parágrafo Único – A posse dos
administradores e membros do Conselho
Fiscal fica condicionada à assinatura de termo Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
de posse, que deve contemplar a sua sujeição à ou jurídicos.
cláusula compromissória, referida no caput
deste Artigo 4145.
Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
Capítulo XIII
determina que o capital social deve ser
Emissão de Units
composto apenas de ações ordinárias, de
maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.
Disposição excluída para refletir a migração da
Artigo 46.
A
Companhia
poderá
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
patrocinar programas de emissão de Units.
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado

determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias, de
maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.
Parágrafo 1º – Cada Unit representará 1
(uma) ação ordinária e 2 (duas) ações
preferenciais de emissão da Companhia
(“Lastro de Unit”) e somente será emitida: (i)
mediante solicitação dos acionistas que
detenham ações em quantidade necessária à
composição das Units, observadas as regras a
serem
fixadas
pelo
Conselho
de
Administração de acordo com o disposto neste
Estatuto Social; (ii) mediante deliberação do
Conselho de Administração, em caso de
aumento de capital dentro do limite de capital
autorizado com a emissão de novas ações a
serem representadas por Units; ou (iii) nos
casos previstos no Artigo 48, Parágrafo 2º
abaixo, e no Artigo 49 abaixo.

Parágrafo 1º – Cada Unit representará 1
(uma) ação ordinária e 2 (duas) ações
preferenciais de emissão da Companhia
(“Lastro de Unit”) e somente será emitida: (i)
mediante solicitação dos acionistas que
detenham ações em quantidade necessária à
composição das Units, observadas as regras a
serem
fixadas
pelo
Conselho
de
Administração de acordo com o disposto neste
Estatuto Social; (ii) mediante deliberação do
Conselho de Administração, em caso de
aumento de capital dentro do limite de capital
autorizado com a emissão de novas ações a
serem representadas por Units; ou (iii) nos
casos previstos no Artigo 48, Parágrafo 2º
abaixo, e no Artigo 49 abaixo.

Parágrafo 2º – Somente ações livres de ônus Parágrafo 2º – Somente ações livres de ônus
e gravames poderão ser objeto de depósito para e gravames poderão ser objeto de depósito para
a emissão de Units.
a emissão de Units.
Parágrafo 3º – A partir da emissão das Units,
as ações depositadas ficarão registradas em
conta de depósito aberta em nome do titular
das ações perante a instituição financeira
depositária.

Parágrafo 3º – A partir da emissão das Units,
as ações depositadas ficarão registradas em
conta de depósito aberta em nome do titular
das ações perante a instituição financeira
depositária.

Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias, de
maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.

Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias, de
maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.
Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias, de

Parágrafo 4º – A Companhia poderá contratar Parágrafo 4º – A Companhia poderá contratar
instituição financeira para emitir Units.
instituição financeira para emitir Units.

Artigo 47.
As Units terão a forma
escritural e, exceto na hipótese de
cancelamento das Units, a propriedade das
ações representadas pelas Units somente será
transferida mediante transferência das Units.

Artigo 47.
As Units terão a forma
escritural e, exceto na hipótese de
cancelamento das Units, a propriedade das
ações representadas pelas Units somente será
transferida mediante transferência das Units.

Parágrafo 1º – O titular de Units terá o direito
de, a qualquer tempo, solicitar à instituição
financeira depositária o cancelamento das
Units e a entrega das respectivas ações
depositadas, observadas as regras a serem
fixadas pelo Conselho de Administração de
acordo com o disposto neste Estatuto Social.
Parágrafo 2º – O Conselho de Administração
poderá, a qualquer tempo, suspender, por
prazo determinado, a possibilidade de
cancelamento de Units prevista no Parágrafo
1° deste Artigo 47, no caso de início de oferta
pública de distribuição primária e/ou
secundária de Units, no mercado local e/ou
internacional.

Parágrafo 1º – O titular de Units terá o direito
de, a qualquer tempo, solicitar à instituição
financeira depositária o cancelamento das
Units e a entrega das respectivas ações
depositadas, observadas as regras a serem
fixadas pelo Conselho de Administração de
acordo com o disposto neste Estatuto Social.
Parágrafo 2º – O Conselho de Administração
poderá, a qualquer tempo, suspender, por
prazo determinado, a possibilidade de
cancelamento de Units prevista no Parágrafo
1° deste Artigo 47, no caso de início de oferta
pública de distribuição primária e/ou
secundária de Units, no mercado local e/ou
internacional.

maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.
Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias, de
maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.
Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias, de
maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.
Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias, de
maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.
Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias, de
maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.

Parágrafo 3º – As Units sujeitas a ônus, Parágrafo 3º – As Units sujeitas a ônus,
gravames ou embaraços não poderão ser gravames ou embaraços não poderão ser
canceladas.
canceladas.

Artigo 48.
As Units conferirão aos seus
titulares os mesmos direitos e vantagens das
ações por elas representadas, inclusive em
relação ao pagamento de dividendos, juros
sobre o capital próprio e quaisquer outras
bonificações, pagamentos ou proventos a que
possam fazer jus.
Parágrafo 1º – O direito de participar das
Assembleias Gerais da Companhia e nelas
exercer todas as prerrogativas conferidas às
ações representadas pelas Units, mediante
comprovação de sua titularidade, cabe
exclusivamente ao titular das Units. O titular
da Unit poderá ser representado nas
Assembleias Gerais da Companhia por
procurador constituído nos termos da Lei de
S.A. e deste Estatuto Social.

Artigo 48.
As Units conferirão aos seus
titulares os mesmos direitos e vantagens das
ações por elas representadas, inclusive em
relação ao pagamento de dividendos, juros
sobre o capital próprio e quaisquer outras
bonificações, pagamentos ou proventos a que
possam fazer jus.
Parágrafo 1º – O direito de participar das
Assembleias Gerais da Companhia e nelas
exercer todas as prerrogativas conferidas às
ações representadas pelas Units, mediante
comprovação de sua titularidade, cabe
exclusivamente ao titular das Units. O titular
da Unit poderá ser representado nas
Assembleias Gerais da Companhia por
procurador constituído nos termos da Lei de
S.A. e deste Estatuto Social.

Parágrafo 2º – Na hipótese de
desdobramento, grupamento, bonificação ou
emissão de novas ações mediante a
capitalização de lucros ou reservas, serão
observadas as seguintes regras com relação às
Units:

Parágrafo 2º – Na hipótese de
desdobramento, grupamento, bonificação ou
emissão de novas ações mediante a
capitalização de lucros ou reservas, serão
observadas as seguintes regras com relação às
Units:

Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias, de
maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.
Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias, de
maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.
Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias, de
maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.
Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias, de
maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.

(i)
caso ocorra aumento da quantidade de
ações de emissão da Companhia, a instituição
financeira depositária registrará o depósito das
novas ações e creditará novas Units na conta
dos respectivos titulares, de modo a refletir o
novo número de ações detidas pelos titulares
das Units, guardada sempre a proporção do
Lastro de Unit, sendo que as ações que não
forem passíveis de constituir Units serão
creditadas diretamente aos acionistas, sem a
emissão de Units; e
(ii)
caso ocorra redução da quantidade de
ações de emissão da Companhia, a instituição
financeira depositária debitará as contas de
depósito de Units dos titulares das ações
grupadas,
efetuando
o
cancelamento
automático de Units em número suficiente
para refletir o novo número de ações detidas
pelos titulares das Units, guardada sempre a
proporção do Lastro de Unit aplicável, sendo
que as ações remanescentes que não forem
passíveis de constituir Units serão entregues
diretamente aos acionistas, sem a emissão de
Units.
Artigo 49.
No caso de exercício do direito
de preferência para a subscrição de ações de
emissão da Companhia, se houver, a
instituição financeira depositária criará novas
Units no livro de registro de Units escriturais e
creditará tais Units aos respectivos titulares, de
modo a refletir a nova quantidade de ações
preferenciais e ações ordinárias de emissão da

(i)
caso ocorra aumento da quantidade de
ações de emissão da Companhia, a instituição
financeira depositária registrará o depósito das
novas ações e creditará novas Units na conta
dos respectivos titulares, de modo a refletir o
novo número de ações detidas pelos titulares
das Units, guardada sempre a proporção do
Lastro de Unit, sendo que as ações que não
forem passíveis de constituir Units serão
creditadas diretamente aos acionistas, sem a
emissão de Units; e
(ii)
caso ocorra redução da quantidade de
ações de emissão da Companhia, a instituição
financeira depositária debitará as contas de
depósito de Units dos titulares das ações
grupadas,
efetuando
o
cancelamento
automático de Units em número suficiente
para refletir o novo número de ações detidas
pelos titulares das Units, guardada sempre a
proporção do Lastro de Unit aplicável, sendo
que as ações remanescentes que não forem
passíveis de constituir Units serão entregues
diretamente aos acionistas, sem a emissão de
Units.
Artigo 49.
No caso de exercício do direito
de preferência para a subscrição de ações de
emissão da Companhia, se houver, a
instituição financeira depositária criará novas
Units no livro de registro de Units escriturais e
creditará tais Units aos respectivos titulares, de
modo a refletir a nova quantidade de ações
preferenciais e ações ordinárias de emissão da

Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias, de
maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.

Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias, de
maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.

Disposição excluída para refletir a migração da
Companhia do Nível 2 para o Novo Mercado,
uma vez que o Regulamento do Novo Mercado
determina que o capital social deve ser
composto apenas de ações ordinárias, de
maneira que, caso aprovada a migração, não
será necessária a manutenção de Units.

Companhia depositadas na conta de depósito
vinculada às Units, observada sempre a
proporção do Lastro de Unit, sendo que as
ações que não forem passíveis de constituir
Units serão creditadas diretamente aos
acionistas, sem a emissão de Units. No caso de
exercício do direito de preferência para a
subscrição de outros valores mobiliários de
emissão da Companhia, não haverá o crédito
automático de Units.
Capítulo XIV
Disposições Finais e Transitórias
Artigo 50.
As disposições contidas nos
Capítulos X e XII, bem como as demais regras
referentes ao Regulamento do Nível 2
constantes deste Estatuto Social, somente terão
eficácia a partir da data da publicação do
anúncio de início da oferta pública inicial de
ações de emissão da Companhia.
Artigo 51.
A Companhia observará os
acordos de acionistas arquivados em sua sede,
sendo expressamente vedado aos integrantes
da mesa diretora da Assembleia Geral ou do
Conselho de Administração acatar declaração
de voto de qualquer acionista, signatário de
acordo de acionistas devidamente arquivado
na sede social, que for proferida em desacordo
com o que tiver sido ajustado no referido
acordo.

Companhia depositadas na conta de depósito
vinculada às Units, observada sempre a
proporção do Lastro de Unit, sendo que as
ações que não forem passíveis de constituir
Units serão creditadas diretamente aos
acionistas, sem a emissão de Units. No caso de
exercício do direito de preferência para a
subscrição de outros valores mobiliários de
emissão da Companhia, não haverá o crédito
automático de Units.
Capítulo XIIIXIV
Disposições Finais e Transitórias
Artigo 4250. As disposições contidas nos
Capítulos X e XIIIXII, bem como as demais
regras referentes ao Regulamento do Novo
MercadoNível 2 constantes deste Estatuto
Social, somente terão eficácia a partir da data
de aprovação do ingresso da Companhia no
Novo Mercadoda publicação do anúncio de
início da oferta pública inicial de ações de
emissão da Companhia.
Artigo 4351. A Companhia observará os
acordos de acionistas arquivados em sua sede,
sendo expressamente vedado aos integrantes
da mesa diretora da Assembleia Geral ou do
Conselho de Administração acatar declaração
de voto de qualquer acionista, signatário de
acordo de acionistas devidamente arquivado
na sede social, que for proferida em desacordo
com o que tiver sido ajustado no referido
acordo.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos, e disposição ajustada para refletir
a migração da Companhia do Nível 2 para o
Novo Mercado.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos.

Artigo 52.
Os casos omissos neste Estatuto
Social serão resolvidos pela Assembleia Geral
e regulados de acordo com as disposições da
Lei das S.A., observado o previsto no
Regulamento do Nível 2.

Artigo 4452. Os casos omissos neste Estatuto
Social serão resolvidos pela Assembleia Geral
e regulados de acordo com as disposições da
Lei das S.A., observado o previsto no
Regulamento do Novo MercadoNível 2.

Ajuste de numeração, sem efeitos econômicos
ou jurídicos, e disposição ajustada para refletir
a migração da Companhia do Nível 2 para o
Novo Mercado.

BANCO MODAL S.A.
ANEXO IV – CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
BANCO MODAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62
Capítulo I
Da Denominação, Sede e Foro, Objeto e Duração
Artigo 1º.
O BANCO MODAL S.A. (“Companhia”) é uma é uma instituição financeira
constituída sob a forma de sociedade anônima, sendo regida pelo presente Estatuto e pelas
disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, incluindo a Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”).
Parágrafo 1º – Com a listagem da Companhia no segmento especial de listagem denominado
Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus
acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal,
quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do
Novo Mercado”).
Parágrafo 2º – As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas
públicas previstas neste Estatuto.
Artigo 2º.
A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, podendo, por resolução da Diretoria, abrir dependência em qualquer localidade do País
ou do exterior, observadas as prescrições legais.
Artigo 3º.
A Companhia tem como objeto social a realização de operações ativas, passivas e
acessórias, bem como operar em câmbio e a prestação de serviços que sejam permitidos pela
legislação e regulamentação pertinentes aos Banco Múltiplos, nas carteiras comercial e de
investimento, podendo, ainda, participar como sócia ou acionista, de outras sociedades.
Artigo 4º.

O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
Capítulo II
Do Capital e Ações

Artigo 5º.
O capital social da Companhia é de R$ 1.074.965.628,08 (um bilhão, setenta e
quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos),
totalmente subscrito e integralizao, dividido em 704.200.000 (setecentas e quatro milhões e
duzentas mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
Parágrafo 1º – O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias e cada ação
ordinária corresponderá a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo 2º – Todas as ações da Companhia são escriturais e mantidas em conta de depósito, em
nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), com a qual a Companhia mantenha contrato de escrituração em vigor, sem emissão de
certificados. A instituição escrituradora poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de
transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, observados os limites máximos
fixados pela CVM.
Parágrafo 3º – É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.
Artigo 6º.
A Companhia fica autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de
reforma estatutária, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, até que este atinja o
limite de 948.825.000 (novecentos e quarenta e oito milhões, oitocentas e vinte e cinco mil) ações.
Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as condições de emissão de ações dentro do
limite autorizado neste artigo, inclusive a quantidade de ações a serem emitidas, o preço de
emissão, o prazo e forma de integralização, bem como as demais condições e procedimentos
referentes a cada emissão.
Parágrafo Único – Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de
Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o
plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a
administradores e empregados da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de
preferência dos acionistas na outorga ou no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar
aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação
em ações.
Artigo 7º.
A emissão de novas ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita
mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública
de aquisição de controle nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei das S.A., ou, ainda, nos termos
de lei especial sobre incentivos fiscais, poderá se dar sem que aos acionistas seja concedido direito
de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício.
Capítulo III
Da Assembleia Geral
Seção I – Organização
Artigo 8º.
A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses
seguintes ao término do exercício social e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o
exigirem, devendo ser convocada e instalada de acordo com a Lei das S.A., observado o disposto
na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, participação e
votação a distância em assembleias gerais de companhias abertas.
Parágrafo 1º – As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos
acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as abstenções,
ressalvadas as exceções previstas em lei e observado o disposto no parágrafo único do artigo 10
deste Estatuto Social.
Parágrafo 2º – A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes
do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A.

Parágrafo 3º – As atas de Assembleias Gerais deverão ser lavradas no livro de Atas das
Assembleias Gerais e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas
na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas.
Artigo 9º.
A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, na sua ausência ou impedimento deste, instalada e presidida por outro
conselheiro, diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de
Administração. O Presidente da Assembleia Geral nomeará até 2 (dois) Secretários para
auxiliarem na condução dos trabalhos.
Seção II – Competência
Artigo 10.
Sem prejuízo das matérias previstas na Lei das S.A. e regulamentos aplicáveis, cabe
privativamente à Assembleia Geral:
(i)
tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as
demonstrações financeiras;
(ii)
deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do
resultado do exercício e a distribuição de dividendos;
(iii) definir o número de cargos a serem preenchidos do Conselho de Administração, bem como
eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando
instalado;
(iv)
fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros do
Conselho Fiscal, se instalado;
(v)
aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações aos
administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas;
(vi)

alterar o Estatuto Social;

(vii) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução
e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;
(viii) aprovar previamente a negociação, pela Companhia, de ações de sua própria emissão nas
hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na regulamentação em vigor;
(ix)
deliberar sobre a dispensa de realização de oferta pública de aquisição de ações em caso de
saída voluntária do Novo Mercado;
(x)
suspender o exercício de direitos de acionista, conforme previsto em lei e neste Estatuto
Social, não podendo, nessa deliberação, votar o(s) acionista(s) cujos direitos poderão ser objeto de
suspensão;
(xi)

deliberar sobre qualquer outra matéria submetida pelo Conselho de Administração; e

(xii) deliberar, enquanto a Companhia for uma companhia aberta, sobre a celebração dtransações
com partes relacionadas, a alienação ou a contribuição para outra empresa de ativos, caso o valor

da operação corresponda a mais de 50% (cinquenta por cento) do valor dos ativos totais da
companhia constantes do último balanço aprovado.
Parágrafo Único – Para fins da alínea (ix) acima:
(d)
a assembleia geral deverá ser instalada em primeira convocação com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das ações em circulação, nos
termos do Regulamento do Novo Mercado;
(e)
caso o quórum previsto na alínea (a) acima não seja atingido, a assembleia geral poderá ser
instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas titulares de
ações em circulação; e
(f)
a deliberação sobre a dispensa de realização da oferta pública de aquisição de ações deve
ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na
Assembleia Geral.
Capítulo IV
Administração
Seção I - Disposições Gerais
Artigo 11.
A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria,
sendo que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor(es) Presidente(s)
ou principal(is) executivo(s) da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa,
exceto em caso de vacância, hipótese em que a Companhia deve: (i) divulgar a acumulação de
cargos em decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da ocorrência; (ii) divulgar, no prazo
de 60 (sessenta) dias, contados da vacância, as providências tomadas para cessar a acumulação dos
cargos; e (iii) cessar a acumulação no prazo de 1 (um) ano.
Parágrafo 1º – Os Conselheiros e Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura
de termos de posse, lavrados em livro próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada
qualquer garantia de gestão, após homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil
(“Bacen”), observada a exigência de submissão à cláusula compromissória, conforme o disposto
no artigo 41, Parágrafo Único deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais
aplicáveis.
Parágrafo 2º –Os administradores da Companhia permanecerão em seus cargos até a posse de
seus substitutos.
Artigo 12.
O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor desempenho de suas
funções, poderão criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que deverão atuar
como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorá-los. Os membros
dos comitês ou dos grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de Administração ou pela
Diretoria, conforme o caso.
Artigo 13.
Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, bem como na regulamentação e
legislação em vigor, as reuniões dos órgãos de administração serão instaladas, em primeira
convocação, com a presença da maioria de seus membros e, em segunda convocação, com
qualquer número, e deliberadas pelo voto da maioria dos presentes.

Parágrafo 1º – Independentemente das formalidades previstas neste Estatuto Social, será
dispensada a convocação prévia e considerada regular a reunião em que estiverem presentes todos
os seus membros
Parágrafo 2º – As reuniões poderão ser realizadas de modo parcial ou exclusivamente digital, por
meio de videoconferência, audioconferência ou qualquer outro sistema eletrônico que permita: (i)
o registro de presença e dos respectivos votos; (ii) a manifestação e o acesso simultâneo a
documentos apresentados durante a reunião e que não tenham sido disponibilizados anteriormente;
ou (iii) a possibilidade de comunicação entre os presentes, sendo facultada a gravação pela
Companhia.
Parágrafo 3º – Caso não estejam fisicamente presentes, os membros dos órgãos da administração
terão a faculdade de manifestar seu voto por meio de: (i) delegação de poderes feita em favor de
outro membro do respectivo órgão, (ii) voto escrito enviado antecipadamente e (iii) voto escrito
transmitido por correio eletrônico.
Artigo 14.
Nos termos do artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da Companhia que
estejam em situação de interesse pessoal conflitante deverão cientificar os demais membros do
Conselho de Administração ou da Diretoria de seu impedimento e fazer consignar, em ata de
reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e a extensão do seu
impedimento.
Artigo 15.
Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá
indenes os membros do seu Conselho de Administração, membros da sua Diretoria e membros do
Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na
hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Beneficiários por força do
exercício regular de suas funções na Companhia.
Parágrafo 1º – A Companhia não indenizará o Beneficiário por (i) atos praticados fora do
exercício das atribuições ou poderes; (ii) atos com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) atos
praticados em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia;
(iv) indenizações decorrentes de ação social prevista no artigo 159 da Lei das S.A. ou
ressarcimento de prejuízos de que trata o artigo 11, § 5º, II, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de
1976; e (v) outros excludentes de indenização previstos em contrato de indenidade firmado com o
Beneficiário.
Parágrafo 2º – Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em
julgado ou da qual não caiba mais recurso, em virtude de atos praticados (i) fora do exercício de
suas atribuições; (ii) com má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude; ou (iii) em interesse próprio
ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia, o Beneficiário deverá ressarcir
a Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica, nos termos da
legislação em vigor.
Parágrafo 3º – As condições e as limitações da indenização objeto do presente Artigo serão
determinadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pelo Conselho
de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específico para a cobertura de riscos de
gestão dos administradores da Companhia.
Seção II - Conselho de Administração

Subseção I – Composição
Artigo 16.
O Conselho de Administração será eleito pela Assembleia Geral, sendo composto
por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros, dentre os quais 1 (um) Presidente e 1
(um) Vice-Presidente, conforme assim designados pela Assembleia Geral. Os membros do
Conselho de Administração serão pessoas físicas, residentes ou não no Brasil, eleitos e destituíveis
pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano o
período entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. A composição
do Conselho de Administração deverá respeitar as disposições constantes dos Parágrafos 2º, 3º, 4º
e 6º abaixo.
Parágrafo 1º – Na Assembleia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do
Conselho de Administração, os acionistas deverão fixar, primeiramente, o número efetivo de
membros do Conselho de Administração a serem eleitos.
Parágrafo 2º – Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte
por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do
Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de
Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os
eleger, sendo também considerado como independente o Conselheiro eleito mediante faculdade
prevista pelo Artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei das S.A., na hipótese de haver acionista controlador
(“Conselheiros Independentes”).
Parágrafo 3º – Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo 2º deste
Artigo, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento
para o número inteiro imediatamente superior.
Parágrafo 4º – Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no
exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos.
Parágrafo 5º – Nos termos do artigo 147, §3° da Lei das S.A., o membro do Conselho de
Administração deverá ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia
Geral, quem: (i) atuar como administrador, conselheiro, consultor, advogado, auditor, executivo,
empregado ou prestador de serviços em sociedades que se envolvam em atividades que possam
ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com
a Companhia. O membro do Conselho de Administração não poderá exercer direito de voto caso
se configurem, supervenientemente à eleição, os mesmos fatores de impedimento, sem prejuízo
do disposto no parágrafo 6º deste Artigo.
Parágrafo 6º – O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações ou
participar de reuniões de Conselho de Administração relacionadas a assuntos sobre os quais tenha
ou represente interesse conflitante com os interesses da Companhia, observando o disposto na
Política de Transações com Partes Relacionadas e Gerenciamento de Conflitos de Interesses da
Companhia.
Parágrafo 7º – Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço),
poderão ser eleitos para cargos de diretores, nos termos do art. 143, parágrafo 1° da Lei das S.A.

Parágrafo 8º – No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração
(observado o Artigo 17 deste Estatuto no caso do Presidente do Conselho de Administração), o
substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de mandato restante do
substituído, que deverá ser convocada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Para os fins deste
Parágrafo, ocorrerá a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado ou
invalidez.
Artigo 17.
O Conselho de Administração, bem como o Presidente e o Vice-Presidente do
Conselho de Administração serão eleitos e exercerão seus cargos na forma prevista no Artigo 16
acima.
Parágrafo 1º. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o VicePresidente exercerá as funções do Presidente.
Parágrafo 2º.
Na hipótese de vacância permanente do Presidente, o Vice-Presidente
automaticamente assumirá o cargo e deverá convocar uma reunião do Conselho de Administração
em até 60 (sessenta) dias a partir da data de vacância, para a nomeação do novo Presidente do
Conselho de Administração de forma permanente, até o término do prazo do mandato original, ou
convocar uma Assembleia Geral com o objetivo de nomear o novo Presidente do Conselho de
Administração para substituí-lo, até o término do prazo do mandato original.
Parágrafo 3º. Compete ao Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições que
lhe são conferidas por lei ou por este Estatuto, a condução das reuniões do Conselho de
Administração, atuando ainda conforme previsto pelos Parágrafos 1º, 2º, 4º e 5º do Artigo 18,
abaixo.
Subseção II – Reuniões
Artigo 18.
O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente pelo menos
trimestralmente, conforme calendário anual a ser aprovado pelo Conselho de Administração na
primeira reunião a se realizar após a eleição e extraordinariamente, sempre que necessário, por
convocação realizada na forma do Parágrafo 1° deste Artigo 18. O Conselho de Administração
pode deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não incluída na ordem do dia.
Parágrafo 1º – As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser
entregues por meio eletrônico ou por carta, pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo
Vice-Presidente, a cada membro do Conselho de Administração, com pelo menos 8 (oito) dias de
antecedência, e com indicação da data, hora, lugar, ordem do dia detalhada e documentos a serem
discutidos naquela reunião. Quaisquer 2 (dois) Conselheiros poderão, mediante solicitação escrita
ao Presidente ou ao Vice-Presidente, solicitar que uma reunião seja convocada ou que itens sejam
incluídos na ordem do dia.
Parágrafo 2º – O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de
Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas no
parágrafo 1º do Artigo 17.
Parágrafo 3º – As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas na forma do Artigo
13 deste Estatuto Social, sendo que as deliberações serão tomadas por maioria de seus membros
presentes na reunião.

Parágrafo 4º – Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente do
órgão o voto de qualidade, no caso de empate na votação.
Parágrafo 5º – O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá levar
em consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de qualquer acordo
de acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da
Lei das S.A.
Parágrafo 6º – No caso de ausência ou impedimento temporário de membro do Conselho de
Administração, tal membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser representado nas
reuniões do Conselho de Administração por outro membro indicado por escrito, o qual, além do
seu próprio voto, expressará o voto do membro ausente ou temporariamente impedido.
Parágrafo 7º – Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas no Livro de
Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia.
Subseção III – Competência
Artigo 19.
Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições
determinadas por lei, regulamentação ou este Estatuto Social:
(xx) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e aprovar o respectivo orçamento e
plano operacional anual;
(xxi) eleger e destituir os Diretores, definir suas atribuições e fixar sua remuneração, dentro do
limite global da remuneração da administração aprovado pela Assembleia Geral;
(xxii) aprovar o código de conduta da Companhia e as políticas corporativas relacionadas a (i)
divulgação de informações e negociação de valores mobiliários; (ii) gerenciamento de riscos; (iii)
transações com partes relacionadas e gerenciamento de conflitos de interesses; (iv) remuneração
de administradores; e (v) indicação de administradores;
(xxiii) convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no caso do Artigo 132 da Lei
das S.A.;
(xxiv) apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações
financeiras da Companhia, e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;
(xxv) escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os
esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria;
(xxvi) autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste
Estatuto Social, fixando o número, o preço, o prazo de integralização e as condições de emissão
das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu

exercício nas emissões de ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda
em bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública para
aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei;
(xxvii) dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Artigo 6º deste Estatuto Social,
(i) deliberar a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com o plano aprovado pela
Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações aos administradores e
empregados da Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos
acionistas na outorga e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social
mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações;
(xxviii)
deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos
legais e regulamentares pertinentes;
(xxix) submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do
exercício, bem como deliberar sobre o levantamento de balanços semestrais, ou em períodos
menores, e o pagamento ou crédito de dividendos ou juros sobre o capital próprio decorrentes
desses balanços, além de deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a distribuição de
dividendos intercalares ou intermediários, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas
de lucros existentes no balanço semestral ou anual;
(xxx) deliberar sobre a distribuição da remuneração dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria, quando fixada de forma global pela Assembleia Geral e sobre a política de recursos
humanos e de remuneração de empregados;
(xxxi) instituir órgãos de assessoramento ao Conselho de Administração, nomear e destituir seus
membros, fixar sua remuneração, quando aplicável, e aprovar suas regras e regimentos;
(xxxii) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão envolvendo quaisquer
subsidiárias da Companhia e terceiros;
(xxxiii)
aprovar programas de outorga de opções de compras de ações e/ou outros
mecanismos de remuneração baseado em ações, conforme plano aprovado pela Assembleia Geral;
(xxxiv)elaborar e divulgar parecer fundamentado, favorável ou contrário, sobre qualquer oferta
pública de aquisição de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia,
em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da OPA, contendo a manifestação, ao menos: (i)
sobre a conveniência e a oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto
de seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das

ações; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e
(iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado;
(xxxv) aprovar seu próprio regimento interno, bem como o regimento interno da Diretoria e de
todos os Comitês;
(xxxvi)aprovar as atribuições da Auditoria Interna e, diretamente ou por meio de Comitê de
Auditoria, receber o reporte daquela área, avaliando, ao menos anualmente, se a sua estrutura e
orçamento são suficientes ao desempenho de suas funções;
(xxxvii)
Auditoria;

aprovar o orçamento próprio para a área de Auditoria Interna e para o Comitê de

(xxxviii)
designar os membros do Comitê de Auditoria e dos demais Comitês que vierem a
ser instituídos pelo Conselho de Administração;
(xxxix)estruturar o processo de avaliação do Conselho de Administração, de seus Comitês e da
Diretoria, a ser realizado ao menos uma vez durante a vigência do mandato da administração;
(xl)
fixar as regras para a emissão e cancelamento de certificados de depósitos de ações da
Companhia (“Units”);
(xli)

designar e destituir o Ouvidor;

(xlii) deliberar sobre os casos extraordinários ou omissos, orientando-se por este Estatuto Social
e pela legislação vigente; e
(xliii) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria, bem como convocar
os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar necessário.
Seção III – Diretoria
Artigo 20.
A Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pelo Conselho de Administração, é composta de, no mínimo 6 (seis) e no máximo 27 (vinte
e sete) Diretores, dentre os quais serão designados os cargos de (i) no mínimo 1 (um) e no máximo
2 (dois) Diretores Presidentes; (ii) no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 (oito) Diretores Executivos,
(iii) 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, (iv) no mínimo 1 (um) e no máximo 8 (oito)
Diretores Operacionais e (v) no mínimo 1 (um) e no máximo 8 (oito) Diretores sem designação
especifica, na conformidade do que for estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover
esses cargos. Dentre os Diretores Executivos, o Conselho de Administração designará o(s)
Diretor(es) Presidente(s), os quais, além das atribuições e prerrogativas de Diretores Executivos,
exercerão aquelas a eles conferidas por lei e por este Estatuto, inclusive no que se refere ao previsto
pelo Artigo 21, Artigo 22, parágrafo 3º e Artigo 24, parágrafo 1º abaixo.

Parágrafo 1º - O Conselho de Administração fixará as quantidades de cargos a serem preenchidos
e designará, nomeadamente entre os eleitos, seus cargos e atribuições.
Parágrafo 2º - Os Diretores serão eleitos para mandatos unificados de 2 (dois) anos, admitidas
reeleições.
Parágrafo 3º - Os Diretores tomarão posse mediante termo lavrado no Livro de Reuniões da
Diretoria, após homologação pelas autoridades competentes.
Artigo 21.
Nos casos de impedimento ou ausência temporária de qualquer um dos Diretores,
substitui-lo-á, provisoriamente, o Diretor que for escolhido pelos Diretores Presidentes (ou Diretor
Presidente, na existência de apenas um). Nos impedimentos e ausências temporários de qualquer
dos Diretores Presidentes, será este substituído pelo outro Diretor Presidente enquanto durar o
impedimento ou ausência. Nos impedimentos e ausências temporárias de ambos os Diretores
Presidentes (ou do único Diretor Presidente), a nomeação provisória de novos Diretores
Presidentes (ou de um Diretor Presidente) far-se-á por eleição dos demais Diretores. Caso a
vacância dos cargos de Diretores, inclusive dos Diretores Presidentes (ou do único Diretor
Presidente) se dê por impedimento definitivo, renúncia ou morte, será convocada reunião do
Conselho de Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, para eleição dos substitutos que
completarão o mandato vigente.
Artigo 22.
A Diretoria tem plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais para
prática de todos os atos e a realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto
social, observado o disposto neste Estatuto.
Parágrafo 1º - Compete à Diretoria, além das atribuições legais e do quanto previsto no caput:
(i)
aprovar e submeter, anualmente, o Relatório da Administração e as demonstrações
financeiras da Companhia, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a
proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral;
(ii)
propor, ao Conselho de Administração, o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano
de negócios e o plano plurianual;
(iii) cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto Social e as deliberações do Conselho
de Administração;
(iv)
autorizar a alienação de bens do ativo não circulante e a constituição de ônus reais, bem
como a prestação de garantias a obrigações de terceiros, restrita ao objeto social da Companhia;
(v)
abrir e encerrar agências, filiais, sucursais, lojas e outras dependências da Companhia em
qualquer parte do território nacional e no exterior, bem como nomear representantes ou
correspondentes, respeitadas as prescrições legais e normas do Bacen.
Parágrafo 2º - As matérias indicadas nos itens (iv) e (v) do Artigo 22 serão tomadas em reunião
de Diretoria, conforme artigo 143, parágrafo 2° da Lei das S.A.
Parágrafo 3º - Compete a qualquer dos Diretores Presidentes, além das atribuições que lhe são
conferidas pela lei e por este Estatuto:

(i)

convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las;

(ii)

estabelecer as normas internas e operacionais;

(iii) orientar a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da
Diretoria, de forma a assegurar a plena implementação e execução das políticas e diretrizes fixadas
pelo Conselho de Administração;
(iv)

tomar decisões de caráter de urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta.

Parágrafo 4º - Compete aos Diretores Executivos, além das atribuições que lhe são conferidas
pela lei e por este Estatuto:
(i)
coordenar a atuação dos Diretores Operacionais e dos Diretores sem designação específica,
bem como o acompanhamento dos respectivos desempenhos, exceção feita ao Diretor sem
designação específica que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia, cuja atuação
será diretamente subordinada ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria;
(ii)

colaborar com os Diretores Presidentes no desempenho de suas funções;

(iii) levantar balanços semestrais, elaborar e apresentar anualmente à Assembleia Geral
Ordinária as demonstrações financeiras e o Relatório da Administração, bem como assiná-los e
publicá-los;
(iv)

tomar as decisões de sua alçada.

Parágrafo 5º - Compete ao Diretor de Relações com Investidores, além das atribuições que lhe
são conferidas pela lei, pela regulamentação e por este Estatuto:
(i)
prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão
onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o
registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às
demais exigências dessa regulamentação;
(ii)
representar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados
de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia;
(iii) cumprir e garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas na Política de Divulgação e
Negociação, além de esclarecer dúvidas sobre o seu conteúdo e aplicação; e
(iii) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas
pelos Diretores Executivos e Diretores Presidentes.
Parágrafo 6º - Compete aos Diretores Operacionais, além das atribuições que lhe são conferidas
pela lei e por este Estatuto:
(i)
colaborar com os Diretores Executivos e Diretores Presidentes no desempenho de suas
funções, exceção feita ao Diretor sem designação específica que vier a ser responsável pela
auditoria interna da Companhia, a fim de preservar a independência das atividades auditadas;

(ii)
administrar e supervisionar as áreas que lhes forem conferidas pelo Conselho de
Administração no ato da sua eleição;
(iii) supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão
direta e indireta e acompanhamento dos respectivos desempenhos;
(iv)
aprovar as políticas internas para atendimento de requisitos legais e/ou regulatórios, bem
como de assuntos internos, relacionadas com suas respectivas áreas de atuação; e
(v)

tomar as decisões de sua alçada.

Parágrafo 7º - Compete aos Diretores sem designação específica: (i) administrar e supervisionar
as áreas que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração; e (ii) assessorar os demais
membros da Diretoria.
Artigo 23.
Para fins de governança corporativa e de representação da Companhia, os Diretores
Presidentes, Diretores Executivos, o Diretor de Relações com Investidores, Diretores Operacionais
e Diretores Sem Designação Específica serão divididos em grupos A e B e a referida classificação
será designada pelo Conselho de Administração e constará da Ata da Reunião do Conselho de
Administração que eleger ou reeleger os respectivos Diretores, bem como de seus Termos de
Posse, podendo ainda ser alterada mediante realização de Reunião do Conselho de Administração.
Parágrafo 1º - Para a prática de todos e quaisquer atos em nome e representação da Companhia,
esta deverá ser representada, como condição de validade, de acordo com as alíneas abaixo,
respeitadas as restrições dos Parágrafos 2° e 3° deste Artigo 23:
(i)

por 1 (um) Diretor do Grupo A em conjunto com 1 (um) Diretor do Grupo B;

(ii)

por um Diretor de qualquer grupo em conjunto com um procurador devidamente nomeado;

(iii)

por dois procuradores devidamente nomeados; ou

(iv)
por um procurador com poderes específicos expressamente autorizado a representá-la
isoladamente no respectivo instrumento de mandato.
Parágrafo 2º - Exclusivamente nas hipóteses que envolvam bens, direitos ou obrigações em valor
superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em um único ato ou série de atos conexos,
ao menos um dos representantes deverá ser um Diretor Executivo ou um Diretor Presidente,
excetuada a hipótese de representação por um único procurador prevista pela alínea “iv” do
Parágrafo 1° acima.
Parágrafo 3º - Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão sempre assinados
por 2 (dois) Diretores, sendo um deles necessariamente Grupo A e o outro Grupo B, e sendo ao
menos um deles também um Diretor Executivo ou um Diretor Presidente, devendo estabelecer os
poderes concedidos, e terão prazo certo de duração limitado a 1 (um) ano, exceto no caso de
procurações para representação em processo judicial, administrativo ou arbitral, em que poderão
ser outorgadas por prazo indeterminado.

Artigo 24.
A Diretoria se reunirá sempre que os interesses sociais o exigirem, instalando-se
validamente com a maioria de seus membros e deliberando por maioria dos votos dos membros
presentes, observado o disposto no Artigo 22.
Parágrafo 1º - As convocações deverão ser realizadas por qualquer dos Diretores Presidentes,
mediante comunicado escrito ou e-mail, com antecedência mínima de 1 (um) dia, da qual deverá
constar a ordem do dia, a data, o horário e local.
Parágrafo 2º - Todas as disposições deste artigo serão também aplicáveis às reuniões específicas
de cada grupo da Diretoria, hipótese em que caberá a qualquer Diretor integrante de tal grupo, sua
convocação.
Capítulo V
Do Conselho Fiscal
Artigo 25.
O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e
atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral,
ou a pedido de acionistas representando a porcentagem requerida por lei ou pela regulamentação
da CVM.
Artigo 26.
Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no
máximo, 5 (cinco) membros e suplentes em igual número (acionistas ou não) todos eles
qualificados em conformidade com as disposições legais.
Parágrafo 1º. Os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela
Assembleia Geral que aprovar sua instalação, que também designará o Presidente do Conselho
Fiscal. Seus prazos de mandato deverão terminar quando da realização da primeira Assembleia
Geral Ordinária após a sua eleição, e poderão ser reeleitos.
Parágrafo 2º. Após instalação do Conselho Fiscal, a investidura nos cargos far-se-á por termo de
posse lavrado em livro próprio, assinado pelo membro do Conselho Fiscal empossado, observados
a exigência de submissão à cláusula compromissória, conforme o disposto no Artigo 41, Parágrafo
Único deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 3º. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos,
pelo respectivo suplente. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o
respectivo suplente ocupará seu lugar.
Artigo 27.
Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário, competindolhe todas as atribuições que lhe sejam cometidas por lei.
Parágrafo 1º. As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por sua própria
iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer de seus membros. Independentemente de
quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a
totalidade dos membros do Conselho Fiscal.
Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por maioria absoluta de
votos. Para que uma reunião seja instalada, deverá estar presente a maioria dos seus membros.

Parágrafo 3º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo
livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes.
Artigo 28.
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral
que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A.
Capítulo VI
Ouvidoria
Artigo 29.
A Companhia terá uma Ouvidoria, que terá as seguintes atribuições: (i) prestar
atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que
não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da Companhia; (ii) atuar como
canal de comunicação entre a Companhia e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive
na mediação de conflitos; e (iii) informar o Conselho de Administração a respeito das suas
atividades.
Parágrafo 1º - No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria realizará as seguintes atividades:
(i) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes
e usuários de produtos e serviços; (ii) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do
andamento das demandas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis uma única vez e
de forma justificada, por igual período, limitadas tais prorrogações a 10% (dez por cento) do total
de demandas em cada mês; (iii) encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto;
(iv) manter o Conselho de Administração informados sobre os problemas e deficiências detectadas
no cumprimento de suas atribuições, e sobre o resultado das medidas adotadas para solucioná-los;
e (v) elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao Comitê de Auditoria, ao Conselho de
Administração, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades
desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições.
Parágrafo 2º - A Ouvidoria será composta de 1 (um) Ouvidor, designado e destituível pelo
Conselho de Administração, com mandato de 24 (vinte e quatro) meses prorrogável até a posse
daquele que lhe venha substituir, permitida a reeleição, e por 1 (um) Diretor responsável pelo
desempenho de suas atividades.
Parágrafo 3º - O Ouvidor, ainda que o cargo seja ocupado por um Diretor, será escolhido dentre
os empregados da Companhia que possuam: (i) formação em curso superior; (ii) capacidade
técnica comprovada por aprovação em exame de certificação que abranja, no mínimo, temas
relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos; e (iii) amplo
conhecimento das atividades desenvolvidas pela Companhia; e sua destituição pela Diretoria
ocorrerá por não renovação do seu certificado, pelo descumprimento de suas atribuições, por
desempenho abaixo do esperado pela Diretoria, pela alteração de função e /ou pela perda de
vínculo funcional com a Companhia.
Parágrafo 4º - A Companhia compromete-se a: (i) criar condições adequadas para o
funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência,
independência, imparcialidade e isenção; e (ii) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações
necessárias para a elaboração da resposta adequada às demandas recebidas, com total apoio
administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades
no cumprimento de suas atribuições.
Capítulo VII

Comitê de Auditoria
Artigo 30.
O Comitê de Auditoria, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de
Administração, dotado de autonomia operacional, é composto de, no mínimo, 3 (três) e, no
máximo, 5 (cinco) membros, com mandato de 5 (cinco) anos, nomeados pelo Conselho de
Administração, sendo:
(i)

pelo menos 1 (um) membro deverá ser Conselheiro Independente;

(ii)
pelo menos 1 (um) membro deverá ter reconhecida experiência em assuntos de
contabilidade societária, em conformidade com as normas aplicáveis expedidas pela CVM;
(iii) o mesmo membro poderá acumular ambas as qualificações descritas nas alíneas (i) e (ii)
acima;
(iv)
nenhum dos membros poderá ser controlador, nem diretor, ou subordinado de diretor, da
Companhia, de seu acionista controlador, direto ou indireto, ou de sociedades controladas,
coligadas ou sob controle comum; e
(v)
todos os membros deverão atender os requisitos estabelecidos na regulamentação do
Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil para exercício do cargo de membro do
Comitê de Auditoria de instituição financeira.
Parágrafo 1º - Os membros do Comitê de Auditoria poderão ser nomeados e/ou destituídos a
qualquer tempo pelo Conselho de Administração, estendendo-se o mandato até a posse de seus
substitutos, sendo coordenado por um Coordenador designado pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 2º - Todos os membros de Comitê de Auditoria terão, obrigatoriamente, habilidade e
experiência no ramo de atuação da Companhia, sendo certo que ao menos um dos membros deverá
deter comprovado conhecimento nas áreas de contabilidade e auditoria.
Parágrafo 3º - O membro do Comitê de Auditoria somente poderá voltar a integrar tal órgão na
Companhia após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos do final do seu mandato anterior.
Parágrafo 4º - Até 1/3 (um terço) dos membros do Comitê de Auditoria podem ser reconduzidos
a tal órgão por um mandato adicional, dispensado o interstício de 3 (três) anos previsto no
Parágrafo 4º, acima.
Parágrafo 5º - O Conselho de Administração aprovará o Regimento Interno do Comitê de
Auditoria, o qual estipulará regras de convocação, instalação, votação e periodicidade das
reuniões, prazo dos mandatos, requisitos de qualificação de seus membros e atividades do
Coordenador, entre outras matérias.
Parágrafo 6º - Além das previstas em lei e na regulamentação, são também atribuições do Comitê
de Auditoria:
(i)
estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser
aprovadas pelo conselho de administração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição dos
respectivos acionistas;

(ii)
recomendar ao Conselho de Administração a entidade a ser contratada para a prestação
dos serviços de auditoria independente e a respectiva remuneração, bem como sua substituição e
destituição;
(iii) avaliar e revisar, previamente à publicação, as informações trimestrais, demonstrações
intermediárias e demonstrações financeiras, inclusive notas explicativas, relatórios da
administração e parecer de auditor independente, bem como acompanhar o orçamento anual e o
orçamento de capital da Companhia;
(iv)
avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação
do cumprimento dos dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de
regulamentos e códigos internos;
(v)
avaliar o cumprimento, pela Companhia, das recomendações feitas pelos auditores
independentes ou internos, bem como recomendar ao Conselho de Administração a resolução de
eventuais conflitos entre os auditores externos e os Diretores;
(vi)
possuir e divulgar meios para a recepção e tratamento de informações acerca de
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de
regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para a
proteção do prestador da informação e da sua confidencialidade;
(vii) avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das
políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações com partes relacionadas, bem
como de práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;
(viii) reunir-se, no mínimo, trimestralmente, com a Diretoria e auditorias independente e interna;
(ix)
acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da
Companhia;
(x)
reunir-se com o conselho fiscal e o conselho de administração para discutir sobre
políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências;
(xi) verificar, por ocasião de suas reuniões, o cumprimento de suas recomendações e/ou
esclarecimentos às suas indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos
trabalhos de auditoria, formalizando em atas os conteúdos de tais encontros;
(xii) elaborar, ao final dos semestres findos em 30 de junho e 31 de dezembro, o relatório do
Comitê de Auditoria, contendo as deliberações, novas práticas, pareceres e tudo o mais que tiver
ocorrido nos respectivos períodos que for de sua competência; e
(xiii) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia.
Parágrafo 7º - A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será fixada pela reunião do
Conselho de Administração que os nomear, devendo ser compatível com a complexidade dos
negócios e o volume de operações da Companhia.

Parágrafo 8º - O Comitê de Auditoria deve elaborar, anualmente, relatório resumido
contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos, e destacando as
recomendações feitas pelo Comitê ao Conselho de Administração.
Capítulo VIII
Comitê de Remuneração
Artigo 31.
A Companhia terá um Comitê de Remuneração, composto de no mínimo 3 (três) e
no máximo 5 (cinco) membros, com mandato de 10 (dez) anos, nomeados e destituídos pelo
Conselho de Administração, devendo um deles ser designado Coordenador.
Parágrafo 1º - Os membros do Comitê de Remuneração poderão ser nomeados e/ou destituídos a
qualquer tempo pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 2º - A composição do Comitê de Remuneração deverá contar, necessariamente, com
um membro que não seja administrador da Companhia.
Parágrafo 3º - O Coordenador será responsável pela supervisão e organização administrativa do
Comitê, competindo-lhe, com auxílio do Secretário, a preparação, a organização, a elaboração e a
distribuição das agendas e das atas das reuniões e das informações necessárias para discussão das
matérias constantes da ordem do dia.
Parágrafo 4º - Além das previstas na Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, do
Conselho Monetário Nacional, são também atribuições do Comitê de Remuneração:
(i)
analisar as políticas, estruturas e práticas de recursos humanos propostas pela Diretoria, à
luz das melhores práticas adotadas por empresas nacionais e estrangeiras, bem como das
estratégias e contexto de oportunidades e riscos que a Companhia está exposta;
(ii)
elaborar e propor política de remuneração, aprovada pelo Conselho de Administração,
incluindo política salarial e de benefícios, remuneração de curto e de longo prazo, regular e
extraordinária, para os administradores da Companhia;
(iii) examinar, discutir e formular recomendações ao Conselho de Administração da
Companhia quanto à correção e ou o aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos
identificados no âmbito de suas atribuições;
(iv)
propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos
administradores a ser submetido à Assembleia geral, na forma do art. 152 da Lei das S.A.; e
(v)
elaborar, dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar de 31 de dezembro de cada ano, o
Relatório do Comitê de Remuneração, contendo, no mínimo, as premissas estabelecidas no art. 15
da Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, do Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo 5º - A remuneração dos membros do Comitê de Remuneração será fixada pela reunião
do Conselho de Administração que os nomear e deverá ser compatível com a qualificação e
experiência dos membros.
Capítulo IX
Exercício Social e Resultados

Artigo 32.
O exercício social coincidirá como o ano civil, terminando em 31 (trinta e um) de
dezembro de cada ano.
Artigo 33.
O balanço, com observância das prescrições legais, será levantado em 30 (trinta) de
junho e 31 (trinta de um) de dezembro de cada ano, e será acompanhado das demonstrações
financeiras exigidas, que serão auditadas anualmente por auditores independentes registrados na
CVM.
Artigo 34.
Do resultado apurado em cada exercício social serão deduzidos, antes de qualquer
outra participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. O prejuízo
do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e
pela reserva legal, nessa ordem.
Artigo 35.
Após as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido do exercício terá
a seguinte destinação:
(i)
5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da
reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social;
(ii)
25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202
da Lei das S.A., serão destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios;
(iii) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser
destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.;
(iv)
poderá ser destinada para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido
decorrente de subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de
cálculo do dividendo obrigatório;
(v)
uma parcela não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado
na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A., após deduzida a reserva indicada no item (iv)
acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimentos e capital de giro, que terá
por fim custear investimentos para crescimento e expansão e financiar o capital de giro da
Companhia, ficando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva, somado aos saldos das
demais reservas de lucros (excetuadas as reservas de lucros a realizar, as reservas para
contingências e a reserva de incentivos fiscais), não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do
valor do capital social da Companhia, nos termos da Lei das S.A.;
(vi)
a Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho de Administração, destinar parcela
dos lucros para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto Social.
Parágrafo 1º – O dividendo obrigatório previsto na alínea (ii) deste Artigo não será pago nos
exercícios em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele
incompatível com a situação financeira da Companhia.
Parágrafo 2º – Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou
creditados, a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro
de 1995 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório,

integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos
legais.
Parágrafo 3º – É facultado ao Conselho de Administração, conforme as normas gerais que definir,
atribuir participação aos membros da Diretoria nos lucros da Companhia, observadas as limitações
previstas na legislação aplicável.
Parágrafo 4º – A participação aos administradores de que trata o parágrafo anterior constituirá
antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja
regulamentação a ele se ajustará.
Artigo 36.
A Companhia, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, poderá
levantar balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos intermediários, à conta do
lucro apurado, de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual
ou semestral.
Parágrafo 1º– A Companhia poderá, ainda, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos
menores, respeitado o limite legal.
Parágrafo 2º – O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos
acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em substituição
total ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada neste Artigo ou, ainda,
em adição aos mesmos.
Parágrafo 3º – Os dividendos não reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data
em que tenham sido postos à disposição do acionista, prescreverão em favor da Companhia.
Capítulo X
Alienação do Controle Acionário e Saída do Novo Mercado
Seção I – Alienação do Controle da Companhia
Artigo 37.
A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de
que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por
objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as
condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do
Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Parágrafo 1º – Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor
atribuído à Companhia para os efeitos de definição do preço da OPA, bem como a demonstração
justificada desse valor.
Seção II – Reorganização Societária
Artigo 38.
Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base
acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado
em até 120 (cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a reorganização.

Parágrafo Único – Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam
pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das ações em circulação da
Companhia presentes na Assembleia Geral deverão dar anuência a essa estrutura.
Seção III – Cancelamento do Registro de Companhia Aberta
Artigo 39.
Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador ou
pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, o preço
mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Capítulo XI
Dissolução e Liquidação
Artigo 40.

A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em Lei.

Parágrafo Único – Compete à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o
liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período da liquidação.
Capítulo XII
Solução de Controvérsias e Juízo Arbitral
Artigo 41.
A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do conselho fiscal,
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara
de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir
entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e
membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei n° 6.385/76,
na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional,
pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do
Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
Parágrafo Único – A posse dos administradores e membros do Conselho Fiscal fica condicionada
à assinatura de termo de posse, que deve contemplar a sua sujeição à cláusula compromissória,
referida no caput deste Artigo 41.
Capítulo XIII
Disposições Finais e Transitórias
Artigo 42.
As disposições contidas nos Capítulos X e XII, bem como as demais regras
referentes ao Regulamento do Novo Mercado constantes deste Estatuto Social, somente terão
eficácia a partir da data de aprovação do ingresso da Companhia no Novo Mercado.
Artigo 43.
A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo
expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de
Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas
devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido
ajustado no referido acordo.

Artigo 44.
Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e
regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o previsto no Regulamento do
Novo Mercado.

BANCO MODAL S.A.
ANEXO V – INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA AVALIADORA (ANEXO L DA
RESOLUÇÃO CVM 81)
INFORMAÇÕES SOBRE AVALIADORES
1. Listar os avaliadores recomendados pela administração
Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda.
Sócio Responsável: Humberto Goes Linaris.
2. Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados
Grupo empresarial: A Irkonsult Consultoria faz parte do grupo empresarial Hirko Hirashima,
grupo este que tem 63 anos de atividades no mercado brasileiro. Tem um quadro de
aproximadamente 400 colaboradores. O quadro societário inclui profissionais da mais alta
qualificação e com experiência acumulada, inclusive como sócios em “Firmas Globais de
Auditoria" e com certificação internacional, a citar de "Certified Public Accountant (CPA)" nos
Estados Unidos.
O Departamento de Consultoria e Auditoria Contábil é composto por especialistas experientes
para assessorar as mais diversas empresas na preparação de relatórios contábeis, auditoria das
demonstrações financeiras, no entendimento dos efeitos de transações complexas como
consolidação, combinação de negócios, arrendamentos mercantis e na adoção inicial de novos
pronunciamentos contábeis. Experiência como provedores contábeis em fornecer assessoria
prática acerca dos processos de fechamento e apuração das informações contábeis adotados pela
empresa vis-à-vis as melhores práticas de mercado.
Capacitação do sócio responsável: Sócio da área de Finance Advisory Services com mais de 29
anos de experiência em consultoria a empresas em estratégias de negócios, gestão de custos,
finance transformation, corporate performance management, gerenciamento de riscos de mercado
e avaliação de ativos e derivativos financeiros, incluindo 25 anos pela PricewaterhouseCoopers e,
destes, 2 anos no escritório de Nova Iorque em intercâmbio internacional na área de Financial Risk
Management para Serviços Financeiros. Humberto é bacharel em Contabilidade pela Universidade
de São Paulo.
3. Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores recomendados
Propostas de trabalho apresentadas pela Irkonsult encontram-se anexas à presente Proposta.
4. Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre os
avaliadores recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas
regras contábeis que tratam desse assunto
Não houve qualquer relação existente nos últimos 3 (três) anos entre a empresa avaliadora
recomendada e partes relacionadas à Companhia.
***

BANCO MODAL S.A.
ANEXO VI(A) – INFORMAÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DA GALAPOS
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. (ANEXO G DA RESOLUÇÃO CVM 81)
AQUISIÇÃO DE CONTROLE
1.

Descrever o negócio

A transação consiste na aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas de emissão da
Galapos Consultoria e Participações Ltda. (“Galapos”), nos termos do “Contrato de Compra e
Venda de Participação Societária e Outras Avenças” celebrado em 16 de novembro de 2021,
conforme aditado em 05 de abril de 2022, mediante a celebração pelas partes do “Termo de
Aditamento e Fechamento do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças”.
2.
Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à
aprovação daassembléia
A aquisição se enquadra no critério previsto no artigo 256, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na medida em que o preço médio de cada quota
ultrapassa uma vez e meia o valor do patrimônio líquido da quota, justificando, portanto, a
submissão da aquisição à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
3.

Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:
a. Informar o nome e qualificação
GALAPOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária
limitada, com sede social no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na
Rua Mostardeiro, nº 366, sala 701, bairro Moinhos de Vente, CEP 90430-000, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 13.020.940/0001-94.
b. Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas
103.000 (cento e três mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.
c. Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos ou
indiretos, e sua participação no capital social, caso sejam partes relacionadas, tal
como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto
Sócios

Quotas

Percentual Valor R$

Fernando Spadari de Araújo

41.200

40,00%

41.200,00

Luiz Eduardo Keffel Garcia

25.750

25,00%

25.750,00

Mauricio Polesi Bergamaschi

11.330

11,00%

11.330,00

Carlos Luiz de Morais

6.695

6,50%

6.695,00

Fábio Santos Vitola

6.695

6,50%

6.695,00

Gleverton de Munno

6.180

6,00%

6.180,00

Camila Behrends Perez

2.060

2,00%

2.060,00

Maurício Caminha Leal Bouchut

1.030

1,00%

1.030,00

Bruno Job Paganin

1.030

1,00%

1.030,00

Graciliano Rossi

515

0,50%

515,00

Murilo Tizotti Dias

515

0,50%

515,00

TOTAL

103.000

100%

103.000,00

d. Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será
adquirido, informar:
i. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos mercados em que são
negociadas, nos últimos 3 (três) anos
Não aplicável, tendo em vista que a Galapos é uma sociedade empresária limitada e,
portanto, não possui quotas negociadas em bolsa de valores ou mercados de balcão
organizado.
ii. Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que
sãonegociadas, nos últimos 2 (dois) anos
Não aplicável, tendo em vista que a Galapos é uma sociedade empresária limitada e,
portanto, não possui quotas negociadas em bolsa de valores ou mercados de balcão
organizado.
iii. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos mercados em que são
negociadas, nos últimos 6 (seis) meses
Não aplicável, tendo em vista que a Galapos é uma sociedade empresária limitada e,
portanto, não possui quotas negociadas em bolsa de valores ou mercados de balcão
organizado.
iv. Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 dias
Não aplicável, tendo em vista que a Galapos é uma sociedade empresária limitada e,
portanto, não possui quotas negociadas em bolsa de valores ou mercados de balcão
organizado.

v. Valor de patrimônio líquido a preços de mercado, se a informação estiver
disponível;
Em 31/12/2021 o valor do patrimônio líquido, calculado pelo seu valor contábil (por se
tratar de uma sociedade empresária limitada, sem que suas quotas sejam negociadas em
bolsa de valores ou mercados de balcão organizado), era de R$ 404.235,28
(quatrocentos e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos),
conforme laudo de avaliação anexo.
vi. Valor do lucro líquido anual nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado
monetariamente
O valor do lucro líquido, atualizado monetariamente pelo IPCA, foi de R$ 4.235.031,19
(quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, trinta e um reais e dezenove centavos)
em 31/12/2020 e de R$ 5.126.408,62 (cinco milhões, cento e vinte e seis mil,
quatrocentos e oito reais e sessenta e dois centavos) em 31/12/2021, conforme laudo de
avaliação anexo.
4.

Principais termos e condições do negócio, incluindo:
a. Identificação dos vendedores
Fernando Spadari de Araújo, Luiz Eduardo Keffel Garcia, Mauricio Polesi Bergamaschi,
Carlos Luiz de Morais, Fábio Santos Vitola, Gleverton de Munno, Camila Behrends Perez,
Maurício Caminha Leal Bouchut, Bruno Job Paganin, Graciliano Rossi e Murilo Tizotti
Dias.
b. Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas
103.000 (cento e três mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.
c. Preço total
O preço de aquisição total a ser pago pela Companhia aos vendedores é composto por
uma parcela em Units e uma parcela em reais, sendo que a parcela em Units compreende
uma quantidade total de 2.919.785 (dois milhões, novecentas e dezenove mil, setecentos
e oitenta e cinco) Units e a parcela em reais compreende o valor total de R$ 8.660.182,03
(oito milhões, seiscentos e sessenta mil, cento e oitenta e dois reais e três centavos).
Considerou-se como valor individual de cada Unit o valor de R$ 11,34, verificado em
04 de abril de 2022 (dia útil imediatamente anterior à data de fechamento da transação),
no fechamento do mercado em bolsa da B3 em São Paulo.
d. Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe
O valor nominal unitário de cada quota é de R$ 405,54 (quatrocentos e cinco reais e
cinquenta e quatro centavos).

e. Forma de pagamento
O Preço de Aquisição será pago pelo Comprador das seguintes formas: (i) com relação
à Parcela em Units, esta será paga mediante dação em pagamento, pela Companhia aos
vendedores, da quantidade total de Units, as quais serão distribuídas entre os vendedores
nas quantidades indicadas na tabela constante da cláusula 3.2.1 (abaixo transcrita para
referência), mediante depósito, na data do fechamento, em contas de custódia mantidas
por cada um dos vendedores junto à Modal Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda; e (ii) com relação à parcela em reais, esta será distribuída entre os
vendedores de acordo os valores indicados na tabela constante da cláusula 3.2.1 (abaixo
transcrita para referência), sendo tais valores creditados, na data de fechamento, em
contas correntes de titularidade dos vendedores. Mediante o pagamento da parcela em
Units e da parcela em reais, o Preço de Aquisição nos termos acima previstos, restará
integralmente quitado.
VENDEDORES

Fernando Spadari de Araújo
Luiz Eduardo Keffel Garcia
Mauricio Polesi Bergamaschi
Carlos Luiz de Morais
Fábio Santos Vitola
Gleverton de Munno
Camila Behrends Perez
Maurício Caminha Leal Bouchut
Bruno Job Paganin
Graciliano Rossi
Murilo Tizotti Dias
TOTAL

DISTRIBUIÇÃO
PARCELA EM
UNITS
1.163.632 Units
739.671 Units
331.359 Units
195.803 Units
195.803 Units
148.304 Units
60.247 Units
30.124 Units
30.124 Units
12.359 Units
12.359 Units
2.919.785 Units

DISTRIBUIÇÃO
PARCELA EM
REAIS
R$ 3.714.571,97
R$ 2.180.982,48
R$ 892.684,15
R$ 527.495,19
R$ 527.495,18
R$ 422.006,27
R$ 162.306,21
R$ 81.153,10
R$ 81.153,10
R$ 35.167,19
R$ 35.167,19
R$ 8.660.182,03

f. Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio
Não aplicável, tendo em vista que já ocorreu o fechamento da transação, não havendo
condições suspensivas ou resolutivas aplicaveis.
g. Resumo das declarações e garantias dos vendedores
Declarações e Garantias dos Vendedores. Os Vendedores prestam, de forma solidária,
ao Comprador, neste ato, em relação a si e a Sociedade, as seguintes declarações e
garantias, as quais são, válidas, verdadeiras, completas, precisas, suficientes e eficazes
nesta data e serão válidas, verdadeiras, completas, precisas, suficientes e eficazes na Data
do Fechamento:
(i) Constituição, Capacidade e Poderes. Os Vendedores são pessoas naturais e a
Sociedade é uma sociedade limitada devidamente constituída e validamente existente de

acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, e seus atos societários estão
devidamente registrados perante os órgãos competentes. A Sociedade tem, nos termos
da Lei, plenos direitos, poderes e capacidade necessários para (a) conduzir suas
atividades; e (b) celebrar e assinar este Contrato e os demais documentos da Operação,
e cumprir com suas obrigações previstas neste Contrato e nos demais documentos da
Operação;
(ii) Celebração, Formalização, Contratos Válidos e Vinculantes. A celebração,
assinatura e cumprimento deste Contrato e dos demais documentos da Operação pelos
Vendedores e pela Sociedade, e a consumação da Operação, foram devida e validamente
autorizadas e não há outros procedimentos corporativos por parte dos Vendedores e/ou
da Sociedade que sejam necessários para autorizar a celebração, assinatura ou
cumprimento deste Contrato e dos demais documentos da Operação por parte dos
Vendedores e/ou da Sociedade. Este Contrato e cada um dos documentos da Operação
foram devidamente celebrados e assinados pelos Vendedores e pela Sociedade e
constituem uma obrigação válida e vinculante dos Vendedores e da Sociedade, exequível
de acordo com seus respectivos termos;
(iii) Ausência de Conflito ou Violação. A celebração, assinatura e cumprimento deste
Contrato e dos demais documentos da Operação, pelos Vendedores e/ou pela Sociedade,
bem como a consumação da Operação pelos Vendedores e/ou pela Sociedade, não
conflitam com, nem resultam em qualquer violação (a) de qualquer contrato ou outro
instrumento pelos quais os Vendedores e/ou da Sociedade esteja obrigado ou vinculado;
(b) dos documentos e atos societários e organizacionais da Sociedade, incluindo, seus
regulamentos; (c) dos Contratos de Investimento; ou (d) de quaisquer Leis às quais os
Vendedores e/ou Sociedade estejam sujeitos;
(iv) Autoridades Governamentais; Consentimentos. Exceto pelo previsto expressamente
neste Contrato, não é necessária a obtenção, realização ou apresentação de qualquer
arquivamento, registro, notificação, licença, autorização, consentimento, aprovação ou
isenção ou qualquer outra ação por ou perante qualquer tribunal, árbitro ou Autoridade
Governamental por parte dos Vendedores e/ou da Sociedade, em conexão com a
celebração, assinatura e execução deste Contrato e dos demais documentos da Operação;
(v) Funcionamento. Os Vendedores e a Sociedade sempre conduziram suas atividades
em conformidade com a Lei, assim como possuem todas as autorizações governamentais
e licenças previstas na Lei para condução e manutenção de todas suas atividades e
operações, as quais se encontram em pleno vigor e eficácia. Não há qualquer restrição
legal, administrativa, contratual ou judicial sobre as atividades exercidas pelos
Vendedores e/ou pela Sociedade;
(vi) Propriedade das Quotas da Sociedade. Os Vendedores, nesta data, são os únicos e
legítimos titulares, proprietários, possuidores e detentores da totalidade das Quotas da
Sociedade da Sociedade, por título bom e transferível, as quais são, nesta data,
representativas da totalidade do capital social total e votante de emissão da Sociedade,
inexistindo quaisquer tipos de opções de compra vigentes e/ou quaisquer outros direitos

de conversão, exceto os Contratos de Investimento. Nenhuma das Quotas da Sociedade
de propriedade dos Vendedores foi emitida e/ou adquirida em violação a direito de
preferência ou outros direitos de terceiros ou tem qualquer tipo de ônus, gravame ou
restrição em relação à sua propriedade ou disposição;
(vii) Capital Social e Quotas. O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e
integralizado é de R$103.000,00 (cento e três mil reais), dividido em 103.000 (cento e
três mil) quotas sociais nominativas, com valor nominal de R$1,00 (um real), cada quota.
As Quotas da Sociedade estão, nesta data, totalmente livres e desembaraçadas de
quaisquer Ônus. Inexistem quaisquer contratos de opção, bônus de subscrição,
debêntures ou outros títulos mobiliários conversíveis em ações ou quaisquer
instrumentos que outorguem direitos de participação na Sociedade;
(viii) Participação em Outras Sociedades. A Sociedade não detém, direta ou
indiretamente, qualquer participação societária, de qualquer natureza no capital social
ou outros valores mobiliários, em qualquer sociedade, associação, trust, consórcio,
parceria, joint venture ou outra Pessoa. A Sociedade não celebrou contrato para
aquisição de participação societária de quaisquer Terceiros;
(ix) Acordo de Quotistas. Exceto pelo Acordo de Quotistas a ser rescindido na Data do
Fechamento, não existe qualquer acordo, de qualquer natureza, que vincule direta ou
indiretamente as Quotas da Sociedade, ou que restrinja o direito de voto ou de disposição
com relação às Quotas da Sociedade, independentemente de estarem arquivados ou não
na sede da Sociedade;
(x) Ausência de Restrições. Os Vendedores não detêm, nem são titulares ou partes de
qualquer contrato de opção, bônus de subscrição, direito de preferência ou qualquer
outro acordo em vigor que obrigue ou possa obrigar os Vendedores e/ou Sociedade a
vender, transferir ou de qualquer forma dispor de qualquer participação societária na
Sociedade. Exceto pelos Contratos de Investimento, não existe qualquer título ou valor
mobiliário conversível em quotas representativas do capital social da Sociedade, opções,
promessas de qualquer tipo sobre as Quotas da Sociedade. Não existem garantias,
acordos, convênios, contratos ou compromissos pendentes de compra e venda, warrants,
verbais ou escritos, que disponham sobre a compra e venda, endosso, transferência,
alienação, oneração e/ou o exercício do direito de voto das quotas de emissão da
Sociedade ou que as afetem de qualquer forma;
(xi) Ausência de Litígios. Exceto conforme disposto no Anexo 8.2 (xi), não há qualquer
litígio, processo, arbitragem, Demanda, investigação, inquérito, protesto de títulos e
documentos, denúncia, procedimento de qualquer natureza, medida judicial ou
administrativa, ou qualquer outra Demanda pendente perante qualquer órgão do Poder
Judiciário, Poder Legislativo ou do Poder Executivo, bem como no Ministério Público,
árbitros ou mediadores de qualquer natureza, incluindo mas não se limitando, de
natureza cível, imobiliária, trabalhista ou previdenciária, tributária, penal, ambiental,
securitária, financeira, regulatória ou administrativa, envolvendo os Vendedores e/ou a
Sociedade. A Sociedade não descumpriu qualquer acordo, sentença, ordem, mandado,

medida liminar ou despacho relevante de qualquer Autoridade Governamental. A
Operação prevista neste Contrato não modificará essa situação, não constituindo este
Contrato nem as operações dele decorrentes, fraude a qualquer credor ou execução;
(xii) Propriedade Intelectual. A Sociedade é legítima e pacífica titular de toda e qualquer
Propriedade Intelectual utilizada pela Sociedade, devidamente registrada, quando
aplicável, a qual está livre e desembaraçada de qualquer Ônus, bem como todos os
sócios, empregados e/ou colaboradores firmaram documentos cedendo e se obrigando a
ceder toda e qualquer propriedade intelectual relacionada à Sociedade e/ou desenvolvida
a pedido da Sociedade para a Sociedade. Não houve outorga de qualquer licença ou
direito semelhante com relação a qualquer Propriedade Intelectual em favor de Terceiros
e/ou Pessoas, nem tampouco a Sociedade é parte de nenhum acordo para cessão de
direitos de propriedade intelectual. A Sociedade não violou qualquer direito de
propriedade intelectual de Terceiros, nem infringiu nem se apropriou indevidamente de
tal direito;
(xiii) Softwares. (a) todos os softwares de terceiros utilizados pela Sociedade em todas
as suas atividades são de titularidade ou correspondem a direitos/licenças que foram
transferidos a Sociedade e/ou adquiridos ou licenciados por terceiros para uso pela
Sociedade; e (b) (1) a Sociedade é legítima titular de todos os direitos de Propriedade
Intelectual do Software da Sociedade; (2) que o Software da Sociedade não utiliza
qualquer software open-source ou de propriedade de terceiro. Ademais, não há qualquer
procedimento ou Demanda na qual se alegue a violação dos direitos de qualquer Terceiro
em razão do uso dos Softwares (incluindo o Software da Sociedade) pela Sociedade. A
Sociedade está em conformidade com todos os seus contratos de licenciamento de
software e não viola qualquer termo de tais contratos;
(xiv) Tecnologia da Informação. O Anexo 9.1(xiv) contém uma lista de todos os sistemas
de tecnologia da informação (“Sistemas de TI”) de propriedade, licenciados ou de outra
forma utilizados pela Sociedade. Todos os Sistemas de TI utilizados pela Sociedade são
concebidos, implementados, operados e mantidos, em todos os seus aspectos relevantes,
de acordo com os padrões e práticas da indústria para entidades que operam negócios
similares da Sociedade, inclusive com relação à redundância, confiabilidade,
escalabilidade e segurança. Sem limitar o precedente, a Sociedade (a) tem tomado
medidas razoáveis e implementaram procedimentos coerentes para que seus Sistemas de
TI fiquem livres de códigos maliciosos; e (b) possui planos de recuperação de desastres,
procedimentos e facilidades para seus negócios e tomou as medidas razoáveis para
manter a segurança e a integridade dos seus Sistemas de TI. Pelo conhecimento dos
Vendedores, não houve intrusões não autorizadas ou violações de segurança que
pudessem comprometer os Sistemas de TI. A Sociedade tem implementado todo e
qualquer patch de segurança ou atualizações que estão geralmente disponíveis para os
Sistemas de TI;
(xv) Privacidade. (a) A Sociedade cumpre com todas as Leis aplicáveis relativas à
privacidade e proteção de dados pessoais, inclusive a LGPD; (b) todas as informações
presentes no Banco de Dados foram coletadas em conformidade com as Leis aplicáveis

no momento da coleta, inclusive mediante consentimento expresso, livre e informado
dos respectivos titulares de dados, quando tal consentimento for necessário nos termos
das Leis aplicáveis; (c) a Sociedade trata as informações presentes no Banco de Dados
de acordo com e dentro dos limites das Leis aplicáveis e somente para finalidades de
tratamento que estejam em conformidade com as Leis aplicáveis; (d) a Sociedade não
recebeu qualquer notificação alegando o não cumprimento de normas de proteção de
dados; (e) a Sociedade não possui qualquer disputa com qualquer Pessoa sobre proteção
de dados, inclusive solicitações de anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados; (f)
a Sociedade tomou todas as medidas legalmente necessárias para que todas as
informações presentes no Banco de Dados fossem protegidas contra danos, perdas e
acesso, uso, modificação ou divulgação não autorizados; e (g) a Sociedade nunca sofreu
nenhum incidente de segurança que tenha exposto o Banco de Dados no todo ou em
parte a acesso, uso, modificação ou divulgação não autorizados;
(xvi) Contratos. O Anexo 9.1(xvi) contém uma lista completa de todos os contratos, précontratos, memorandos de entendimento, cartas de intenções, acordos, garantias ou
compromissos em vigor, nesta data, dos quais a Sociedade é parte, que acarretem gastos
anuais, considerados de forma individual por contrato, iguais ou superiores a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) ou que, independentemente do valor envolvido, sejam
relevantes para a condução dos negócios da Sociedade (“Contratos Relevantes”). Cada
um dos Contratos Relevantes está em pleno vigor e efeito e constitui obrigação válida,
exequível e vinculante das suas respectivas partes, de acordo com seus termos. A
Sociedade tem cumprido todas as obrigações contratuais dos Contratos Relevantes e não
tem conhecimento da ocorrência de qualquer situação, fato, ato, omissão ou evento que,
mediante o fornecimento de notificação, decurso do tempo, ou ambos, resulte em um
inadimplemento no cumprimento por parte da Sociedade ou qualquer outra parte de
quaisquer destes Contratos Relevantes. A Sociedade não celebrou qualquer contrato,
acordo ou avença que restrinja, limite e/ou impeça a Sociedade de competir em, ou
conduzir qualquer negócio ou linha de negócio em qualquer ramo de negócios. A
Sociedade não é, nesta data, parte de qualquer contrato, pré-contrato, memorando de
entendimentos, carta de intenções, acordo, garantia ou compromisso que não decorra
estritamente do curso ordinário e regular de seus negócios, ou que impeça ou restrinja
de qualquer forma a condução dos seus negócios. A Sociedade adotou e continua
adotando todas as medidas razoavelmente necessárias de modo a preservar o bom
relacionamento com clientes e fornecedores e dar estrito e integral cumprimento a cada
um dos Contratos Relevantes. Não há nenhuma circunstância que, razoavelmente, possa
impedir a renovação de cada um dos Contratos Relevantes nos termos atualmente
contratados. Não há qualquer relação comercial com clientes pendente de formalização
pela Sociedade ou acordo verbal que impacte de qualquer forma o cumprimento dos
Contratos Relevantes pela Sociedade e as condições estabelecidas em cada um dos
Contratos Relevantes nem tampouco acordos não declarados que venham a garantir
descontos ou compensações futuras aos clientes da Sociedade;
(xvii) Contratos com Clientes. O Anexo 9.1(xvii) contém uma lista completa de (i) todos
os clientes da Sociedade (“Clientes”); todos os contratos, pré-contratos, propostas,
memorandos de entendimento, cartas de intenções, acordos, garantias ou compromissos,

celebrados com clientes relativos aos negócios da Sociedade, bem como os respectivos
prazos de duração (“Contratos com Clientes”). A Sociedade tem atuado junto a seus
Clientes de forma regular e a consumação das operações previstas neste Contrato e de
seus Anexos pelas Partes não impedirá ou colocará em risco, de acordo com os contratos
e entendimentos mantidos entre a Sociedade e seus Clientes, a manutenção da carteira
regular de clientes da Sociedade e a continuidade da prestação de serviços a esses
Clientes. A Sociedade atende, de forma adequada, todos os requisitos da Lei aplicável,
inclusive o Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito ao relacionamento
com fornecedores e consumidores, bem como no relacionamento com os concorrentes
ou entidades de defesa do consumidor. Não há qualquer Demanda pendente contra a
Sociedade por qualquer de seus Clientes, não há fatos conhecidos que façam com que
tais processos sejam esperados, ou que possam afetar o bom relacionamento da
Sociedade com seus Clientes. A Sociedade cumpriu até a Data do Fechamento com todas
as disposições de cada um dos respectivos Contratos com Clientes. Os Contratos com
Clientes atendem, em todos os aspectos, à Lei vigente. Não há fatos, atos, omissões ou
circunstâncias que possam representar uma violação das Leis da defesa do consumidor;
(xviii) Contratos com Cláusulas de Exclusividade. A Sociedade não é parte de quaisquer
contratos que (a) contenham cláusula de exclusividade; (b) imponham multa em caso de
rescisão imotivada, (c) impeçam a Sociedade de firmar contratos de objeto semelhante
ou idêntico com terceiros ou que lhe imponham qualquer penalidade em caso de
celebração desses contratos com terceiros, (d) contenham obrigações de nãoconcorrência ou quaisquer outras obrigações que possam restringir o ingresso ou atuação
da Sociedade ou do Comprador em qualquer negócio, mercado ou área geográfica; e/ou
(e) contenham restrição, limitação ou vedação na alienação de quaisquer Ativos por parte
da Sociedade;
(xix) Contratos de Investimento. Não há qualquer tipo de inadimplemento aos Contratos
de Investimento, estando os Contratos de Investimento em pleno vigor e efeito, e não
havendo qualquer tipo de Contingência ou Perda devida de parte a parte sob os Contratos
de Investimento;
(xx) Imóveis. (a) A Sociedade não é proprietária de quaisquer imóveis; (b) o Anexo
8.2(xx) contém uma lista completa de todas as locações de bens imóveis em que a
Sociedade é parte (como locatária, sublocatária, sublocadora ou locadora)
(coletivamente, “Locações de Imóveis”). Cada Locação de Imóvel é uma obrigação
válida e vinculante da Sociedade e das outras partes da referida locação, estando em
pleno vigor e efeito. A Sociedade não está inadimplente ou violando qualquer uma das
Locações de Imóveis, estando ainda adimplente com relação a todos os tributos, contas
de fornecimento, taxas condominiais e outras obrigações que recaiam sobre os
respectivos imóveis. Não existe qualquer condição, fato ou evento que constituiria
inadimplência pela Sociedade em qualquer uma das Locações de Imóveis ou possa levar
à sua rescisão ou término antecipado. A Sociedade não recebeu qualquer comunicação,
verbal ou por escrito, do locador em qualquer uma das Locações de Imóveis alegando
descumprimento de obrigação em qualquer uma das Locações de Imóveis, incluindo
obrigação de reparo de danos de uso e/ou pagamento de aluguel e/ou encargos devidos;

(c) a Sociedade não renunciou, tomou ou deixou de tomar qualquer atitude que deveria
ter tomado antes da data do presente Acordo, que poderia anular ou cancelar o integral
direito de exercitar qualquer opção, direito de primeira oferta ou direito de preferência
contidos em qualquer locação ou sublocação, incluindo qualquer opção relacionada a
compra, renovação, extensão ou vencimento contidos nas Locações de Imóveis; e (d)
todos os respectivos imóveis objetos das Locações de Imóveis estão em boas condições
e estado de uso e não se encontram sujeitos, na presente data, a necessidade de reparos
materiais;
(xxi) Ausência de Garantias. Não existem quaisquer garantias, fianças, avais, cartas de
créditos concedidos ou outorgados pela Sociedade a quaisquer Terceiros, inclusive
sócios, administradores e/ou funcionários e a Sociedade e não possui qualquer dívida,
responsabilidade ou obrigação de qualquer natureza (já incorrida ou contingente),
decorrente de garantias reais, fidejussórias ou avais prestados. Os Vendedores não
prestaram qualquer garantia, fiança ou aval em favor da Sociedade;
(xxii) Dividendos, Lucros e Outras Vantagens Pecuniárias. Não existem valores
pendentes devidos pela Sociedade e ainda não pagos aos seus sócios, tais como
dividendos a declarar ou a distribuir ou outras vantagens pecuniárias e, desde a
constituição da Sociedade, não houve qualquer resgate, compra ou outorga de direitos
de compra em relação a qualquer uma das quotas de emissão da Sociedade, presentes ou
futuras. Todas as distribuições de dividendo, juros sobre capital próprio ou qualquer
outra distribuição de lucros ou pagamento realizado pela Sociedade, desde a sua
constituição, foram realizadas na forma regular, em conformidade com a Lei;
(xxiii) Demonstrações Financeiras. As demonstrações financeiras da Sociedade relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que integram este Contrato
como Anexo 8.2(xxiii), refletem fiel e integralmente a posição da Sociedade na referida
data. As demonstrações financeiras (a) foram preparadas de acordo com o GAAP e os
princípios contábeis, aplicados de forma consistente com anos anteriores e por todos os
períodos objeto de tais demonstrações financeiras; (b) representam de forma verdadeira,
assertiva, precisa e fiel a posição financeira, resultado das operações e a situação
patrimonial da Sociedade; (c) são completas e corretas de acordo com os livros e
registros contábeis da Sociedade, podendo ser legitimamente reconciliadas com as
demonstrações financeiras e os registros contábeis mantidos pela Sociedade para fins
fiscais e tributários; e (d) refletem precisamente todos os Ativos, receitas e contingências
da Sociedade, não havendo qualquer obrigação, passivo ou provisão relevante da
Sociedade, seja efetivo ou contingente, que não esteja refletido de forma adequada nas
demonstrações financeiras. Os Vendedores declaram que, desde 31 de dezembro de
2020, não ocorreu qualquer modificação na situação financeira da Sociedade que possa
afetar de maneira relevante a Sociedade, incluindo o surgimento de quaisquer
contingências não refletidas nas demonstrações financeiras. Os livros estão devidamente
escriturados e completos, sendo mantidos de acordo com a boa prática comercial e
exprimindo todas as operações envolvendo os negócios e atividades da Sociedade, não
contendo nenhum erro ou omissão. Todas as exigências, formalidades e prazos exigidos
ou impostos por qualquer Lei aplicável, referentes à convocação, instalação, realização,

deliberação, aprovação, atas, publicação e registro (inclusive, quando aplicável, o
registro junto às respectivas juntas comerciais estaduais) das atas de reuniões de sócios
e outros atos societários aplicáveis à Sociedade foram devidamente observados e
cumpridos;
(xxiv) Contas a Receber. Todas as contas a receber da Sociedade, refletidas nas
demonstrações financeiras e todas as contas a receber posteriores a esta data (a)
representam obrigações legais, válidas e vinculantes dos respectivos devedores,
exequíveis de acordo com seus termos (b) decorrem de vendas efetuadas ou de serviços
efetivamente prestados no Curso Normal dos Negócios; (c) são recebíveis com base em
termos comerciais normais; (d) podem ser integralmente cobradas, de acordo com os
procedimentos previstos em Lei, conforme aplicáveis, de forma consistente com práticas
passadas, pelo valor registrado nas demonstrações financeiras; (e) não estão sujeitas a
quaisquer Demandas iniciadas pela ou em nome da Sociedade; e (f) apresentam nível de
provisões de inadimplência consistente com as práticas passadas da Sociedade. Não há
qualquer contestação, Demanda ou direito de compensação, que não devoluções no
Curso Normal dos Negócios, decorrente de qualquer contrato celebrado pela Sociedade
com qualquer devedor de contas a receber, relativos ao valor ou à validade das referidas
contas a receber;
(xxv) Contas a Pagar. Todas as contas a pagar da Sociedade estão refletidas em suas
demonstrações financeiras e representam obrigações legais, válidas e vinculantes
decorrentes de bens e serviços efetivamente fornecidos à Sociedade.
(xxvi) Passivos. A Sociedade (a) não tem passivos perante Terceiros, sejam reais,
obrigacionais ou contingentes, de qualquer natureza, exceto conforme consta de suas
respectivas demonstrações financeiras; e (b) não tem passivos sejam reais, obrigacionais
ou contingentes, de qualquer natureza, perante suas Partes Relacionadas;
(xxvii) Endividamento. Exceto na forma do Anexo 8.2. (xxvii), a Sociedade (a) não
possui empréstimos vencidos e não pagos ou emprestou qualquer montante que não foi
pago no respectivo prazo de vencimento e não existem débitos devidos pela Sociedade;
(b) não é responsável por qualquer Endividamento ou por violação no cumprimento de
obrigações de qualquer outra Pessoa; (c) não possui atualmente nenhum Endividamento
ou celebrou qualquer contrato ou acordo verbal ou escrito que possa originar um
Endividamento com qualquer dos Vendedores, ex-sócios, opcionistas, investidores
prospectivos e/ou respectivas Partes Relacionadas; e (d) não está sujeita a qualquer
acerto para recebimento ou amortização de outorgas, subsídios ou assistência financeira
de Autoridades Governamentais;
(xxviii) Insolvência. Os Vendedores e a Sociedade são solventes e inexiste qualquer
ameaça relacionada a seus Ativos, incluindo Demandas, que possam afetar a Operação
objeto deste Contrato. Em particular, mas sem limitar o caráter genérico da afirmação
anterior: (a) a celebração e o cumprimento deste Contrato pelos Vendedores e pela
Sociedade não implicarão a insolvência de qualquer um deles, nos termos do artigo 792
do Código de Processo Civil; (b) a celebração e o cumprimento deste Contrato pelos

Vendedores e pela Sociedade não afetarão a situação econômica e financeira dos
Vendedores, bem como não implica a frustração de qualquer execução decorrente de
qualquer Demanda existente em face dos Vendedores; (c) não existem quaisquer títulos
de emissão dos Vendedores ou sacados contra eles que tenham sido protestados; e (d) os
Vendedores não são devedores da Fazenda Pública, federal, estadual ou municipal, por
créditos tributários ou previdenciários e inscritos em dívida ativa ou não, cuja
exigibilidade não tenha sido suspensa;
(xxix) Permissões e Licenças. A Sociedade está devidamente registrada e possui todos
os cadastros necessários para sua regular operação nesta data. A Sociedade e seus
administradores e funcionários detêm todas as permissões, qualificações, licenças,
aprovações, autorizações e registros exigidos por todas as Autoridades Governamentais
para a condução dos negócios da Sociedade, incluindo todas as autorizações de
funcionamento, alvarás sanitários e registros necessários para a condução regular de suas
atividades (“Licenças”), as quais estão em pleno vigor e efeito ou em fase de renovação,
tendo sido entregues tempestiva e adequadamente todas as informações e dados
necessários para a obtenção de tais renovações perante as Autoridades Governamentais.
Os negócios da Sociedade são conduzidos em estrito cumprimento com as referidas
Licenças, e a Sociedade possui políticas e procedimentos internos visando o
cumprimento do previsto em tais Licenças e ou nas respectivas Leis aplicáveis, inclusive
no que se refere a conflitos de interesses e segregação de atividades. Não existem
quaisquer Demandas e a Sociedade não foi notificada e/ou de outra forma tomou ciência
de quaisquer Demandas iminentes que possam acarretar a perda, invalidação ou não
renovação das Licenças da Sociedade;
(xxx) Questões Fiscais e de Previdência Social. Exceto na forma no Anexo 8.2. (xxx), a
Sociedade (a) sempre cumpriu integralmente as normas tributárias municipais, estaduais
e federais desde sua constituição; (b) todos os Tributos devidos pela Sociedade foram
devidamente registrados nas suas respectivas demonstrações financeiras e foram pagos
tempestivamente e de forma integral e não estão sujeitos a qualquer cobrança, Demanda,
procedimento ou reivindicação pendente que, de qualquer forma, poderia resultar em
qualquer responsabilidade da Sociedade; (c) todas as Declarações de Tributos da
Sociedade que deveriam ou devam ser apresentadas pela Sociedade, relativamente a
todos os períodos fiscais que terminem em, ou sejam anteriores à esta data, bem como
as informações exigidas pela Secretaria da Receita Federal, Ministério do Trabalho e
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) foram tempestivamente apresentadas às
Autoridades Governamentais competentes de acordo com a Lei aplicável e representam
de maneira correta e precisa, todos os Tributos devidos pela Sociedade com relação aos
períodos a que se referem; (d) não existe qualquer Demanda de natureza fiscal ou
previdenciária perante qualquer tribunal ou Autoridade Governamental contra a
Sociedade e a Sociedade não faz parte ou é objeto de qualquer Demanda, auto de
infração, processo ou reivindicação de lançamento, cobrança ou pendência relativamente
a Tributos; (e) a Sociedade não está vinculada a qualquer acordo de rateio, indenização,
custeio, parcelamento ou alocação de Tributos ou programa de pagamento em prestações
de Tributos em atraso; e (f) a Sociedade não é beneficiária de qualquer programa de
benefícios fiscal;

(xxxi) Questões Trabalhistas. Os Vendedores e a Sociedade expressamente declaram que
(a) a Sociedade possui empregados registrados, conforme listados no Anexo 9.1(xxxi),
o qual também contém o valor e características de seus respectivos pacotes de
remuneração, em qualquer espécie; (b) a Sociedade cumpre e vem cumprindo,
tempestivamente, com cada um de suas obrigações sob todas e quaisquer Leis regulando
práticas trabalhistas e previdenciárias, relativos aos seus funcionários, colaboradores e
prestadores de sérvios, incluindo, mas não se limitando a, aquelas relativas à saúde,
segurança do trabalho, salários, registro, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), jornada de trabalho, práticas trabalhistas equitativas, pagamento de Tributos
relativos à previdência social e outros similares; (c) a Sociedade não é parte em qualquer
acordo ou convenção coletiva de trabalho; (d) não existem quaisquer litígios ou qualquer
outra Demanda de natureza trabalhista ou previdenciária, seja na qualidade de
responsável direta, solidária ou subsidiária e não há qualquer Demanda pendente contra
a Sociedade perante qualquer Autoridade Governamental ou entidade com competência
para deliberar sobre conflitos trabalhistas ou previdenciários, na qualidade de
responsável direta, solidária ou subsidiária e não há qualquer reclamação formal
pendente ou iminente em face da Sociedade perante qualquer Autoridade Governamental
ou entidade com competência para deliberar sobre conflitos trabalhistas ou
previdenciários; (e) não existem quaisquer auditorias, revisões, investigações ou
fiscalizações em curso em relação a Sociedade; (g) não existem reclamações ou litígios
contra a Sociedade, sob qualquer Lei ou sob qualquer contrato de trabalho, contrato de
prestação de serviços, empreitada ou outro contrato em que quaisquer funcionários,
colaboradores, prestadores de serviço ou Terceiros busquem o reconhecimento de
vínculo empregatício, o pagamento de qualquer remuneração, incluindo férias, hora
extra, adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade; (h) a Sociedade não
teve ou manteve qualquer contrato com qualquer pessoa natural ou jurídica em que os
indivíduos executando tais contratos foram ou possam ser considerados empregados da
Sociedade e/ou implicar qualquer Contingência ou Perda para a Sociedade e/ou o
Comprador; (i) o contrato de trabalho e/ou de prestação de serviços de qualquer pessoa
com a Sociedade pode ser rescindido unilateralmente pela Sociedade sem justa causa,
no Curso Normal dos Negócios, sem que a Sociedade incorra em qualquer penalidade
e/ou responsabilidade; (j) a Sociedade está em conformidade com todas as Leis
aplicáveis relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS); (k) a Sociedade não concedeu e não se
comprometeu a conceder qualquer aumento geral ou específico de qualquer
remuneração, salvo no Curso Normal dos Negócios; (l) a Sociedade não é solidariamente
responsável em relação à qualquer obrigação de qualquer outra Sociedade; (m) a
Sociedade não faz e nem está obrigada a fazer qualquer contribuição a qualquer plano
de pensão ou de benefícios previdenciários a quaisquer funcionários, colaboradores ou
prestadores de serviços, qualquer plano ou acerto formal ou informal de indenização por
rescisão trabalhista, não havendo acordos (verbais ou por escrito) de bonificação,
remuneração diferida, golden parachute, participação nos resultados da Sociedade ou
qualquer compromisso similar que resulte em obrigação de pagamento pela Sociedade a
seus diretores, administradores ou assessores, exceto com relação ao bônus relativo ao
ano-base 2021, pagável no primeiro trimestre de 2022, sendo certo que na Data de

Fechamento a Sociedade terá caixa suficiente para sua liquidação integral; (n) não há
qualquer plano de opção de compra de participação societária por funcionários que
vincule a Sociedade; e (o) a Sociedade não participou de processos de terceirização,
contratação de pessoas jurídicas, cessão de mão-de-obra ou contratação junto a
cooperativas, salvo no Curso Normal dos Negócios;
(xxxii) Cumprimento de Leis. Os Vendedores e a Sociedade, bem como suas Afiliadas
e Partes Relacionadas, administradores, gerentes, consultores, agentes ou qualquer outra
Pessoa associada a qualquer sociedade, ou que estivesse atuando em nome dos
Vendedores ou da Sociedade, cumprem integralmente com todas as Leis que lhe são
aplicáveis não tendo violado qualquer aspecto de qualquer Lei, especialmente com
relação ao cumprimento integral das Leis Anticorrupção, bem como não autorizaram,
ofertaram, prometeram ou realizaram o pagamento ou cessão, indireta ou direta, de
qualquer quantia em dinheiro, suborno, desconto, compensação, restituição, vantagem,
reembolso de despesa, contribuição, benefício, brinde e presente, ou qualquer outro tipo
de bem ou pagamento ilícito, para qualquer (a) Pessoa que seja um oficial, agente,
funcionário ou representante de qualquer governo ou dos seus respectivos órgãos ou a
qualquer cliente existente ou potencial (detido ou não por uma Autoridade
Governamental), e/ou que ocupe cargo público, eletivo ou não; (b) Pessoa relacionada à
administração pública nacional ou estrangeira; (c) Pessoa relacionada a qualquer
sindicato; (d) candidatos a cargos públicos; (e) partidos políticos ou a escritórios de
partidos políticos; (f) entidade relacionada a qualquer das Pessoas anteriormente
mencionadas; (g) familiar ou terceiro relacionado a qualquer uma das pessoas
anteriormente mencionadas; ou (h) a qualquer outra Pessoa, sabendo ou tendo razões
para acreditar que toda ou qualquer parte do dinheiro ou algo de valor oferecido, dado
ou prometido facilitaria ou buscaria facilitar, (I) a obtenção de um tratamento favorável
nos negócios, (II) remuneraria o tratamento favorável em negócios, (III) facilitaria ou
buscaria facilitar a obtenção de concessões especiais ou serviria como pagamento por
concessões especiais já obtidas, a favor ou em relação aos Vendedores ou a qualquer
Sociedade ou (IV) a violação de qualquer Lei Anticorrupção em benefício da Sociedade
ou dos Vendedores. Adicionalmente, tais Pessoas não criaram ou mantiveram qualquer
ativo de origem ilícita em nome da Sociedade, assim como não deixaram de contabilizar
qualquer ativo ou passivo da Sociedade. Tais Pessoas, ainda, não financiaram,
custearam, patrocinaram ou de qualquer modo subvencionaram a prática dos atos ilícitos
previstos em Lei;
(xxxiii) Concorrencial. A Sociedade e os Vendedores jamais foram investigados ou
condenados por qualquer conduta que caracterizasse infração à ordem econômica, nos
termos da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, conforme alterada. Para os fins do
artigo 88 da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011 e da Portaria Interministerial nº
994, de 30 de maio de 2012, emitida pelo Ministério da Justiça e Ministério da Fazenda
(atual Ministério da Economia), e de acordo com a definição contida na Resolução nº 2,
de 29 de maio de 2012, emitida pelo CADE, o grupo econômico dos Vendedores e/ou
da Sociedade não registrou uma receita bruta ou volume de negócios no Brasil, no último
ano fiscal anterior à Data do Fechamento, igual ou superior a R$75.000.000,00 (setenta
e cinco milhões de reais). Em vista do exposto, considerando que o grupo econômico

dos Vendedores e/ou da Sociedade não atinge o critério de faturamento previsto na
referida lei, a implementação da aquisição aqui contemplada não qualifica para qualquer
das hipóteses regulamentares aplicáveis que requeiram a notificação e aprovação de tal
aquisição pelo CADE;
(xxxiv) Conhecimento de Atos ou Fatos. Os Vendedores não têm conhecimento, nem
têm razões para acreditar que existam ou possam vir a existir quaisquer fatos,
circunstâncias, atos ou situações pendentes ou não, que de alguma forma prejudiquem,
impeçam ou afetem o desenvolvimento dos negócios da Sociedade ou que possam afetar
as operações objeto deste Contrato e dos documentos a ele relacionados, tampouco de
quaisquer fatos, atos ou circunstâncias, ainda que contingentes, que possam causar ao
Comprador e/ou à Sociedade uma Perda;
(xxxv) Preço de Aquisição. Os Vendedores, a Sociedade, bem como suas Afiliadas e
Partes Relacionadas, reconhecem, declaram e garantem estar de acordo e saber que o
Preço de Aquisição foi devidamente e detalhadamente discutido e negociado pelas Partes
e seus respectivos assessores;
(xxxvi) Comissões. Não há banco de investimento, corretor, intermediário, advogado,
consultor ou preposto autorizado a agir em nome dos Sócios Fundadores e/ou da
Sociedade, que faça jus ou possa vir a fazer jus a qualquer tipo de comissão,
remuneração, honorário, ou valor relacionado com a execução deste Acordo, inclusive
como decorrência de contratos celebrados no passado, mas que ainda possam produzir
efeitos futuros (e.g. tails);
(xxxvii) Contas Correntes; Procurações. O Anexo 9.1(xxxvii) contém uma lista de todas
as contas correntes abertas em nome da Sociedade, bem como contém uma lista das
Pessoas com poderes para movimentálas e das formalidades para tal, se existentes. A
Sociedade não outorgou procuração a qualquer Terceiro;
(xxxviii) Transações com Partes Relacionadas. Nem os Vendedores, nem qualquer de
suas Partes Relacionadas, direta ou indiretamente, participam de qualquer operação ou
contrato com a Sociedade, incluindo, mas não se limitando, a qualquer contrato de
fornecimento, contrato de prestação de serviços e/ou contrato de mútuo. Não há
quaisquer ativos ou passivos, de qualquer natureza, bem como qualquer crédito, dívida,
direito ou obrigação de qualquer natureza entre, de um lado, a Sociedade e, de outro
lado, os Vendedores e/ou suas respectivas Partes Relacionadas;
(xxxix) Divulgação Completa. Os Vendedores e a Sociedade não deixaram de divulgar
ao Comprador quaisquer fatos relevantes aos negócios, imóveis, resultados operacionais,
ativo, passivo, situação financeira ou perspectivas da Sociedade e/ou relativos aos
negócios da Sociedade. As declarações e garantias prestadas pelos Vendedores e pela
Sociedade neste Contrato, desde do início do processo de negociação e durante os
procedimentos de auditoria legal, não contêm ou conterão qualquer inveracidade,
insuficiência, imprecisão ou inexatidão sobre qualquer ato ou fato, nem tampouco
omitem ou omitirão a existência de qualquer ato ou fato, cujo conhecimento seja

necessário para fazer com que as declarações e garantias prestadas neste Contrato não
sejam enganosas ou passíveis de má-interpretação. Todas as informações e documentos
disponibilizados ao Comprador durante o processo de auditoria de ordem técnicooperacional, contábil, tributária, financeira, ambiental e legal da Sociedade e/ou relativos
aos negócios da Sociedade são corretos, verdadeiros e completos. Não existe qualquer
ato, fato ou situação que afete de maneira relevante ou ponha em risco, ou que no futuro
possa vir a afetar de maneira relevante ou colocar em risco, os negócios, operações, fluxo
de caixa, atividades, perspectivas, propriedade ou Ativos, ou as condições financeiras e
gerais da Sociedade, que não tenha sido expressamente informado pelos Vendedores e
pela Sociedade neste Contrato; e
(xl) Ausência de Limitação. As exceções previstas nos Anexos aplicáveis a este
Contrato, conforme mencionadas nas declarações e garantias dos Vendedores e da
Sociedade, bem como as eventuais informações prestadas pelos Vendedores e/ou pela
Sociedade ao Comprador, não representam um limite à responsabilidade dos Vendedores
por Perdas delas decorrentes.
h. Regras sobre indenização dos compradores
Conforme o Capítulo 11 do “Contrato de Compra e Venda de Participação Societária e
Outras Avenças” celebrado em 16 de novembro de 2021, os Vendedores obrigam-se,
solidariamente entre si, de modo irrevogável e irretratável, a indenizar, reembolsar,
defender e isentar o Comprador, a Sociedade e suas Partes Relacionadas, bem como seus
respectivos administradores, diretores, empregados e sócios (“Pessoas Indenizáveis”),
em relação a qualquer Perda e/ou Contingência incorrida por qualquer Pessoa
Indenizável que, direta ou indiretamente, resulte ou seja relacionada:
(i) À inexatidão, equívoco, falsidade ou violação de qualquer declaração ou garantia
prestada pelos Sócios Fundadores neste Contrato;
(ii) Ao não-cumprimento pelos Sócios Fundadores, parcial ou total, de qualquer avença
ou obrigação dos Sócios Fundadores contida neste Acordo;
(iii) Quaisquer demandas trabalhistas e o requerimento de vínculo empregatício em
relação à Sociedade por quaisquer colaboradores em geral, em relação ao período
anterior à Data de Fechamento, sendo que com relação aos terceirizados de pessoas
jurídicas, a responsabilidade cobrirá inclusive o período após a Data de Fechamento;
(iv) À Sociedade decorrente de Demanda de Terceiro ajuizada contra as Pessoas
Indenizáveis; e/ou
(v) Todo e qualquer Perda, de qualquer natureza, incluindo mas não se limitando a
natureza cível, imobiliária, trabalhista ou previdenciária, tributária (inclusive
relacionados à parcelamentos tributários), penal, ambiental, securitário, financeiro,
regulatória, administrativa, ou relacionadas a compliance e anticorrupção, e relativas à
privacidade e proteção de dados pessoais, inclusive a LGPD, da Sociedade ou

decorrentes de qualquer outra sociedade na qual a Sociedade tenha participado até a Data
de Fechamento, em qualquer hipótese ainda que seus efeitos somente se materializem
no futuro, identificadas, divulgadas, informadas, ou não, no curso do processo de
diligência legal, informadas, ou não, por meio das declarações e garantias prestadas no
âmbito deste Contrato, de conhecimento, ou não, dos Sócios Fundadores, do Banco
Modal, da Sociedade e/ou dos demais integrantes do Grupo Modal.
A obrigação de indenizar prevista acima está sujeita às seguintes disposições:


(i) não serão devidos ou exequíveis quaisquer valores que estejam relacionados
à lucros cessantes, danos indiretos ou emergentes, de qualquer natureza; (ii)
quaisquer valores que não se enquadrarem na hipótese do item somente poderão
ser cobrados após o trânsito em julgado da referida discussão judicial ou de
decisão arbitral ou administrativa definitiva e irrecorrível.



Todas as Perdas sofridas serão reajustadas a partir da data que forem incorridas
até a data de efetivo reembolso de acordo com a variação do CDI efetiva do
período, calculado pro rata temporis.



No caso de uma Parte Indenizável do Comprador fazer jus ao recebimento de
qualquer valor a título de indenização no âmbito deste Contrato, o Comprador
poderá, a seu único e exclusivo critério, compensar os valores devidos aos
Vendedores a qualquer título.

i. Aprovações governamentais necessárias
A operação foi aprovada pelo Banco Central do Brasil no dia 26/01/2022.
j. Garantias outorgadas
Não aplicável.
5.

Descrever o propósito do negócio

Uma tradicional boutique de M&A e assessoria que oferece uma oferta completa de serviços de
assessoria em fusões e aquisições, focada não somente na execução, mas na integração pós
transação. Esse diferencial confere à Galapos escala e robustez com volume significativo de
receita recorrente. A Companhia acredita que esta aquisição será importante para agregar valor
ao nosso segmento de mercado de capitais, que ganha capilaridade e capacidade de execução
frente ao aquecimento do mercado de M&A, em especial junto aos clientes empresários, que
investem conosco e querem dar robustez aos seus negócios. A Galapos também deverá gerar
sinergias internas acelerando as integrações nos M&As proprietários da Companhia.
6.

Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio

A Companhia não apenas participará de uma empresa que oferecerá uma gama complementar
de produtos aos seus clientes, principalmente voltados para o banco de investimentos, mas

participará de uma tradicional boutique de M&A e assessoria financeira do sul do Brasil, a qual
oferece uma gama completa de serviços voltados para fusões e aquisições, focada na preparação,
execução e, principalmente, na integração pós transação.
7.
Informar quais custos serão incorridos pela companhia caso o negócio não seja
aprovado
Não aplicável.
8.

Descrever as fontes de recursos para o negócio

Recursos próprios da Companhia.
9.
Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou
será adquirido
Os planos da administração envolvem maximizar os ganhos de escala na operação, com a
entrada da Galápos no segmento de M&A, focada na preparação, execução e, principalmente,
na integração pós transação, bem como a obtenção de potenciais sinergias, com impactos diretos
em receitas, custos e despesas. Adicionalmente, os administradores da Companhia esclarecem
que continuam a monitorar e avaliar as melhores alternativas estratégicas envolvendo a entidade
adquirida, e qualquer decisão e/ou desdobramento relevante envolvendo-a será divulgada aos
acionistas e ao mercado em geral nos termos da legislação aplicável.
10.
Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do
negócio
A administração da Companhia é favorável à aprovação da aquisição da Galápos, que, na visão
da administração, consiste numa oportunidade atrativa identificada pela Companhia em seu
abrangente (e contínuo) mapeamento de potenciais aquisições e oportunidades de negócio, na
medida em que a transação representa: (i) benefícios estratégicos e financeiros; (ii) preço
atrativo e condizente com o histórico de aquisições da Companhia; (iii) forma de pagamento
compatível com o fluxo de caixa da Companhia; (iv) oportunidade de criação de valor, por meio
de capturas de sinergias; e (v) riscos aceitáveis, compatíveis com o vulto e complexidade da
transação.
11.

Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:
a. Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e
O vendedor Fernando Spadari de Araújo é acionista da Companhia (Banco Modal S.A.),
antes do fechamento.
b. Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que
tratamdesse assunto

Não aplicável.
12.
Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por
partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam
desse assunto, com participações societárias ou outros valores mobiliários ou títulos de
dívida da sociedade cujo controle foi ou será adquirido
Não aplicável.
13.
Fornecer cópia de todos os estudos e laudos de avaliação, preparados pela
companhia ou por terceiros, que subsidiaram a negociação do preço de aquisição
O laudo de avaliação elaborado pela Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda. (“IRKO”)
encontra-se disponível anexo à presente Proposta, bem como nos websites de Relações com
Investidores da Companhia (https://ri.modal.com.br), da CVM e da B3 (www.b3.com.br).
14.

Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação
a. Informar o nome
Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda.
Sócio Responsável: Humberto Goes Linaris.
b. Descrever sua capacitação
Grupo empresarial: A Irkonsult Consultoria faz parte do grupo empresarial Hirko
Hirashima, grupo este que tem 63 anos de atividades no mercado brasileiro. Tem um
quadro de aproximadamente 400 colaboradores. O quadro societário inclui profissionais
da mais alta qualificação e com experiência acumulada, inclusive como sócios em
“Firmas Globais de Auditoria" e com certificação internacional, a citar de "Certified
Public Accountant (CPA)" nos Estados Unidos.
O Departamento de Consultoria e Auditoria Contábil é composto por especialistas
experientes para assessorar as mais diversas empresas na preparação de relatórios
contábeis, auditoria das demonstrações financeiras, no entendimento dos efeitos de
transações complexas como consolidação, combinação de negócios, arrendamentos
mercantis e na adoção inicial de novos pronunciamentos contábeis. Experiência como
provedores contábeis em fornecer assessoria prática acerca dos processos de fechamento
e apuração das informações contábeis adotados pela empresa vis-à-vis as melhores
práticas de mercado.
Capacitação do sócio responsável: Sócio da área de Finance Advisory Services com mais
de 29 anos de experiência em consultoria a empresas em estratégias de negócios, gestão
de custos, finance transformation, corporate performance management, gerenciamento
de riscos de mercado e avaliação de ativos e derivativos financeiros, incluindo 25 anos

pela PricewaterhouseCoopers e, destes, 2 anos no escritório de Nova Iorque em
intercâmbio internacional na área de Financial Risk Management para Serviços
Financeiros. Humberto é bacharel em Contabilidade pela Universidade de São Paulo.
c. Descrever como foram selecionados
Trata-se de uma consultoria conhecida pela administração da Companhia, que já prestou
outros serviços com muita qualidade e competência técnica em outras oportunidades.
d. Informar se são partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras
contábeisque tratam desse assunto
Não são partes relacionadas à Companhia.

BANCO MODAL S.A.
ANEXO VI(B) – INFORMAÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DA W2D
TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA. (ANEXO G DA RESOLUÇÃO CVM 81)
AQUISIÇÃO DE CONTROLE
1.

Descrever o negócio

A transação consiste na aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas de emissão da W2D
Tecnologia e Soluções Ltda. (“W2D”), nos termos do “Contrato de Compra e Venda de
Participação Societária e Outras Avenças” celebrado em 01 de dezembro de 2021, conforme
aditado em 05 de abril de 2022, pelo “Termo de Aditamento e Fechamento ao Contrato de Compra
e Venda de Participação Societária e Outras Avenças” (“Termo de Fechamento”).
2.
Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à
aprovação daassembléia
A aquisição se enquadra no critério previsto no artigo 256, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na medida em que o preço médio de cada quota
ultrapassa uma vez e meia o valor do patrimônio líquido da quota, justificando, portanto, a
submissão da aquisição à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
3.

Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:
a. Informar o nome e qualificação
W2D TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA., sociedade limitada, com sede na
Condomínio Solar de Brasília, Quadra 02, conjunto 01, 21 – Jardim Botânico, Brasília DF, CEP 71680-349, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.588.306/0001-95.
b. Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas
1.000 (mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.
c. Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos ou
indiretos, e sua participação no capital social, caso sejam partes relacionadas, tal
como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto
Nome

Número Percentual Valor R$
de
Quotas

Fabiano Peixoto Moura 230
Ferreira

23%

450,00

Filipe Seixas Aquere

22%

450,00

220

Guilherme Pinheiro da 220
Silveira

22%

100,00

Lucas Garcia Teixeira 50
Lourenço

5%

50,00

Wiz Partners Corretora 250
de Seguros Ltda.

25%

250,00

Okyta Corretora de 30
Seguros Administradora
e Consultoria Financeira
Ltda.

3%

30,00

TOTAL

100%

1.000,00

1.000

d. Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será
adquirido, informar:
i.

Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos mercados em que são
negociadas, nos últimos 3 (três) anos
Não aplicável, tendo em vista que a W2D é uma sociedade empresária limitada e,
portanto, não possui quotas negociadas em bolsa de valores ou mercados de balcão
organizado.

ii.

Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em
que sãonegociadas, nos últimos 2 (dois) anos
Não aplicável, tendo em vista que a W2D é uma sociedade empresária limitada e,
portanto, não possui quotas negociadas em bolsa de valores ou mercados de balcão
organizado.

iii.

Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos mercados em que são
negociadas, nos últimos 6 (seis) meses
Não aplicável, tendo em vista que a W2D é uma sociedade empresária limitada e,
portanto, não possui quotas negociadas em bolsa de valores ou mercados de balcão
organizado.

iv.

Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 dias
Não aplicável, tendo em vista que a W2D é uma sociedade empresária limitada e,
portanto, não possui quotas negociadas em bolsa de valores ou mercados de balcão
organizado.

v.

Valor de patrimônio líquido a preços de mercado, se a informação estiver
disponível;

Em 31/12/2021 o valor do patrimônio líquido, calculado pelo seu valor contábil (por
se tratar de uma sociedade empresária limitada, sem que suas quotas sejam
negociadas em bolsa de valores ou mercados de balcão organizado), era de
R$ 1.953,39 (hum mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos),
conforme laudo de avaliação anexo.
vi.

Valor do lucro líquido anual nos 2 (dois) últimos exercícios sociais,
atualizadomonetariamente
O valor do lucro líquido, atualizado monetariamente pelo IPCA, foi de
R$ 214.644,39 (duzentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta
e nove centavos) em 31/12/2021, conforme laudo de avaliação anexo.

4.

Principais termos e condições do negócio, incluindo:
a. Identificação dos vendedores
Fabiano Peixoto Moura Ferreira, Filipe Seixas Aquere, Guilherme Pinheiro da Silveira,
Lucas Garcia Teixeira Lourenço, Wiz Partners Corretora de Seguros Ltda. e Okyta
Corretora de Seguros Administradora e Consultoria Financeira Ltda.
b. Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas
1.000 (mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.
c. Preço total
O preço total de aquisição a ser pago pelo Comprador aos Vendedores é de até
R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), dos quais R$ 8.640.000,00 (oito milhões,
seiscentos e quarenta mil reais) serão divididos entre os Sócios Fundadores (Fabiano,
Filipe, Guilherme e Lucas) e R$ 3.360.000,00 (três milhões, trezentos e sessenta mil
reais) aos Sócios Investidores (Wiz e Okyta). O preço total de aquisição será distribuído
e pago pelo Comprador de acordo com os seguintes percentuais:
Vendedores
Fabiano
Filipe
Guilherme
Lucas
Wiz
Okyta
Total

Percentual do Preço de Aquisição
23%
22%
22%
5%
25%
3%
100%

O preço de aquisição não estará sujeito a qualquer ajuste.
d. Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe

O valor nominal de cada quota é de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
e. Forma de pagamento
O Preço de Aquisição será pago da forma descrita abaixo:
Pagamento Sócios Fundadores. O pagamento do Preço Sócios Fundadores realizado pelo
Comprador na forma descrita abaixo:
(i) Uma parcela de R$ 1.120.000,00 (um milhão e cento e vinte e mil reais) do Preço
Sócios Fundadores será paga em moeda corrente nacional pelo Comprador na Data de
Fechamento da Operação que ocorreu no dia 05 de abril de 2022, data em que foi
realizado fechamento da operação com a assinatura do respectivo Termo de Fechamento;
(ii) Uma parcela de R$ 4.177.778,00 (quatro milhões, cento e setenta e sete mil,
setecentos e setenta e oito reais) do Preço Sócios Fundadores serão pagos aos Sócios
Fundadores mediante a entrega final e integral das metas de desenvolvimento de
infraestrutura tecnológica estabelecidas no Anexo 3.2.1(ii)(A) e das metas comerciais
previstas no Anexo 3.2.1(ii)(B) (“Metas”), desde que tal entrega ocorra integralmente
em até, no máximo, 12 (doze) meses contados da Data de Fechamento (“Parcela
Inicial”); e
(iii) Uma parcela de R$ 3.342.222,00 (três milhões, trezentos e quarenta e dois mil, cento
e vinte e dois reais) do Pagamento Sócios Fundadores serão pagos aos Sócios
Fundadores em 24 (vinte e quatro) meses contados da Data de Fechamento, desde que
os Sócios Fundadores tenham cumprido as condições previstas na cláusula 3.2.1(ii)
acima para recebimento da Parcela Inicial Sócios Fundadores (“Parcela Final”).
Pagamento Sócios Investidores. O Preço Sócios Investidores será pago em moeda
corrente nacional pelo Comprador na Data do Fechamento da Operação, que se dará uma
vez cumpridas as Condições Precedentes previstas na cláusula 4.3 e mediante assinatura
do respectivo Termo de Fechamento entre as Partes.
O Comprador poderá optar, ao seu exclusivo critério, por efetuar o pagamento da Parcela
Inicial e/ou da Parcela Final, total ou parcialmente, aos Sócios Fundadores, mediante a
transferência de Units.
Caso o Comprador opte por tal forma de pagamento, e observados os requisitos legais e
aprovações necessárias para tanto, o valor das Units será calculado com base na média
da cotação do “ticker” MODL11, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) últimos pregões
em que as ações tenham sido negociadas, contados retroativamente da Data do
Fechamento da Operação, após o cumprimento integral pelos Sócios Fundadores e
verificação satisfatória pelo Comprador do cumprimento integral das Metas.
No Termo de Fechamento, foi incluída a previsão de pagamento da Parcela Inicial e/ou
a Parcela Final, de forma exclusiva, em moeda corrente nacional na hipótese do

Comprador se tornar uma empresa de capital fechado, nos termos da legislação e
regulamentação em vigor, desde que ainda não pagas no momento do fechamento de
capital, não havendo a possibilidade do Comprador neste caso optar pelo seu pagamento
em Units conforme previsto acima. De forma complementar, restou claro no Termo de
Fechametno que o Preço de Aquisição não estaria sujeito a qualquer ajuste.

f. Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio
Não aplicável, tendo em vista que já ocorreu o fechamento da transação, não havendo
condições suspensivas ou resolutivas aplicaveis.
g. Resumo das declarações e garantias dos vendedores
Declarações e Garantias dos Vendedores. Os Vendedores prestam, de forma solidária,
ao Comprador, neste ato, em relação a si e a Sociedade, as seguintes declarações e
garantias, as quais são, válidas, verdadeiras, completas, precisas, suficientes e eficazes
nesta data e serão válidas, verdadeiras, completas, precisas, suficientes e eficazes na Data
do Fechamento (inclusive):
(i) Constituição, Capacidade e Poderes. Os Vendedores e a Sociedade são, conforme
aplicável, pessoas físicas e jurídicas com plena capacidade para deter, possuir e dispor
das Quotas das Sociedade, sendo a Sociedade e os Sócios Investidores sociedades
devidamente constituídas e validamente existentes de acordo com as Leis da República
Federativa do Brasil, e seus atos societários estão devidamente registrados perante os
órgãos competentes. A Sociedade e os Vendedores têm, nos termos da Lei, plenos
direitos, poderes e capacidade necessários para (a) conduzir suas atividades; e (b)
celebrar e assinar este Contrato e os demais documentos da Operação, e cumprir com
suas obrigações previstas neste Contrato e nos demais documentos da Operação;
(ii) Celebração, Formalização, Contratos Válidos e Vinculantes. A celebração,
assinatura e cumprimento deste Contrato e dos demais documentos da Operação pelos
Vendedores e pela Sociedade, e a consumação da Operação, foram devida e validamente
autorizadas e não há outros procedimentos corporativos por parte dos Vendedores e/ou
da Sociedade que sejam necessários para autorizar a celebração, assinatura ou
cumprimento deste Contrato e dos demais documentos da Operação por parte dos
Vendedores e/ou da Sociedade. Este Contrato e cada um dos documentos da Operação
foram devidamente celebrados e assinados pelos Vendedores e pela Sociedade e
constituem uma obrigação válida e vinculante dos Vendedores e da Sociedade, exequível
de acordo com seus respectivos termos;
(iii) Ausência de Conflito ou Violação. A celebração, assinatura e cumprimento deste
Contrato e dos demais documentos da Operação, pelos Vendedores e/ou pela Sociedade,
bem como a consumação da Operação pelos Vendedores e/ou pela Sociedade, não
conflitam com, nem resultam em qualquer violação (a) de qualquer contrato ou outro
instrumento pelos quais os Vendedores e/ou da Sociedade esteja(m) obrigado(s) ou
vinculado(s); (b) dos documentos e atos societários e organizacionais da Sociedade; ou

(c) de quaisquer Leis às quais os Vendedores e/ou Sociedade estejam sujeitos;
(iv) Autoridades Governamentais; Consentimentos. Exceto pelo previsto expressamente
neste Contrato, não é necessária a obtenção, realização ou apresentação de qualquer
arquivamento, registro, notificação, licença, autorização, consentimento, aprovação ou
isenção ou qualquer outra ação por ou perante qualquer tribunal, árbitro ou Autoridade
Governamental por parte dos Vendedores e/ou da Sociedade, em conexão com a
celebração, assinatura e execução deste Contrato e dos demais documentos da Operação;
(v) Funcionamento. Os Vendedores e a Sociedade sempre conduziram suas atividades
em conformidade com a Lei, assim como possuem todas as autorizações governamentais
e licenças previstas na Lei para condução e manutenção de todas suas atividades e
operações, as quais se encontram em pleno vigor e eficácia. Não há qualquer restrição
legal, administrativa, contratual ou judicial sobre as atividades exercidas pelos
Vendedores e/ou pela Sociedade;
(vi) Propriedade das Quotas da Sociedade. Os Vendedores, nesta data, são os únicos e
legítimos titulares, proprietários, possuidores e detentores da totalidade das Quotas da
Sociedade, por título bom e transferível, as quais são, nesta data, representativas da
totalidade do capital social total e votante de emissão da Sociedade, inexistindo
quaisquer tipos de direito de preferência, opções de compra vigentes, e/ou quaisquer
outros direitos de conversão em participação societária da Sociedade. Nenhuma das
Quotas da Sociedade de propriedade dos Vendedores foi emitida e/ou adquirida em
violação a direito de preferência ou outros direitos de terceiros ou tem qualquer tipo de
ônus, gravame ou restrição em relação à sua propriedade ou disposição, não havendo,
inclusive, a partir da data de assinatura deste Contrato até a Data de Fechamento
(inclusive), qualquer tipo de disputa ou demanda entre versando sobre as Quotas da
Sociedade e/ou qualquer direito de disponibilidade das Quotas detidas pelos
Vendedores, seja de caráter judicial, arbitral ou, extrajudicial;
(vii) Capital Social e Quotas. O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e
integralizado é de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000,00 (mil) quotas sociais
nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada quota. As Quotas da
Sociedade estão, nesta data, totalmente livres e desembaraçadas de quaisquer Ônus.
Inexistem quaisquer contratos de opção, bônus de subscrição, debêntures, outros títulos
ou valores mobiliários conversíveis em participação societária, quaisquer rodadas de
captação da Sociedade em aberto junto à novos investidores ou quaisquer instrumentos
que outorguem direitos de participação na Sociedade, tendo a Okyta formalizado para os
Sócios Fundadores e a Companhia, de forma expressa, irrevogável e irretratável, a
renúncia da opção de compra prevista no CCV Okyta;
(viii) Participação em Outras Sociedades. A Sociedade não detém, direta ou
indiretamente, qualquer participação societária, de qualquer natureza no capital social
ou outros valores mobiliários, em qualquer sociedade, associação, trust, consórcio,
parceria, joint venture ou outra Pessoa. A Sociedade não celebrou contrato para
aquisição de participação societária de quaisquer Terceiros;

(ix) Acordo de Quotistas. Exceto pelo Acordo de Quotistas a ser rescindido até a Data
do Fechamento, não existe qualquer acordo, de qualquer natureza, que vincule direta ou
indiretamente as Quotas da Sociedade, ou que restrinja o direito de voto ou de disposição
com relação às Quotas da Sociedade, independentemente de estarem arquivados ou não
na sede da Sociedade;
(x) Ausência de Restrições. Os Vendedores não detêm, nem são titulares ou partes de
qualquer contrato de opção, bônus de subscrição, direito de preferência ou qualquer
outro acordo em vigor que obrigue ou possa obrigar os Vendedores e/ou Sociedade a
vender, transferir ou de qualquer forma dispor de qualquer participação societária na
Sociedade. Não existe qualquer título ou valor mobiliário conversível em quotas
representativas do capital social da Sociedade, opções, promessas de qualquer tipo sobre
as Quotas da Sociedade. Não existem garantias, acordos, convênios, contratos ou
compromissos pendentes de compra e venda, warrants, verbais ou escritos, que
disponham sobre a compra e venda, endosso, transferência, alienação, oneração e/ou o
exercício do direito de voto das quotas de emissão da Sociedade ou que as afetem de
qualquer forma;
(xi) Ausência de Litígios. Não há qualquer litígio, processo, arbitragem, Demanda,
investigação, inquérito, protesto de títulos e documentos, denúncia, procedimento de
qualquer natureza, medida judicial ou administrativa, ou qualquer outra Demanda
pendente perante qualquer órgão do Poder Judiciário, Poder Legislativo ou do Poder
Executivo, bem como no Ministério Público, árbitros ou mediadores de qualquer
natureza, incluindo mas não se limitando, de natureza cível, imobiliária, trabalhista ou
previdenciária, tributária, penal, ambiental, securitária, financeira, regulatória ou
administrativa, envolvendo os Vendedores e/ou a Sociedade. A Sociedade não
descumpriu qualquer acordo, sentença, ordem, mandado, medida liminar ou despacho
relevante de qualquer Autoridade Governamental. A Operação prevista neste Contrato
não modificará essa situação, não constituindo este Contrato nem as operações dele
decorrentes, fraude a qualquer credor ou execução;
(xii) Propriedade Intelectual. A Sociedade é legítima e pacífica titular de toda e qualquer
Propriedade Intelectual utilizada pela Sociedade, devidamente registrada, quando
aplicável, a qual está livre e desembaraçada de qualquer Ônus, bem como todos os
sócios, empregados e/ou colaboradores firmaram documentos cedendo e se obrigando a
ceder toda e qualquer propriedade intelectual relacionada à Sociedade e/ou desenvolvida
a pedido da Sociedade para a Sociedade. Não houve outorga de qualquer licença ou
direito semelhante com relação a qualquer Propriedade Intelectual em favor de Terceiros
e/ou Pessoas, nem tampouco a Sociedade é parte de nenhum acordo para cessão de
direitos de propriedade intelectual. A Sociedade não violou qualquer direito de
propriedade intelectual de Terceiros, nem infringiu nem se apropriou indevidamente de
tal direito;
(xiii) Softwares. O Anexo 8.2(xiv) contém uma lista de todos os Softwares de
propriedade, licenciados ou de outra forma utilizados pela Sociedade. (a) Todos os

softwares de terceiros utilizados pela Sociedade em todas as suas atividades são de
titularidade ou correspondem a direitos/licenças que foram transferidos a Sociedade e/ou
adquiridos ou licenciados por terceiros para uso pela Sociedade; e (b) (1) a Sociedade é
legítima titular de todos os direitos de Propriedade Intelectual do Software da Sociedade;
(2) que o Software da Sociedade não utiliza qualquer software open-source ou de
propriedade de terceiro. Ademais, não há qualquer procedimento ou Demanda na qual
se alegue a violação dos direitos de qualquer Terceiro em razão do uso dos Softwares
(incluindo o Software da Sociedade) pela Sociedade. A Sociedade está em conformidade
com todos os seus contratos de licenciamento de software e não viola qualquer termo de
tais contratos;
(xiv) Tecnologia da Informação. Todos os sistemas de tecnologia de informação
utilizados pela Sociedade são concebidos, implementados, operados e mantidos, em
todos os seus aspectos relevantes, de acordo com os padrões e práticas da indústria para
entidades que operam negócios similares da Sociedade, inclusive com relação à
redundância, confiabilidade, escalabilidade e segurança (“Sistemas de TI”). Sem limitar
o precedente, a Sociedade (a) tem tomado medidas razoáveis e implementaram
procedimentos coerentes para que seus Sistemas de TI fiquem livres de códigos
maliciosos; e (b) possui planos de recuperação de desastres, procedimentos e facilidades
para seus negócios e tomou as medidas razoáveis para manter a segurança e a integridade
dos seus Sistemas de TI. Pelo conhecimento dos Vendedores, não houve intrusões não
autorizadas ou violações de segurança que pudessem comprometer os Sistemas de TI. A
Sociedade tem implementado todo e qualquer patch de segurança ou atualizações que
estão geralmente disponíveis para os Sistemas de TI;
(xv) Privacidade. (a) A Sociedade cumpre com todas as Leis aplicáveis relativas à
privacidade e proteção de dados pessoais, inclusive a LGPD; (b) todas as informações
presentes no Banco de Dados foram coletadas em conformidade com as Leis aplicáveis
no momento da coleta, inclusive mediante consentimento expresso, livre e informado
dos respectivos titulares de dados, quando tal consentimento for necessário nos termos
das Leis aplicáveis; (c) a Sociedade trata as informações presentes no Banco de Dados
de acordo com e dentro dos limites das Leis aplicáveis e somente para finalidades de
tratamento que estejam em conformidade com as Leis aplicáveis; (d) a Sociedade não
recebeu qualquer notificação alegando o não cumprimento de normas de proteção de
dados; (e) a Sociedade não possui qualquer disputa com qualquer Pessoa sobre proteção
de dados, inclusive solicitações de anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados; (f)
a Sociedade tomou todas as medidas legalmente necessárias para que todas as
informações presentes no Banco de Dados fossem protegidas contra danos, perdas e
acesso, uso, modificação ou divulgação não autorizados; e (g) a Sociedade nunca sofreu
nenhum incidente de segurança que tenha exposto o Banco de Dados no todo ou em
parte a acesso, uso, modificação ou divulgação não autorizados;
(xvi) Contratos. O Anexo 8.1(xvi) contém uma lista completa de todos os contratos, précontratos, memorandos de entendimento, cartas de intenções, acordos, garantias ou
compromissos em vigor, nesta data, dos quais a Sociedade é parte, que sejam relevantes
para a condução dos negócios da Sociedade (“Contratos Relevantes”). Cada um dos

Contratos Relevantes está em pleno vigor e efeito e constitui obrigação válida, exequível
e vinculante das suas respectivas partes, de acordo com seus termos. A Sociedade tem
cumprido todas as obrigações contratuais dos Contratos Relevantes e não tem
conhecimento da ocorrência de qualquer situação, fato, ato, omissão ou evento que,
mediante o fornecimento de notificação, decurso do tempo, ou ambos, resulte em um
inadimplemento no cumprimento por parte da Sociedade ou qualquer outra parte de
quaisquer destes Contratos Relevantes. A Sociedade não celebrou qualquer contrato,
acordo ou avença que restrinja, limite e/ou impeça a Sociedade de competir em, ou
conduzir qualquer negócio ou linha de negócio em qualquer ramo de negócios. A
Sociedade não é, nesta data, parte de qualquer contrato, pré-contrato, memorando de
entendimentos, carta de intenções, acordo, garantia ou compromisso que não decorra
estritamente do curso ordinário e regular de seus negócios, ou que impeça ou restrinja
de qualquer forma a condução dos seus negócios. A Sociedade adotou e continua
adotando todas as medidas razoavelmente necessárias de modo a preservar o bom
relacionamento com clientes e fornecedores e dar estrito e integral cumprimento a cada
um dos Contratos Relevantes. Não há nenhuma circunstância que, razoavelmente, possa
impedir a renovação de cada um dos Contratos Relevantes nos termos atualmente
contratados. Não há qualquer relação comercial com clientes pendente de formalização
pela Sociedade ou acordo verbal que impacte de qualquer forma o cumprimento dos
Contratos Relevantes pela Sociedade e as condições estabelecidas em cada um dos
Contratos Relevantes nem tampouco acordos não declarados que venham a garantir
descontos ou compensações futuras aos clientes da Sociedade;
(xvii) Contratos com Clientes. O Anexo 8.1(xvii) contém uma lista completa de (i) todos
os clientes da Sociedade (“Clientes”); todos os contratos, pré-contratos, propostas,
memorandos de entendimento, cartas de intenções, acordos, garantias ou compromissos,
celebrados com clientes relativos aos negócios da Sociedade, bem como os respectivos
prazos de duração (“Contratos com Clientes”). A Sociedade tem atuado junto a seus
Clientes de forma regular e a consumação das operações previstas neste Contrato e de
seus Anexos pelas Partes não impedirá ou colocará em risco, de acordo com os contratos
e entendimentos mantidos entre a Sociedade e seus Clientes, a manutenção da carteira
regular de clientes da Sociedade e a continuidade da prestação de serviços a esses
Clientes. A Sociedade atende, de forma adequada, todos os requisitos da Lei aplicável,
inclusive o Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito ao relacionamento
com fornecedores e consumidores, bem como no relacionamento com os concorrentes
ou entidades de defesa do consumidor. Não há qualquer Demanda pendente contra a
Sociedade por qualquer de seus Clientes, não há fatos conhecidos que façam com que
tais processos sejam esperados, ou que possam afetar o bom relacionamento da
Sociedade com seus Clientes. A Sociedade cumpriu até a Data do Fechamento com todas
as disposições de cada um dos respectivos Contratos com Clientes. Os Contratos com
Clientes atendem, em todos os aspectos, à Lei vigente. Não há fatos, atos, omissões ou
circunstâncias que possam representar uma violação das Leis da defesa do consumidor;
(xviii) Contratos com Cláusulas de Exclusividade. A Sociedade não é parte de quaisquer
contratos que (a) contenham cláusula de exclusividade; (b) imponham multa em caso de
rescisão imotivada, (c) impeçam a Sociedade de firmar contratos de objeto semelhante

ou idêntico com terceiros ou que lhe imponham qualquer penalidade em caso de
celebração desses contratos com terceiros, (d) contenham obrigações de nãoconcorrência ou quaisquer outras obrigações que possam restringir o ingresso ou atuação
da Sociedade ou do Comprador em qualquer negócio, mercado ou área geográfica; e/ou
(e) contenham restrição, limitação ou vedação na alienação de quaisquer Ativos por parte
da Sociedade;
(xix) Imóveis. (a) A Sociedade não é proprietária de quaisquer imóveis. Cada imóvel
locado pela Companhia é uma obrigação válida e vinculante da Sociedade e das outras
partes da referida locação, estando em pleno vigor e efeito. A Sociedade não está
inadimplente ou violando qualquer uma das locações de imóveis, estando ainda
adimplente com relação a todos os tributos, contas de fornecimento, taxas condominiais
e outras obrigações que recaiam sobre os respectivos imóveis. Não existe qualquer
condição, fato ou evento que constituiria inadimplência pela Sociedade em qualquer uma
das locações de imóveis ou possa levar à sua rescisão ou término antecipado. A
Sociedade não recebeu qualquer comunicação, verbal ou por escrito, do locador em
qualquer uma das locações de imóveis alegando descumprimento de obrigação em
qualquer uma das locações de imóveis, incluindo obrigação de reparo de danos de uso
e/ou pagamento de aluguel e/ou encargos devidos; (c) a Sociedade não renunciou, tomou
ou deixou de tomar qualquer atitude que deveria ter tomado antes da data do presente
Contrato, que poderia anular ou cancelar o integral direito de exercitar qualquer opção,
direito de primeira oferta ou direito de preferência contidos em qualquer locação ou
sublocação, incluindo qualquer opção relacionada a compra, renovação, extensão ou
vencimento contidos nas locações de imóveis; e (d) todos os respectivos imóveis objetos
das locações de imóveis estão em boas condições e estado de uso e não se encontram
sujeitos, na presente data, a necessidade de reparos materiais;
(xx) Ausência de Garantias. Não existem quaisquer garantias, fianças, avais, cartas de
créditos concedidos ou outorgados pela Sociedade a quaisquer Terceiros, inclusive
sócios, administradores e/ou funcionários e a Sociedade e não possui qualquer dívida,
responsabilidade ou obrigação de qualquer natureza (já incorrida ou contingente),
decorrente de garantias reais, fidejussórias ou avais prestados. Os Vendedores não
prestaram qualquer garantia, fiança ou aval em favor da Sociedade;
(xxi) Dividendos, Lucros e Outras Vantagens Pecuniárias. Não existem valores
pendentes devidos pela Sociedade e ainda não pagos aos seus sócios, tais como
dividendos a declarar ou a distribuir ou outras vantagens pecuniárias e, desde a
constituição da Sociedade, não houve qualquer resgate, compra ou outorga de direitos
de compra em relação a qualquer uma das quotas de emissão da Sociedade, presentes ou
futuras. Todas as distribuições de dividendo, juros sobre capital próprio ou qualquer
outra distribuição de lucros ou pagamento realizado pela Sociedade, desde a sua
constituição, foram realizadas na forma regular, em conformidade com a Lei;
(xxii) Demonstrações Financeiras. A Sociedade não possui demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 ou períodos
anteriores, sendo que as demonstrações financeiras da Sociedade que integram este

Contrato como Anexo 8.2(xxii), refletem fiel e integralmente a posição da Sociedade
desde a sua fundação até a a referida data. As demonstrações financeiras (a) foram
preparadas de acordo com o GAAP e os princípios contábeis, aplicados de forma
consistente com anos anteriores e por todos os períodos objeto de tais demonstrações
financeiras; (b) representam de forma verdadeira, assertiva, precisa e fiel a posição
financeira, resultado das operações e a situação patrimonial da Sociedade; (c) são
completas e corretas de acordo com os livros e registros contábeis da Sociedade,
podendo ser legitimamente reconciliadas com as demonstrações financeiras e os
registros contábeis mantidos pela Sociedade para fins fiscais e tributários; e (d) refletem
precisamente todos os Ativos, receitas e contingências da Sociedade, não havendo
qualquer obrigação, passivo ou provisão relevante da Sociedade, seja efetivo ou
contingente, que não esteja refletido de forma adequada nas demonstrações financeiras.
Os Vendedores declaram que, desde a data de fundação da Sociedade, não ocorreu
qualquer modificação na situação financeira da Sociedade que possa afetar de maneira
relevante a Sociedade, incluindo o surgimento de quaisquer contingências não refletidas
nas demonstrações financeiras. Os livros estão devidamente escriturados e completos,
sendo mantidos de acordo com a boa prática comercial e exprimindo todas as operações
envolvendo os negócios e atividades da Sociedade, não contendo nenhum erro ou
omissão. Todas as exigências, formalidades e prazos exigidos ou impostos por qualquer
Lei aplicável, referentes à convocação, instalação, realização, deliberação, aprovação,
atas, publicação e registro (inclusive, quando aplicável, o registro junto às respectivas
juntas comerciais estaduais) das atas de reuniões de sócios e outros atos societários
aplicáveis à Sociedade foram devidamente observados e cumpridos;
(xxiii) Contas a Receber. Todas as contas a receber da Sociedade, refletidas nas
demonstrações financeiras e todas as contas a receber posteriores a esta data (a)
representam obrigações legais, válidas e vinculantes dos respectivos devedores,
exequíveis de acordo com seus termos (b) decorrem de vendas efetuadas ou de serviços
efetivamente prestados no Curso Normal dos Negócios; (c) são recebíveis com base em
termos comerciais normais; (d) podem ser integralmente cobradas, de acordo com os
procedimentos previstos em Lei, conforme aplicáveis, de forma consistente com práticas
passadas, pelo valor registrado nas demonstrações financeiras; (e) não estão sujeitas a
quaisquer Demandas iniciadas pela ou em nome da Sociedade; e (f) apresentam nível de
provisões de inadimplência consistente com as práticas passadas da Sociedade. Não há
qualquer contestação, Demanda ou direito de compensação, que não devoluções no
Curso Normal dos Negócios, decorrente de qualquer contrato celebrado pela Sociedade
com qualquer devedor de contas a receber, relativos ao valor ou à validade das referidas
contas a receber;
(xxiv) Contas a Pagar. Todas as contas a pagar da Sociedade estão refletidas em suas
demonstrações financeiras e representam obrigações legais, válidas e vinculantes
decorrentes de bens e serviços efetivamente fornecidos à Sociedade.
(xxv) Passivos. A Sociedade (a) não tem passivos perante Terceiros, sejam reais,
obrigacionais ou contingentes, de qualquer natureza, exceto conforme consta de suas
respectivas demonstrações financeiras; e (b) não tem passivos sejam reais, obrigacionais

ou contingentes, de qualquer natureza, perante suas Partes Relacionadas;
(xxvi) Endividamento. A Sociedade (a) não possui empréstimos vencidos e não pagos
ou emprestou qualquer montante que não foi pago no respectivo prazo de vencimento e
não existem débitos devidos pela Sociedade; (b) não é responsável por qualquer
Endividamento ou por violação no cumprimento de obrigações de qualquer outra Pessoa;
(c) não possui atualmente nenhum Endividamento ou celebrou qualquer contrato ou
acordo verbal ou escrito que possa originar um Endividamento com qualquer dos
Vendedores, ex-sócios, opcionistas, investidores prospectivos e/ou respectivas Partes
Relacionadas; e (d) não está sujeita a qualquer acerto para recebimento ou amortização
de outorgas, subsídios ou assistência financeira de Autoridades Governamentais;
(xxvii) Insolvência. Os Vendedores e a Sociedade são solventes e inexiste qualquer
ameaça relacionada a seus Ativos, incluindo Demandas, que possam afetar a Operação
objeto deste Contrato. Em particular, mas sem limitar o caráter genérico da afirmação
anterior: (a) a celebração e o cumprimento deste Contrato pelos Vendedores e pela
Sociedade não implicarão a insolvência de qualquer um deles, nos termos do artigo 792
do Código de Processo Civil; (b) a celebração e o cumprimento deste Contrato pelos
Vendedores e pela Sociedade não afetarão a situação econômica e financeira dos
Vendedores, bem como não implica a frustração de qualquer execução decorrente de
qualquer Demanda existente em face dos Vendedores; (c) não existem quaisquer títulos
de emissão dos Vendedores ou sacados contra eles que tenham sido protestados; e (d) os
Vendedores não são devedores da Fazenda Pública, federal, estadual ou municipal, por
créditos tributários ou previdenciários e inscritos em dívida ativa ou não, cuja
exigibilidade não tenha sido suspensa;
(xxviii) Permissões e Licenças. A Sociedade está devidamente registrada e possui todos
os cadastros necessários para sua regular operação nesta data. A Sociedade e seus
administradores e funcionários detêm todas as permissões, qualificações, licenças,
aprovações, autorizações e registros exigidos por todas as Autoridades Governamentais
para a condução dos negócios da Sociedade, incluindo todas as autorizações de
funcionamento, alvarás sanitários e registros necessários para a condução regular de suas
atividades (“Licenças”), as quais estão em pleno vigor e efeito ou em fase de renovação,
tendo sido entregues tempestiva e adequadamente todas as informações e dados
necessários para a obtenção de tais renovações perante as Autoridades Governamentais.
Os negócios da Sociedade são conduzidos em estrito cumprimento com as referidas
Licenças, e a Sociedade possui políticas e procedimentos internos visando o
cumprimento do previsto em tais Licenças e ou nas respectivas Leis aplicáveis, inclusive
no que se refere a conflitos de interesses e segregação de atividades. Não existem
quaisquer Demandas e a Sociedade não foi notificada e/ou de outra forma tomou ciência
de quaisquer Demandas iminentes que possam acarretar a perda, invalidação ou não
renovação das Licenças da Sociedade;
(xxix) Questões Fiscais e de Previdência Social. A Sociedade (a) sempre cumpriu
integralmente as normas tributárias municipais, estaduais e federais desde sua
constituição; (b) todos os Tributos devidos pela Sociedade foram devidamente

registrados nas suas respectivas demonstrações financeiras e foram pagos
tempestivamente e de forma integral e não estão sujeitos a qualquer cobrança, Demanda,
procedimento ou reivindicação pendente que, de qualquer forma, poderia resultar em
qualquer responsabilidade da Sociedade; (c) todas as Declarações de Tributos da
Sociedade que deveriam ou devam ser apresentadas pela Sociedade, relativamente a
todos os períodos fiscais que terminem em, ou sejam anteriores à esta data, bem como
as informações exigidas pela Secretaria da Receita Federal, Ministério do Trabalho e
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) foram tempestivamente apresentadas às
Autoridades Governamentais competentes de acordo com a Lei aplicável e representam
de maneira correta e precisa, todos os Tributos devidos pela Sociedade com relação aos
períodos a que se referem; (d) não existe qualquer Demanda de natureza fiscal ou
previdenciária perante qualquer tribunal ou Autoridade Governamental contra a
Sociedade e a Sociedade não faz parte ou é objeto de qualquer Demanda, auto de
infração, processo ou reivindicação de lançamento, cobrança ou pendência relativamente
a Tributos; (e) a Sociedade não está vinculada a qualquer acordo de rateio, indenização,
custeio, parcelamento ou alocação de Tributos ou programa de pagamento em prestações
de Tributos em atraso; e (f) a Sociedade não é beneficiária de qualquer programa de
benefícios fiscal;
(xxx) Questões Trabalhistas. Os Vendedores e a Sociedade expressamente declaram que
(a) a Sociedade possui empregados registrados, conforme listados no Anexo 8.1(xxx), o
qual também contém o valor e características de seus respectivos pacotes de
remuneração, em qualquer espécie; (b) a Sociedade cumpre e vem cumprindo,
tempestivamente, com cada um de suas obrigações sob todas e quaisquer Leis regulando
práticas trabalhistas e previdenciárias, relativos aos seus funcionários, colaboradores e
prestadores de sérvios, incluindo, mas não se limitando a, aquelas relativas à saúde,
segurança do trabalho, salários, registro, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), jornada de trabalho, práticas trabalhistas equitativas, pagamento de Tributos
relativos à previdência social e outros similares; (c) a Sociedade não é parte em qualquer
acordo ou convenção coletiva de trabalho; (d) não existem quaisquer litígios ou qualquer
outra Demanda de natureza trabalhista ou previdenciária, seja na qualidade de
responsável direta, solidária ou subsidiária e não há qualquer Demanda pendente contra
a Sociedade perante qualquer Autoridade Governamental ou entidade com competência
para deliberar sobre conflitos trabalhistas ou previdenciários, na qualidade de
responsável direta, solidária ou subsidiária e não há qualquer reclamação formal
pendente ou iminente em face da Sociedade perante qualquer Autoridade Governamental
ou entidade com competência para deliberar sobre conflitos trabalhistas ou
previdenciários; (e) não existem quaisquer auditorias, revisões, investigações ou
fiscalizações em curso em relação a Sociedade; (g) não existem reclamações ou litígios
contra a Sociedade, sob qualquer Lei ou sob qualquer contrato de trabalho, contrato de
prestação de serviços, empreitada ou outro contrato em que quaisquer funcionários,
colaboradores, prestadores de serviço ou Terceiros busquem o reconhecimento de
vínculo empregatício, o pagamento de qualquer remuneração, incluindo férias, hora
extra, adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade; (h) a Sociedade não
teve ou manteve qualquer contrato com qualquer pessoa natural ou jurídica em que os
indivíduos executando tais contratos foram ou possam ser considerados empregados da

Sociedade e/ou implicar qualquer Contingência ou Perda para a Sociedade e/ou o
Comprador; (i) o contrato de trabalho e/ou de prestação de serviços de qualquer pessoa
com a Sociedade pode ser rescindido unilateralmente pela Sociedade sem justa causa,
no Curso Normal dos Negócios, sem que a Sociedade incorra em qualquer penalidade
e/ou responsabilidade; (j) a Sociedade está em conformidade com todas as Leis
aplicáveis relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS); (k) a Sociedade não concedeu e não se
comprometeu a conceder qualquer aumento geral ou específico de qualquer
remuneração, salvo no Curso Normal dos Negócios; (l) a Sociedade não é solidariamente
responsável em relação à qualquer obrigação de qualquer outra Sociedade; (m) a
Sociedade não faz e nem está obrigada a fazer qualquer contribuição a qualquer plano
de pensão ou de benefícios previdenciários a quaisquer funcionários, colaboradores ou
prestadores de serviços, qualquer plano ou acerto formal ou informal de indenização por
rescisão trabalhista, não havendo acordos (verbais ou por escrito) de bonificação,
remuneração diferida, golden parachute, participação nos resultados da Sociedade ou
qualquer compromisso similar que resulte em obrigação de pagamento pela Sociedade a
seus diretores, administradores ou assessores; (n) não há qualquer plano de opção de
compra de participação societária por funcionários que vincule a Sociedade; e (o) a
Sociedade não participou de processos de terceirização, contratação de pessoas jurídicas,
cessão de mão-de-obra ou contratação junto a cooperativas, salvo no Curso Normal dos
Negócios;
(xxxi) Cumprimento de Leis. Os Vendedores e a Sociedade, bem como suas Afiliadas e
Partes Relacionadas, administradores, gerentes, consultores, agentes ou qualquer outra
Pessoa associada a qualquer sociedade, ou que estivesse atuando em nome dos
Vendedores ou da Sociedade, cumprem integralmente com todas as Leis que lhe são
aplicáveis não tendo violado qualquer aspecto de qualquer Lei, especialmente com
relação ao cumprimento integral das Leis Anticorrupção, bem como não autorizaram,
ofertaram, prometeram ou realizaram o pagamento ou cessão, indireta ou direta, de
qualquer quantia em dinheiro, suborno, desconto, compensação, restituição, vantagem,
reembolso de despesa, contribuição, benefício, brinde e presente, ou qualquer outro tipo
de bem ou pagamento ilícito, para qualquer (a) Pessoa que seja um oficial, agente,
funcionário ou representante de qualquer governo ou dos seus respectivos órgãos ou a
qualquer cliente existente ou potencial (detido ou não por uma Autoridade
Governamental), e/ou que ocupe cargo público, eletivo ou não; (b) Pessoa relacionada à
administração pública nacional ou estrangeira; (c) Pessoa relacionada a qualquer
sindicato; (d) candidatos a cargos públicos; (e) partidos políticos ou a escritórios de
partidos políticos; (f) entidade relacionada a qualquer das Pessoas anteriormente
mencionadas; (g) familiar ou terceiro relacionado a qualquer uma das pessoas
anteriormente mencionadas; ou (h) a qualquer outra Pessoa, sabendo ou tendo razões
para acreditar que toda ou qualquer parte do dinheiro ou algo de valor oferecido, dado
ou prometido facilitaria ou buscaria facilitar, (I) a obtenção de um tratamento favorável
nos negócios, (II) remuneraria o tratamento favorável em negócios, (III) facilitaria ou
buscaria facilitar a obtenção de concessões especiais ou serviria como pagamento por
concessões especiais já obtidas, a favor ou em relação aos Vendedores ou a qualquer
Sociedade ou (IV) a violação de qualquer Lei Anticorrupção em benefício da Sociedade

ou dos Vendedores. Adicionalmente, tais Pessoas não criaram ou mantiveram qualquer
ativo de origem ilícita em nome da Sociedade, assim como não deixaram de contabilizar
qualquer ativo ou passivo da Sociedade. Tais Pessoas, ainda, não financiaram,
custearam, patrocinaram ou de qualquer modo subvencionaram a prática dos atos ilícitos
previstos em Lei;
(xxxii) Concorrencial. A Sociedade e os Vendedores jamais foram investigados ou
condenados por qualquer conduta que caracterizasse infração à ordem econômica, nos
termos da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, conforme alterada;
(xxxiii) Conhecimento de Atos ou Fatos. Os Vendedores não têm conhecimento, nem
têm razões para acreditar que existam ou possam vir a existir quaisquer fatos,
circunstâncias, atos ou situações pendentes ou não, que de alguma forma prejudiquem,
impeçam ou afetem o desenvolvimento dos negócios da Sociedade ou que possam afetar
as operações objeto deste Contrato e dos documentos a ele relacionados, tampouco de
quaisquer fatos, atos ou circunstâncias, ainda que contingentes, que possam causar ao
Comprador e/ou à Sociedade uma Perda;
(xxxiv) Preço de Aquisição. Os Vendedores, a Sociedade, bem como suas Afiliadas e
Partes Relacionadas, reconhecem, declaram e garantem estar de acordo e saber que o
Preço de Aquisição foi devidamente e detalhadamente discutido e negociado pelas Partes
e seus respectivos assessores;
(xxxv) Comissões. Não há banco de investimento, corretor, intermediário, advogado,
consultor ou preposto autorizado a agir em nome dos Vendedores e/ou da Sociedade,
que faça jus ou possa vir a fazer jus a qualquer tipo de comissão, remuneração, honorário,
ou valor relacionado com a execução deste Contrato, inclusive como decorrência de
contratos celebrados no passado, mas que ainda possam produzir efeitos futuros (e.g.
tails);
(xxxvi) Contas Correntes; Procurações. O Anexo 8.1(xxxvi) contém uma lista de todas
as contas correntes abertas em nome da Sociedade, bem como contém uma lista das
Pessoas com poderes para movimentá-las e das formalidades para tal, se existentes. A
Sociedade não outorgou procuração a qualquer Terceiro;
(xxxvii) Transações com Partes Relacionadas. Nem os Vendedores, nem qualquer de
suas Partes Relacionadas, direta ou indiretamente, participam de qualquer operação ou
contrato com a Sociedade, incluindo, mas não se limitando, a qualquer contrato de
fornecimento, contrato de prestação de serviços e/ou contrato de mútuo. Não há
quaisquer ativos ou passivos, de qualquer natureza, bem como qualquer crédito, dívida,
direito ou obrigação de qualquer natureza entre, de um lado, a Sociedade e, de outro
lado, os Vendedores e/ou suas respectivas Partes Relacionadas;
(xxxviii) Divulgação Completa. Os Vendedores e a Sociedade não deixaram de divulgar
ao Comprador quaisquer fatos relevantes aos negócios, imóveis, resultados operacionais,
ativo, passivo, situação financeira ou perspectivas da Sociedade e/ou relativos aos

negócios da Sociedade. As declarações e garantias prestadas pelos Vendedores e pela
Sociedade neste Contrato, desde do início do processo de negociação e durante os
procedimentos de auditoria legal, não contêm ou conterão qualquer inveracidade,
insuficiência, imprecisão ou inexatidão sobre qualquer ato ou fato, nem tampouco
omitem ou omitirão a existência de qualquer ato ou fato, cujo conhecimento seja
necessário para fazer com que as declarações e garantias prestadas neste Contrato não
sejam enganosas ou passíveis de má-interpretação. Todas as informações e documentos
disponibilizados ao Comprador durante o processo de auditoria de ordem técnicooperacional, contábil, tributária, financeira, ambiental e legal da Sociedade e/ou relativos
aos negócios da Sociedade são corretos, verdadeiros e completos. Não existe qualquer
ato, fato ou situação que afete de maneira relevante ou ponha em risco, ou que no futuro
possa vir a afetar de maneira relevante ou colocar em risco, os negócios, operações, fluxo
de caixa, atividades, perspectivas, propriedade ou Ativos, ou as condições financeiras e
gerais da Sociedade, que não tenha sido expressamente informado pelos Vendedores e
pela Sociedade neste Contrato;
(xxxix) Ausência de Limitação. As exceções previstas nos Anexos aplicáveis a este
Contrato, conforme mencionadas nas declarações e garantias dos Vendedores e da
Sociedade, bem como as eventuais informações prestadas pelos Vendedores e/ou pela
Sociedade ao Comprador, não representam um limite à responsabilidade dos Vendedores
por Perdas delas decorrentes;
(xl) Quitação Sócios Fundadores. Os sócios Fabiano, Filipe e Guilherme, reconhecem,
declaram e garantem que as Quotas da Sociedade foram alienadas para o Lucas e, no
âmbito dos CCVs Sócios Investidores, para os Sócios Investidores de acordo com as
quantidades e proporções descritas no Considerando “(ii)” deste Contrato, estando
pendente somente o registro da alteração do contrato social na Junta Comercial
competente para aperfeiçoar a transferência das Quotas da Sociedade, motivo pelo qual
outorgam, a mais plena, ampla, rasa, geral, expressa, irretratável e irrevogável quitação,
para nada mais reclamarem, exigirem ou pleitearem, com relação às referidas Quotas da
Sociedade para o Lucas e os Sócios Investidores, sob todos os aspectos, não havendo
nada mais que possa ser reclamado, sob qualquer pretexto ou alegação, em juízo ou fora
dele, hoje ou a qualquer tempo; e
(xli) CCVs Sócios Investidores. Os Sócios Investidores e o Lucas, reconhecem,
declaram, garantem que tem a titularidade plena das Quotas da Sociedade nas
quantidades e proporções descritas no Considerando “(ii)” deste Contrato, estando
pendente somente o registro da alteração do contrato social na Junta Comercial
competente para aperfeiçoar a transferência das Quotas da Sociedade.
h. Regras sobre indenização dos compradores
Conforme o Capítulo 10 do contrato de compra e venda, os Vendedores obrigam-se,
solidariamente entre si, de modo irrevogável e irretratável, a indenizar, reembolsar,
defender e isentar o Comprador, a Sociedade e suas Partes Relacionadas, bem como seus
respectivos administradores, diretores, empregados e sócios (“Pessoas Indenizáveis”),

em relação a qualquer Perda e/ou Contingência incorrida por qualquer Pessoa
Indenizável que, direta ou indiretamente, resulte ou seja relacionada:
(i) À inexatidão, equívoco, falsidade ou violação de qualquer declaração ou garantia
prestada pelos Vendedores neste Contrato;
(ii) Ao não-cumprimento pelos Vendedores, parcial ou total, de qualquer avença ou
obrigação dos Vendedores contida neste Contrato;
(iii) Quaisquer demandas trabalhistas e o requerimento de vínculo empregatício em
relação à Sociedade por quaisquer prestadores de serviços ou terceiros;
(iv) À Sociedade decorrente de Demanda de Terceiro ajuizada contra as Pessoas
Indenizáveis; e/ou
(v) Todo e qualquer Perda, de qualquer natureza, incluindo mas não se limitando a
natureza cível, imobiliária, trabalhista ou previdenciária, tributária (inclusive
relacionados à parcelamentos tributários), penal, ambiental, securitário, financeiro,
regulatória, administrativa, ou relacionadas a compliance e anticorrupção, e relativas à
privacidade e proteção de dados pessoais, inclusive a LGPD, da Sociedade ou
decorrentes de qualquer outra sociedade na qual a Sociedade tenha participado até a Data
do Fechamento, em qualquer hipótese ainda que seus efeitos somente se materializem
no futuro, identificadas, divulgadas, informadas, ou não, no curso do processo de
diligência legal, informadas, ou não, por meio das declarações e garantias prestadas no
âmbito deste Contrato, de conhecimento, ou não, dos Vendedores, do Comprador, da
Sociedade e/ou dos demais integrantes do Grupo Modal.
Indenização por não Cumprimento de Período de Permanência. As Partes reconhecem
que os Sócios Fundadores são pessoas chave para o desenvolvimento dos negócios da
Sociedade, possuindo fundamental importância para a Sociedade e para esta Operação.
Os Sócios Fundadores se obrigam, de forma irrevogável e irretratável, a continuar
atuando em benefício da Sociedade e/ou do Grupo Modal de forma substancialmente
semelhante a que atuam hoje, pelo período de 60 (sessenta) meses contados da Data do
Fechamento (“Período de Permanência”), sendo que durante o Período de Permanência
deverão estar formalmente vinculados ao Grupo Modal. As Partes desde já acordam que
caso um Sócio Fundador deixe de estar vinculado ao Grupo Modal antes do final do
Período de Permanência, (i) por iniciativa própria; ou (ii) por iniciativa do Comprador
ou qualquer outra sociedade do Grupo Modal, conforme o caso, por Causa Justificada;
respectivo Sócio Fundador deverá pagar ao Comprador em até 30 (trinta) dias contados
da data da efetiva desvinculação do(s) Sócio(s) Fundador(es) do Grupo Modal, uma
multa equivalente ao Preço Sócio Fundador efetivamente recebido (inclusive se vier a
ser recebido em data futura) pelo respectivo Sócio Fundador em decorrência desta
Operação, ajustado proporcionalmente ao tempo restante para o encerramento do
Período de Permanência, conforme tabela abaixo. Caso o vínculo do respectivo Sócio
Fundador com o Grupo Modal seja extinto por iniciativa do Grupo Modal, sem Causa
Justificada e/ou em caso de falecimento ou afastamento definitivo ou temporário em

razão de doença ou acidente, comprovado por atestado médico ou outro documento
fidedigno ou incapacidade superveniente do referido Sócio Fundador, não será devido
qualquer pagamento de indenização por conta do término do vínculo entre as Partes.
Ademais, em relação à Parcela Final, caso o vínculo do Sócio Fundador seja extinto por
iniciativa do Grupo Modal sem Causa Justificada antes de 12 (doze) meses contados da
Data de Fechamento, o respectivo Sócio Fundador receberá o valor a ele cabível do Preço
Sócio Fundador cujo pagamento ainda não tenha sido realizado pelo Comprador,
integralmente, em até 30 (trinta) dias contados da data do encerramento do vínculo com
referido Sócio Fundador.
Tempo de Permanência (em meses)
após a Data do Fechamento
0 a 12
13 a 24
25 a 36
37 a 48
49 a 60
61 em diante

Percentual de Devolução do Preço
Sócio Fundador
100%
80%
60%
40%
20%
0%

As obrigações de indenizar previstas acima estão sujeitas às seguintes disposições:


Não obstante quaisquer outras disposições deste Contrato, haverá solidariedade
entre os Vendedores para os fins da obrigação de indenização descrita nesta
Cláusula 10. A obrigação de indenizar dos Vendedores estabelecida neste
Contrato inclui toda e qualquer indenização pelas Perdas incorridas pelas Pessoas
Indenizáveis, nos termos deste Contrato.



(i) não serão devidos ou exequíveis quaisquer valores que estejam relacionados
à lucros cessantes, danos indiretos ou emergentes, de qualquer natureza; (ii)
quaisquer valores que não se enquadrarem na hipótese do item somente poderão
ser cobrados após o trânsito em julgado da referida discussão judicial ou de
decisão arbitral ou administrativa definitiva e irrecorrível.



Reajuste. Todas as Perdas sofridas serão reajustadas a partir da data que forem
incorridas até a data de efetivo reembolso de acordo com a variação do CDI
efetiva do período, calculado pro rata temporis.



Indenização Plena. Os sócios Fabiano, Filipe e Guilherme oferecem ao
Comprador e à Sociedade, a mais plena, ampla, rasa, geral, expressa, irretratável
e irrevogável indenização em relação à transferência das Quotas da Sociedade
para o Lucas e os Sócios Investidores (no âmbito da quantidade de Quotas
Sociedade alienadas para os Sócios Investidores no CCV Sócios Investidores),
sobre quaisquer passivos, Contingências, débitos, responsabilidades, ônus,
circunstâncias, fatos, atos ou omissões que causam ou poderiam causar uma
Perda ao Comprador e à Sociedade, sob todos os aspectos, sob qualquer pretexto
ou alegação, em juízo ou fora dele, hoje ou a qualquer tempo.

i. Aprovações governamentais necessárias
A operação foi aprovada pelo Banco Central do Brasil em 14/03/2022.
Em 19/01/2022 a operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica.
j. Garantias outorgadas
Não aplicável.
5.

Descrever o propósito do negócio

A W2D é uma empresa especializada em ofertar seguros de maneira digital, conectando
provedores, insurtechs e seguradoras, a clientes e parceiros, por meio de canais digitais como
apps, sites e plataformas, utilizando-se do formato white label. O objetivo da Companhia é
oferecer de maneira personalizada diversas opções de seguros para seus clientes e parceiros.
6.

Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio

A Companhia não apenas participará de uma empresa de tecnologia em expansão, totalmente
alinhada aos seus objetivos estratégicos, mas também terá acesso a toda estrutura, time de
tecnologia e know how da W2D, o que possibilitará à Companhia oferecer a clientes e outros
parceiros soluções de seguros e previdência “as a service”, dentro da estratégia do Modal as a
service.
7.
Informar quais custos serão incorridos pela companhia caso o negócio não seja
aprovado
Não aplicável.
8.

Descrever as fontes de recursos para o negócio

Recursos próprios da Companhia.
9.
Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou
será adquirido
Os planos da administração envolvem a estruturação do Modal as a Service, onde colocamos à
disposição dos nossos parceiros um ecossistema financeiro que gera valor junto aos seus
negócios, através de uma solução modular e customizada. A W2D dentro desse ecossistema,
possui papel fundamental já que é uma infratech de Seguro as a servisse (IaaS), onde traz
produtos e serviços de seguros, previdência, dentre outros. Adicionalmente, os administradores
da Companhia esclarecem que continuam a monitorar e avaliar as melhores alternativas
estratégicas envolvendo a W2D, e qualquer decisão e/ou desdobramento relevante envolvendo-

a será divulgada aos acionistas e ao mercado em geral nos termos da legislação aplicável.
10.
Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do
negócio
A administração da Companhia é favorável à aprovação da aquisição da W2 Digital, que, na
visão da administração, consiste numa oportunidade atrativa identificada pela Companhia em
seu abrangente (e contínuo) mapeamento de potenciais aquisições e oportunidades de negócio,
na medida em que a transação representa: (i) benefícios estratégicos e financeiros dentro da
estruturação do Modal as a Service ; (ii) preço atrativo e condizente com o histórico de
aquisições da Companhia; (iii) forma de pagamento compatível com o fluxo de caixa da
Companhia; (iv) oportunidade de criação de valor, por meio de capturas de sinergias; e (v) riscos
aceitáveis, compatíveis com o vulto e complexidade da transação.
11.

Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:
a. Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e
Não aplicável

b. Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que
tratamdesse assunto
Não aplicável.
12.
Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por
partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam
desse assunto, com participações societárias ou outros valores mobiliários ou títulos de
dívida da sociedade cujo controle foi ou será adquirido
Não aplicável.
13.
Fornecer cópia de todos os estudos e laudos de avaliação, preparados pela
companhia ou por terceiros, que subsidiaram a negociação do preço de aquisição
O laudo de avaliação elaborado pela IRKO encontra-se disponível anexo à presente Proposta,
bem como nos websites de Relações com Investidores da Companhia (https://ri.modal.com.br),
da CVM e da B3 (www.b3.com.br).
14.

Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação
a. Informar o nome
Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda.
Sócio Responsável: Humberto Goes Linaris.

b. Descrever sua capacitação
Grupo empresarial: A Irkonsult Consultoria faz parte do grupo empresarial Hirko
Hirashima, grupo este que tem 63 anos de atividades no mercado brasileiro. Tem um
quadro de aproximadamente 400 colaboradores. O quadro societário inclui profissionais
da mais alta qualificação e com experiência acumulada, inclusive como sócios em
“Firmas Globais de Auditoria" e com certificação internacional, a citar de "Certified
Public Accountant (CPA)" nos Estados Unidos.
O Departamento de Consultoria e Auditoria Contábil é composto por especialistas
experientes para assessorar as mais diversas empresas na preparação de relatórios
contábeis, auditoria das demonstrações financeiras, no entendimento dos efeitos de
transações complexas como consolidação, combinação de negócios, arrendamentos
mercantis e na adoção inicial de novos pronunciamentos contábeis. Experiência como
provedores contábeis em fornecer assessoria prática acerca dos processos de fechamento
e apuração das informações contábeis adotados pela empresa vis-à-vis as melhores
práticas de mercado.
Capacitação do sócio responsável: Sócio da área de Finance Advisory Services com mais
de 29 anos de experiência em consultoria a empresas em estratégias de negócios, gestão
de custos, finance transformation, corporate performance management, gerenciamento
de riscos de mercado e avaliação de ativos e derivativos financeiros, incluindo 25 anos
pela PricewaterhouseCoopers e, destes, 2 anos no escritório de Nova Iorque em
intercâmbio internacional na área de Financial Risk Management para Serviços
Financeiros. Humberto é bacharel em Contabilidade pela Universidade de São Paulo.
c. Descrever como foram selecionados
Trata-se de uma consultoria conhecida pela administração da Companhia, que já prestou
outros serviços com muita qualidade e competência técnica em outras oportunidades.
d. Informar se são partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras
contábeisque tratam desse assunto
Não são partes relacionadas à Companhia.

BANCO MODAL S.A.
ANEXO VII(A) – INFORMAÇÕES SOBRE DIREITO DE RECESSO REFERENTE À
AQUISIÇÃO DE CONTROLE DA GALAPOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA. (ANEXO H DA RESOLUÇÃO CVM 81)
DIREITO DE RECESSO
1.

Descrever o evento que deu ou dará ensejo ao recesso e seu fundamento jurídico

A aquisição se enquadra no critério previsto no artigo 256, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na medida em que o preço médio de cada quota
ultrapassa uma vez e meia o valor do patrimônio líquido da quota, justificando, portanto, a
submissão da aquisição à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
Além disso, e conforme previsto no §2º do artigo 256 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada, o preço de aquisição ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores
de que trata o inciso II do caput do artigo 256, de modo que o acionista dissidente da assembleia
que aprovar a transação terá o direito de retirar-se da Companhia mediante o reembolso do valor
de suas ações, nos termos do artigo 137, observado o disposto em seu inciso II.
A Companhia esclarece que as ações de emissão da Companhia não atingem os critérios de
liquidez e dispersão estabelecidos no inciso II do artigo 137 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada, nem àqueles indicados na regulamentação editada pela CVM,
justificando-se o recesso.
2.

Informar as ações e classes às quais se aplica o recesso

Nos termos do §1º do artigo 137 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada,
o direito de recesso se aplica ao acionista dissidente de deliberação da assembleia, inclusive o
titular de ações preferenciais sem direito de voto, que poderão exercer o direito de reembolso
das ações de que, comprovadamente, eram titulares na data da primeira publicação do edital de
convocação da assembleia, ou na data da comunicação do fato relevante objeto da deliberação,
se anterior.
Ainda, e de acordo com o §2º do artigo referido acima, o direito de reembolso poderá ser
exercido no prazo previsto nos incisos IV ou V do caput do artigo 137 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, conforme o caso, ainda que o titular das ações tenha se
abstido de votar contra a deliberação ou não tenha comparecido à assembleia.
3.
Informar a data da primeira publicação do edital de convocação da assembléia,
bem como a datada comunicação do fato relevante referente à deliberação que deu ou dará
ensejo ao recesso
O edital de convocação da AGE será publicado no jornal Monitor Mercantil RJ pela primeira
vez no dia 21de maio de 2022.

O fato relevante referente à deliberação que dá ensejo ao direito de recesso foi divulgado pela
Companhia em 16 de novembro de 2021.
4.
Informar o prazo para exercício do direito de recesso e a data que será
considerada para efeitoda determinação dos titulares das ações que poderão exercer o
direito de recesso
O prazo para exercício do direito de recesso será de 30 (trinta) dias contados da publicação da
ata da assembleia geral extraordinária que aprovar a transação que dá ensejo ao recesso. O
acionista que não exercer o direito de recesso no prazo acima fixado decairá do seu direito de
recesso, nos termos do §4º do artigo 137 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada.
A data a ser considerada para efeito da determinação dos titulares das ações que poderão exercer
o direito de recesso é 16 de novembro de 2021.
5.
Informar o valor do reembolso por ação ou, caso não seja possível determiná-lo
previamente, aestimativa da administração acerca desse valor
O valor de reembolso é o valor patrimonial contábil por ação da Companhia, que com base no
patrimônio líquido constante das Demonstrações Financeiras da Companhia datadas de 31 de
dezembro de 2021, aprovadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia
realizada em 20 abril de 2022, é de R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos), sujeito ao
disposto no item 7 abaixo.
6.

Informar a forma de cálculo do valor do reembolso

Nos termos do artigo 45 da Lei das S.A., o valor do reembolso da Companhia é calculado com
base em seu valor patrimonial constante do último balanço aprovado em Assembleia Geral.
7.

Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço especial

Nos termos do artigo 45, §2º, da Lei das S.A., será facultado ao acionista dissidente pedir,
juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial em data que atenda àquele
prazo.
8.
Caso o valor do reembolso seja determinado mediante avaliação, listar os peritos
ou empresasespecializadas recomendadas pela administração
Não aplicável.
9.
Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão envolvendo
sociedadescontroladora e controlada ou sob o controle comum
a.

Calcular as relações de substituição das ações com base no valor do

patrimônio líquido apreços de mercado ou outro critério aceito pela CVM
Não aplicável.
b. Informar se as relações de substituição das ações previstas no protocolo da
operação sãomenos vantajosas que as calculadas de acordo com o item 9(a)
acima
Não aplicável.
c.

Informar o valor do reembolso calculado com base no valor do patrimônio
líquido a preçosde mercado ou outro critério aceito pela CVM
Não aplicável.

10.
Informar o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com último balanço
aprovado
O valor patrimonial contábil por ação da Companhia, com base no patrimônio líquido constante
das Demonstrações Financeiras da Companhia datadas de 31 de dezembro de 2021, aprovadas
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 20 de abril de 2022,
é de R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos).
11.
Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais se aplica o recesso
nos mercadosem que são negociadas, identificando:
e)

Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos
2021

Min:

MODL11
9,27

MODL3
3,61

MODL4
2,81

Média:

15,31

6,08

4,43

Máxima:

19,69

11,66

7,53

Não foram consideradas as negociações/cotações de MODL3 e MODL4 anteriores
a junho de 2021 uma vez que as negociações foram canceladas pela B3 por
inexistência de tais papeis no mercado.

f)

Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos
2T 2021
Min:

MODL11
15,22

MODL3
6,73

MODL4
4,21

Média:

17,09

7,31

4,72

Máxima:

19,69

11,66

7,53

Não foram consideradas as negociações/cotações de MODL3 e MODL4 anteriores
a junho de 2021 uma vez que as negociações foram canceladas pela B3 por
inexistência de tais papeis no mercado.
3T 2021
Min:

MODL11
13,88

MODL3
5,65

MODL4
4,05

Média:

17,11

6,93

5,05

Máxima:

19,49

7,91

5,96

4T 2021
Min:

MODL11
9,27

MODL3
3,61

MODL4
2,81

Média:

12,18

4,78

3,69

Máxima:

17,04

6,99

5,02

1T 2022
Min:

MODL11

MODL3

MODL4

8,35

3,25

2,41

12,26

4,81

3,71

14,27

5,80

4,24

MODL11

MODL3

MODL4

7,09

2,40

2,20

9,26

3,53

2,85

11,50

4,55

3,46

Média:
Máxima:

2T 2022 (*)
Min:
Média:
Máxima:

(*) até dia 19 de maio de 2022

g) Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses

UNITS
MODL11

Ordinária
MODL3

Preferencial
MODL4

Maio/22 (até
dia 19)

Max
Min
Média

9,42
7,09
7,93

3,58
2,40
2,96

3,01
2,20
2,47

Abril/22

Max
Min
Média

11,50
9,02
10,23

4,55
3,35
3,95

3,46
2,70
3,14

Março/22

Max
Min
Média

12,80
10,16
11,71

5,12
3,85
4,62

3,87
3,10
3,53

Fevereiro/22

Max
Min
Média

14,27
12,00
13,30

5,80
4,30
5,23

4,24
3,66
4,02

Janeiro/22

Max
Min
Média

13,58
8,35
11,89

5,39
3,25
4,63

4,17
2,41
3,62

Dezembro/21

Max
Min
Média

11,44
9,27
10,37

4,87
3,61
4,00

3,57
2,81
3,19

Novembro/21

Max
Min
Média

14,56
10,55
12,19

5,45
4,11
4,70

4,56
3,24
3,71

h) Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias
Cotação média entre 19/02/2022 e 19/05/2022 (60 dias de negócios).

Média

UNITS
MODL11

Ordinária
MODL3

Preferencial
MODL4

10,48

4,06

3,19

BANCO MODAL S.A.
ANEXO VII(B) – INFORMAÇÕES SOBRE DIREITO DE RECESSO REFERENTE À
AQUISIÇÃO DE CONTROLE DA W2D TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA. (ANEXO
H DA RESOLUÇÃO CVM 81)
DIREITO DE RECESSO
1.

Descrever o evento que deu ou dará ensejo ao recesso e seu fundamento jurídico

A aquisição se enquadra no critério previsto no artigo 256, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na medida em que o preço médio de cada quota
ultrapassa uma vez e meia o valor do patrimônio líquido da quota, justificando, portanto, a
submissão da aquisição à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
Além disso, e conforme previsto no §2º do artigo 256 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada, o preço de aquisição ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores
de que trata o inciso II do caput do artigo 256, de modo que o acionista dissidente da assembleia
que aprovar a transação terá o direito de retirar-se da Companhia mediante o reembolso do valor
de suas ações, nos termos do artigo 137, observado o disposto em seu inciso II.
A Companhia esclarece que as ações de emissão da Companhia não atingem os critérios de
liquidez e dispersão estabelecidos no inciso II do artigo 137 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada, nem àqueles indicados na regulamentação editada pela CVM,
justificando-se o recesso.
2.

Informar as ações e classes às quais se aplica o recesso

Nos termos do §1º do artigo 137 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada,
o direito de recesso se aplica ao acionista dissidente de deliberação da assembleia, inclusive o
titular de ações preferenciais sem direito de voto, que poderão exercer o direito de reembolso
das ações de que, comprovadamente, eram titulares na data da primeira publicação do edital de
convocação da assembleia, ou na data da comunicação do fato relevante objeto da deliberação,
se anterior.
Ainda, e de acordo com o §2º do artigo referido acima, o direito de reembolso poderá ser
exercido no prazo previsto nos incisos IV ou V do caput do artigo 137 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, conforme o caso, ainda que o titular das ações tenha se
abstido de votar contra a deliberação ou não tenha comparecido à assembleia.
3.
Informar a data da primeira publicação do edital de convocação da assembléia,
bem como a datada comunicação do fato relevante referente à deliberação que deu ou dará
ensejo ao recesso
O edital de convocação da AGE será publicado no jornal Monitor Mercantil RJ pela primeira
vez no dia 21 de maio de 2022.

O fato relevante referente à deliberação que dá ensejo ao direito de recesso foi divulgado pela
Companhia em 01 de dezembro de 2021.
4.
Informar o prazo para exercício do direito de recesso e a data que será
considerada para efeitoda determinação dos titulares das ações que poderão exercer o
direito de recesso
O prazo para exercício do direito de recesso será de 30 (trinta) dias contados da publicação da
ata da assembleia geral extraordinária que aprovar a transação que dá ensejo ao recesso. O
acionista que não exercer o direito de recesso no prazo acima fixado decairá do seu direito de
recesso, nos termos do §4º do artigo 137 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada.
A data a ser considerada para efeito da determinação dos titulares das ações que poderão exercer
o direito de recesso é 01 de dezembro de 2021.
5.
Informar o valor do reembolso por ação ou, caso não seja possível determiná-lo
previamente, aestimativa da administração acerca desse valor
O valor de reembolso é o valor patrimonial contábil por ação da Companhia, que com base no
patrimônio líquido constante das Demonstrações Financeiras da Companhia datadas de 31 de
dezembro de 2021, aprovadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia
realizada em 20 abril de 2022, é de R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos), sujeito ao
disposto no item 7 abaixo.
6.

Informar a forma de cálculo do valor do reembolso

Nos termos do artigo 45 da Lei das S.A., o valor do reembolso da Companhia é calculado com
base em seu valor patrimonial constante do último balanço aprovado em Assembleia Geral.
7.

Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço especial

Nos termos do artigo 45, §2º, da Lei das S.A., será facultado ao acionista dissidente pedir,
juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial em data que atenda àquele
prazo.
8.
Caso o valor do reembolso seja determinado mediante avaliação, listar os peritos
ou empresasespecializadas recomendadas pela administração
Não aplicável.
9.
Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão envolvendo
sociedadescontroladora e controlada ou sob o controle comum
a.

Calcular as relações de substituição das ações com base no valor do
patrimônio líquido apreços de mercado ou outro critério aceito pela CVM
Não aplicável.

b. Informar se as relações de substituição das ações previstas no protocolo da
operação sãomenos vantajosas que as calculadas de acordo com o item 9(a)
acima
Não aplicável.
c.

Informar o valor do reembolso calculado com base no valor do patrimônio
líquido a preçosde mercado ou outro critério aceito pela CVM
Não aplicável.

10.
Informar o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com último balanço
aprovado
O valor patrimonial contábil por ação da Companhia, com base no patrimônio líquido constante
das Demonstrações Financeiras da Companhia datadas de 31 de dezembro de 2021, aprovadas
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 20 de abril de 2022,
é de R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos).
11.
Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais se aplica o recesso
nos mercadosem que são negociadas, identificando:
i)

Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos
2021

Min:

MODL11
9,27

MODL3
3,61

MODL4
2,81

Média:

15,31

6,08

4,43

Máxima:

19,69

11,66

7,53

Não foram consideradas as negociações/cotações de MODL3 e MODL4 anteriores
a junho de 2021 uma vez que as negociações foram canceladas pela B3 por
inexistência de tais papeis no mercado.

j)

Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos
2T 2021
Min:

MODL11
15,22

MODL3
6,73

MODL4
4,21

Média:

17,09

7,31

4,72

Máxima:

19,69

11,66

7,53

Não foram consideradas as negociações/cotações de MODL3 e MODL4 anteriores

a junho de 2021 uma vez que as negociações foram canceladas pela B3 por
inexistência de tais papeis no mercado.
3T 2021
Min:

MODL11
13,88

MODL3
5,65

MODL4
4,05

Média:

17,11

6,93

5,05

Máxima:

19,49

7,91

5,96

4T 2021
Min:

MODL11
9,27

MODL3
3,61

MODL4
2,81

Média:

12,18

4,78

3,69

Máxima:

17,04

6,99

5,02

1T 2022
Min:

MODL11

MODL3

MODL4

8,35

3,25

2,41

12,26

4,81

3,71

14,27

5,80

4,24

MODL11

MODL3

MODL4

7,09

2,40

2,20

9,26

3,53

2,85

11,50

4,55

3,46

Média:
Máxima:

2T 2022 (*)
Min:
Média:
Máxima:

(*) até dia 19 de maio de 2022

k) Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses
UNITS
MODL11

Ordinária
MODL3

Preferencial
MODL4

Maio/22 (até
dia 19)

Max
Min
Média

9,42
7,09
7,93

3,58
2,40
2,96

3,01
2,20
2,47

Abril/22

Max
Min
Média

11,50
9,02
10,23

4,55
3,35
3,95

3,46
2,70
3,14

Max
Min
Média

12,80
10,16
11,71

5,12
3,85
4,62

3,87
3,10
3,53

Fevereiro/22

Max
Min
Média

14,27
12,00
13,30

5,80
4,30
5,23

4,24
3,66
4,02

Janeiro/22

Max
Min
Média

13,58
8,35
11,89

5,39
3,25
4,63

4,17
2,41
3,62

Dezembro/21

Max
Min
Média

11,44
9,27
10,37

4,87
3,61
4,00

3,57
2,81
3,19

Novembro/21

Max
Min
Média

14,56
10,55
12,19

5,45
4,11
4,70

4,56
3,24
3,71

Março/22

l)

Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias

Cotação média entre 19/02/2022 e 19/05/2022 (60 dias de negócios).

Média

UNITS
MODL11

Ordinária
MODL3

Preferencial
MODL4

10,48

4,06

3,19

PROPOSTA-CONTRATO

Banco Modal S.A.
Dezembro de 2021

Atenção: Sr. Hélio Alves Viana Júnior
Banco Modal S.A. – Modal
Praia de Botafogo nº 501, Bloco I – Salão 501, Botafogo
Rio de Janeiro - RJ
28 de dezembro de 2021
Assunto: Proposta para prestação de serviços de avaliação no contexto de aquisição de
participação societária

Prezados Senhores;
Temos a satisfação de apresentar proposta para a prestação de serviços profissionais de nossa
especialidade relacionados à avaliação econômica para a data da aquisição de determinadas
empresas conforme descrito a seguir. Estas avaliações servirão como uma das referências para
determinação do valor referencial para negociação das participações societárias.
Escopo do Projeto
As empresas avaliadas no escopo deste trabalho são:
• Galapos Consultoria e Participações Ltda
• Hum Bilhão Educação Financeira Ltda
• VaiVoa Educação Ltda
• W2D Tecnologia e Soluções Ltda
De acordo com o objetivo definido para este projeto, conforme solicitação do Modal, a
IRKONSULT será responsável pelos trabalhos divididos nas seguintes fases, individualmente
para cada empresa:
1. Entendimento
Compreensão do modelo de negócios e da forma de criação de valor, bem como
levantamento das premissas de projeção e avaliação dos negócios.
2. Projeção
Entendimento de projeções de receitas, custos, despesas e investimentos necessários
para a condução dos negócios e reclassificação para efeito de valuation.
3. Conclusão
Aplicação de metodologias de valuation, como fluxo de caixa descontado e
apresentação dos resultados.
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Os resultados do trabalho contemplam:
•
•
•
•

a identificação do modelo de geração de caixa da empresa
revisão da projeção dos resultados e fluxos de caixa para os próximos 6 anos
valuation com base em metodologia de fluxo de caixa descontado
análise de consistência do valuation por meio de comparativo de outras negociações
recentes por múltiplos de lucro líquido

Nossos trabalhos referem-se à estimativa de avaliação econômica das innvestidas e deve ser
considerado apenas como um dos fatores para se chegar ao valor justo da entidade,
determinável basicamente por meio de negociação de livre iniciativa entre as partes
interessadas, em um mercado livre e aberto, onde nenhuma das partes tenha motivos
especiais para comprar ou para vender e ambas tenham bom conhecimento dos fatos
relevantes.
Qualquer estimativa de valor de uma companhia baseada em projeções de fluxo de caixa, que
dependem de: (i) crescimento de mercado; (ii) desempenho das áreas comerciais; (iii)
desempenho da área operacional; (iv) evolução e conscientização dos mercados e clientes; e
(v) desempenho da economia de forma geral, possuem incertezas e conforme metodologias
comumente aplicadas, expressam uma expectativa do valor justo, não devendo ser entendido
como uma ciência exata.
No decorrer da nossa análise de avaliação, usaremos e confiaremos em informações
financeiras e outras informações, incluindo informações financeiras prospectivas e sobre o
Valor Justo ou outros valores dos Ativos e Passivos Excluídos, obtidos da Administração e de
fontes públicas, financeiras e do setor. Nossa conclusão dependerá de tais informações serem
completas e precisas em todos os aspectos relevantes. Não nos responsabilizamos pela
exatidão e integridade de tais informações fornecidas.
Trabalharemos em conjunto com a Administração na identificação dos ativos intangíveis
oriundos da operação. Caso o trabalho requeira um aumento significativo do escopo de nossas
análises, nossos honorários podem ser ajustados. Neste caso nós comunicaremos a
Administração imediatamente e só prosseguiremos com eventuais análises adicionais
mediante aprovação.

Procedimentos
Os procedimentos que iremos seguir provavelmente incluirão, mas não serão limitados aos
seguintes:
•
•

Leitura das demonstrações financeiras;
Entrevistas com os principais executivos das investidas ou do Banco Modal;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Recepção e entendimento do modelo de projeção de negócios para os próximos 6
anos;
Coleta de informações disponíveis no mercado quanto à tendência de desempenho e
oportunidades;
Organização dos dados históricos de desempenho das investidas e comparação com
dados públicos de mercado (quando disponíveis);
Comparação dos dados históricos e de tendência de mercado com as projeções
realizadas;
Preparação do modelo para adaptação do fluxo de caixa descontado;
Definição de taxa de desconto para a data-base;
Aplicação da modelagem de valuation; e
Apresentação dos resultados.

Formato do relatório e prazo de execução
Na conclusão dos trabalhos, fase 3, iremos fornecer um relatório, em português, para
utilização interna da Administração com as principais conclusões da análise, bem como os
detalhes do processo de análise e valuation.
Estamos prontos para começar o nosso trabalho imediatamente após o recebimento da
proposta assinada. Contamos com a plena cooperação da Administração para fornecer-lhe um
resumo de nossos resultados preliminares em aproximadamente duas semanas após o início,
dependendo do recebimento de todas as informações solicitadas.
Depois da leitura e aprovação dos relatórios preliminares, emitiremos os nossos relatórios
finais com a assinatura da IRKONSULT. Iremos manter um contato próximo com vocês e caso
antecipemos que o prazo não poderá ser cumprido, nós o notificaremos assim que possível
para acordar um novo cronograma.
Honorários
Os nossos honorários para a realização dos trabalhos foram estimados em R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais). Tais honorários não incluem os impostos e taxas incidentes, ou seja,
os referidos valores são líquidos dos impostos aplicáveis sobre este serviço, à alíquota de
14,25% (PIS, COFINS e ISS), os quais serão incluídos no momento da emissão das faturas. Caso
haja eventual mudança nas alíquotas ou na forma de aplicação destes impostos antes da
emissão das faturas, estas mudanças serão contempladas nas respectivas faturas.
O faturamento será realizado em parcela única com vencimento em 5 dias após a entrega da
minuta de nosso relatório.
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As despesas necessárias à execução do projeto, tais como, transporte, hospedagem,
alimentação e material expediente não estão inclusas no valor apresentado, assim como, as
despesas referentes ao transporte utilizado nas vistorias das instalações objeto de nossa
avaliação. Essas despesas deverão ser reembolsadas, após aprovação do Modal, mediante
apresentação de Notas de Débitos.
Confirmação e aceitação
De acordo com a política da IRKONSULT, é necessário que recebamos uma cópia assinada
desta Proposta e dos Termos e Condições anexados (aos quais este contrato está sujeito) antes
do início dos trabalhos. Se o escopo e os termos da Proposta e os Termos e Condições
anexados forem aceitos, por favor confirmar sua aceitação assinando a confirmação abaixo e
devolvendo-nos uma via desta carta para o endereço da IRKONSULT e via e-mail para
(humberto.linaris@irkohirashima.com.br).
Agradecemos a confiança depositada ao solicitarem esta proposta e ao reconhecimento da
experiência da IRKONSULT.
DE ACORDO
Local: ___________________, dia: _______ mês: ___________________ de 2021.

_____________________________________________________
Banco Modal S.A.

Por (nome/cargo): ______________________________________

Cordialmente,

IRKONSULT Consultoria Empresarial Ltda.
www.irko.com.br
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Anexo a Proposta
Termos e condições:
Acordo Integral - O presente constitui o Acordo integral entre IRKONSULT e Modal e substitui quaisquer acordos
prévios, orais ou escritos. O presente Acordo apenas poderá ser alterado por escrito assinado por ambas as partes.
Qualquer ordem de compra relacionada com este Acordo servirá exclusivamente para efeitos internos do Cliente e
não constituirá qualquer alteração do presente Acordo.
Honorários - As faturas da IRKONSULT serão devidas imediatamente após a sua recepção. A IRKONSULT poderá, a
seu exclusivo critério, enviar as faturas ao Modal por meio eletrônico, mediante aviso de recebimento e, caso
solicitado pelo Modal, enviará também as faturas em via física. Caso o pagamento de qualquer fatura não seja
efetuado no prazo de 30 dias a contar da data da fatura, a IRKONSULT, sem prejuízo de outros direitos de que seja
titular, poderá suspender a prestação dos seus serviços até que os montantes devidos e não pagos sejam
totalmente liquidados. Caso seja necessário à IRKONSULT ingressar com uma ação judicial ou contratar advogados
com vista à cobrança de quaisquer valores em atraso, assistir-lhe-á o direito ao reembolso dos honorários pagos a
advogados ou quaisquer outros custos relacionados com a cobrança, sem prejuízo de outros direitos ou meios à sua
disposição.
Utilização Limitada e Confiança – O Modal é o único destinatário dos relatórios ou outros trabalhos elaborados pela
IRKONSULT. O Modal poderá disponibilizar cópia completa do Relatório de Avaliação aos seus acionistas, auditores,
contadores ou advogados externos. Com relação ao Relatório, este não poderá ser utilizado para qualquer outro fim
que não o de sua avaliação da potencial transação. O Relatório pode conter informações pessoais sobre um
determinado indivíduo ou entidade. Fica igualmente acordado que V.Sas. manterão essa informação confidencial e
segura. O referido Relatório não será encaminhado nem discutido com os representantes do Modal e, seja em
forma de minuta ou final, ou ainda parte dele (incluindo nossos comentários verbais), não deverá ser associado às
demonstrações financeiras do Modal nem comunicado ou distribuído a terceiros que não sejam membros da
administração do Modal ou seus assessores jurídicos nessa transação. O Relatório não poderá ser referido ou
citado, integralmente ou em parte, em qualquer prospecto, publicação, informação financeira, demonstração
financeira, documento de registro ou oferta pública, contratos de empréstimo ou qualquer outro contrato ou
documento, sem a nossa expressa aprovação prévia por escrito. Exceto quando autorizado pelo presente
documento ou por outra forma exigida por lei, o Modal não poderá divulgar Relatórios ou trabalhos da IRKONSULT
a qualquer terceiro, sem que tal terceiro subscreva uma carta em que isente de responsabilidade a IRKONSULT.
Nenhum terceiro poderá basear-se ou depender do relatório, nem tão pouco o seu recebimento ou posse por
qualquer terceiro criará quaisquer direitos, expressos ou tácitos.
Norma técnica aplicável e informações de base – Nossos trabalhos serão efetuados de acordo com as orientações
aplicáveis a serviços de assessoria em transações, conforme estabelecido pelo Comunicado Técnico IBRACON no
08/2012. Nossos Serviços não se constituirão em um exame de auditoria ou revisão limitada efetuado de acordo
com as normas de auditoria, um exame de controles internos ou qualquer outro trabalho de “attestation” ou
revisão de acordo com tais normas. Portanto, não emitiremos parecer de auditoria ou qualquer outra forma de
asseguração sobre as demonstrações financeiras da Empresa ou quaisquer outras informações financeiras ou
operacionais ou sobre o desempenho ou efetividade dos sistemas de controles operacionais e internos do Modal.
Nossos serviços estarão baseados principalmente nas informações que nos forem fornecidas pela administração do
Modal e serão conduzidos considerando-se que tais informações são precisas e completas. Portanto, a menos que
esteja explícito no escopo de trabalho, essas informações não estarão sujeitas a testes ou confirmações.
Confidencialidade - A IRKO manterá a confidencialidade da informação do Modal e obriga-se a não divulgar ou
utilizar para qualquer outro propósito que não a presente contratação. Exclui-se da referida regra a informação (i)
publicamente disponível, (ii) que já se encontre na posse da IRKONSULT ou seja objeto de NDA separado, ou (iii)
recebida de uma parte que não se encontre sujeita a obrigações de confidencialidade perante o Modal. A
IRKONSULT poderá incluir o nome e o logotipo do Modal na sua lista de clientes.
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Limite de Contratação - Os relatórios da IRKONSULT apenas poderão ser utilizados para os propósitos específicos e
premissas previstos nesta proposta ou no próprio Relatório. O Modal não poderá fazer qualquer referência à
IRKONSULT ou ao seu trabalho em qualquer documento de caráter público ou outro tipo de materiais distribuíveis a
sócios, atuais ou potenciais, investidores, entidades financeiras ou terceiros semelhantes, sem o consentimento
prévio e escrito da IRKONSULT.
Parte Independente - A IRKONSULT atuará como parte independente, sem qualquer poder para vincular ou obrigar
o Modal sob qualquer forma.
Informação Prestada pelo Modal- A IRKONSULT não verificará de forma independente qualquer informação que lhe
seja fornecida pelo Modal, seus consultores ou terceiros atuando em nome do Modal. A IRKONSULT assumirá e
basear-se-á no rigor e completude de tal informação.
Retenção de Documentos - Todos os arquivos, documentos e documentos de trabalho recebidos, criados ou
desenvolvidos durante a contratação serão armazenados para efeitos de manutenção de arquivos por dever
profissional e cumprimento das normas legais e regulatórias, tudo nos termos do documento intitulado política de
retenção da IRKONSULT.
Indenização e Limitação de Responsabilidade – O Modal obriga-se a indenizar a IRKONSULT e as suas afiliadas,
incluindo cada um dos seus empregados, diretores, sócios e/ou acionistas, e diretores, empregados e acionistas de
suas afiliadas de todas e quaisquer responsabilidades, perdas, custos e despesas razoáveis, incluindo, sem limitar,
custos e despesas legais razoáveis e horas faturáveis de pessoal que sejam i) incorridas na resposta a intimações,
notificações, ou outras comunicações similares associadas à presente contratação ou dela decorrentes ou; ii)
decorrentes de pedidos de terceiros ou com eles relacionadas, baseadas ou alegadamente baseadas no trabalho
entregue pela IRKONSULT ou noutro alegado prejuízo ou dano causado ou alegadamente causado por qualquer
entidade não-cliente em resultado do acesso não autorizado ou da utilização não autorizada do trabalho entregue
pela IRKONSULT. As referidas obrigações de indenização não se aplicam, caso o tribunal competente determine, por
meio de decisão final transitada em julgado, que tais pedidos resultam diretamente de negligência, dolo, ou atos
fraudulentos por parte da IRKONSULT.
A IRKONSULT não poderá ser responsabilizada perante o Modal (ou qualquer outra pessoa apresentando pedidos
através do Modal) nos termos deste Acordo, sob qualquer teoria jurídica, por qualquer montante acima do valor
total dos honorários profissionais devidos pelo Modal à IRKONSULT relativamente a esta contratação, exceto
quando tal responsabilidade seja diretamente causada por negligência, fraude ou dolo da IRKONSULT. A limitação
aqui prevista não será aplicável à responsabilidade relativa a danos pessoais ou patrimoniais resultantes
diretamente de atuação negligente ou dolosa da IRKONSULT. Em nenhuma circunstância poderá a IRKONSULT ser
responsabilizada pelo Modal por quaisquer danos consequenciais, indiretos, lucros cessantes ou danos semelhantes
relacionados ou decorrentes da presente contratação.
Política Ambiental - A IRKONSULT não investigará nem assumirá qualquer responsabilidade pela existência ou
impacto de qualquer contaminação ou substância perigosa relacionada com bens imóveis ou outros ativos
associados à presente contratação.
Lei Aplicável - Este Acordo é regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. As
partes elegem o Foro da Cidade de São Paulo, para dirimir todas e quaisquer questões decorrentes do cumprimento
deste instrumento.

*

*
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Avaliação da Galapos Consultoria e
Participações Ltda
30 de novembro de 2021

São Paulo, 5 de abril 2022
Banco Modal S.A. – Modal
Praia de Botafogo nº 501, Bloco I – Salão 501, Botafogo
Rio de Janeiro - RJ
Atenção: Sr. Hélio Alves Viana Júnior
Prezados senhores,
Apresentamos a seguir o estudo de avaliação a valor de mercado da Galapos Consultoria e Participações Ltda (“Galapos”) na data-base de 30 de novembro de 2021 para
atendimento às exigências do artigo 256 da Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976 que requer que a compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade
mercantil, dependerá de deliberação da assembleia-geral da compradora, conforme proposta de prestação de serviços de 14 de dezembro de 2021.
O escopo, objetivos, metodologia e resultados de nosso trabalho estão descritos a seguir.
Nossos trabalhos não constituíram uma auditoria nas informações fornecidas pelo Modal ou Galapos ou nas suas demonstrações financeiras, assim não estamos emitindo
parecer ou opinião sobre os saldos contábeis das rubricas utilizadas na composição das análises ou qualquer outro documento de responsabilidade do Modal ou da
Galapos.

Este relatório é destinado somente para o uso de V.Sas. e para exclusivo atendimento aos procedimentos previstos no contrato de prestação de serviços, ficando, por
conseguinte, a Irkonsult sem nenhuma responsabilidade em decorrência do uso indevido deste relatório.
Este relatório contempla os eventos que vieram a nosso conhecimento até a data de sua emissão, outros eventos posteriores a esta data podem afetar os resultados aqui
apresentados.
Agradecemos a colaboração recebida da administração durante a realização dos trabalhos, e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.

Humberto Goes Linaris
Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda.
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Lei das Sociedades Anônimas (S.A.s)

Conforme exigência da lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976, em seu artigo 256:

Cabendo a definição de investimento relevante dada pelo artigo 247 da mesma lei:

“Art. 256. A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade
mercantil, dependerá de deliberação da assembléia-geral da compradora,
especialmente convocada para conhecer da operação, sempre que:

“Art. 247. As notas explicativas dos investimentos a que se refere o art. 248 desta Lei
devem conter informações precisas sobre as sociedades coligadas e controladas e
suas relações com a companhia, indicando: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de
2009)

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante
(artigo 247, parágrafo único); ou
II - o preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior
dos 3 (três) valores a seguir indicados:
a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado,
durante os noventa dias anteriores à data da contratação; (Redação dada
pela Lei nº 9.457, de 1997)

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o
patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º);
c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15
(quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois)
últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.
§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de avaliação,
observado o disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à prévia autorização
da assembléia-geral, ou à sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos
administradores, instruído com todos os elementos necessários à deliberação.
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)...”
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...
Parágrafo único. Considera-se relevante o investimento:
a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor do patrimônio líquido da companhia;
b) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil é igual
ou superior a 15% (quinze por cento) do valor do patrimônio líquido da
companhia.”
Identificamos que a operação se enquadra no artigo 256 item II, b), uma vez que,
em 30 de novembro de 2021, o valor patrimonial da ação do Banco Modal
(adquirente) é de R$ 1,84 e o valor do patrimônio líquido da quota da Galapos é de
R$ 22,62, ambos avaliados de acordo com o estabelecido no artigo 183, § 1º da Lei
6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Lei das Sociedades Anônimas (S.A.s)

Especificamente ao trabalho realizado, o artigo 8º determina:
“Art. 8º A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa
especializada, nomeados em assembléia-geral dos subscritores, convocada pela
imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação
com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital
social, e em segunda convocação com qualquer número. (Vide Decreto-lei nº 1.978,
de 1982)
§ 1º Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo
fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de
comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens
avaliados, e estarão presentes à assembléia que conhecer do laudo, a fim de
prestarem as informações que lhes forem solicitadas.
...
§ 6º Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os
acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na
avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham
incorrido; no caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é
solidária.
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Em virtude da necessidade de atendimento a este requisito, o Modal contratou a
Irkonsult para elaborar laudo de avaliação da Live On, o qual foi realizado
considerando, substancialmente, o método de Fluxo de Caixa Descontado:

Método de valoração que reflete o valor nominal (ou presente) do fluxo de
caixa futuro previsto para a empresa. Considera-se, essencialmente, o
montante do fluxo de caixa futuro previsto para cada período, trazido a valor
presente ou nominal por uma taxa de desconto, que guarda relação com a
taxa de atratividade do investimento, com o custo de capital e com os riscos
inerentes ao modelo de negócio. A previsão de fluxo de caixa futuro pode
embutir, por exemplo, perspectivas de crescimento da empresa e fatores
como ganhos de produtividade, entre outros

Escopo e Objetivo
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Escopo e Objetivo

Diante deste contexto, a administração do Banco Modal S.A. contratou a
Irkonsult para a realização do laudo de avaliação, visando o atendimento
às regras descritas anteriormente.

Nosso trabalho foi realizado conforme escopo definido na carta de
contratação, tendo como único objetivo fornecer à Administração do
Banco uma estimativa de valor econômico-financeiro, a fim de atender aos
requisitos previstos na Lei das S.A.s, podendo nosso relatório ser
disponibilizado exclusivamente para os acionistas e auditores desta
organização, desde que o relatório seja divulgado em sua íntegra.
É importante destacar que não foi aplicado nenhum procedimento de
auditoria nas informações fornecidas pela Administração. Adicionalmente,
nossas avaliações foram baseadas em expectativas mercadológicas da
indústria, bem como nas condições macroeconômicas, as quais poderão
ser diferentes no futuro. Nossa avaliação foi baseada nas melhores
estimativas disponíveis, pois tivemos acesso a todas as informações que
julgamos necessárias. Ainda assim, como toda a projeção, engloba riscos e
incertezas, os resultados reais podem apresentar diferenças, quando
comparados às projeções.
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Escopo e Objetivo
Atividades
Nossos trabalhos foram desenvolvidos com base em premissas fornecidas pela
Administração, descritas neste relatório, com a data-base de 30 de novembro de 2021 e
projeção por 5 anos. As projeções representam estimativas da Administração para
resultados futuros a partir do histórico e perspectivas econômicas e de mercado
vigentes em 30 de novembro de 2021.

• Identificação, análise e discussão dos principais riscos decorrentes das premissas
adotadas;

Realizamos nossa avaliação econômico-financeira de 100% do Patrimônio Líquido da
Galapos, baseada no método de fluxo de caixa descontado (FCD), ajustado pela dívida
líquida na data-base.

• Preparação de relatório de avaliação econômica, em português, evidenciando as
principais premissas envolvidas e a conclusão dos trabalhos.

As projeções foram expressas em termos nominais, portanto consideram inflação.
Resumidamente, destacamos as principais atividades desenvolvidas neste trabalho:
• Entendimento do histórico da Companhia;
• Análise, entendimento e discussão das projeções de resultados preparadas pela
Administração.
• Validação da estimativa do valor por meio do Fluxo de Caixa Operacional, ou seja,
pelo Fluxo de caixa livre para a companhia. Para isso, foi desconsiderado o
endividamento, ou seja, o pagamento de juros foi excluído das despesas futuras, e
o pagamento da dívida foi excluído do fluxo de caixa). A proposta para
desconsiderar os itens citados anteriormente tem como objetivo indicar o valor
operacional do negócio (Enterprise Value), o qual inclui o valor da dívida e do
capital próprio.
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• Cálculo da taxa de desconto que reflita o risco da Companhia e de seu setor, usada
para estimar o valor presente líquido dos fluxos de caixa e perpetuidade;

Eventos subsequentes
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o
Coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. Em 11 de março a mesma
organização elevou a classificação do surto para pandemia, devido ao seu alcance
global. Esse surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor
privado, que somadas ao seu impacto potencial, aumentou o grau de incerteza para os
agentes econômicos e podem gerar impactos relevantes nas projeções de negócios.
O presente relatório reflete eventos relevantes ocorridos até a data-base, conforme
informados pela Administração, ou seja, qualquer evento subsequente a 30 de
novembro de 2021 não foi refletido neste documento.

Limitações de
Responsabilidade
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Limitações de Responsabilidade

Nossos trabalhos referem-se à estimativa de avaliação econômica da Galapos
Consultoria e Participações Ltda e deve ser considerado apenas como um dos fatores
para se chegar ao valor justo de um ativo, determinável basicamente por meio de
negociação de livre iniciativa entre as partes interessadas, em um mercado livre e
aberto, onde nenhuma das partes tenha motivos especiais para comprar ou para
vender e ambas tenham bom conhecimento dos fatos relevantes.

Ao elaborarmos nossas avaliações, utilizamos informações e dados históricos e
projetados, auditados ou não, fornecidos por escrito ou verbalmente pela
Administração ou obtidos das fontes mencionadas. Como toda previsão é subjetiva e
depende de julgamentos individuais, estando sujeita a incertezas, não apresentamos
as previsões como resultados específicos a serem atingidos. Desta forma, não estamos
em condições de emitir e não emitiremos parecer sobre os dados históricos, projeções
e demais dados contidos em nossos relatórios.
Não fizemos a verificação da titularidade dos ativos tangíveis ou intangíveis da
Empresa e não levamos em consideração quaisquer tipos de impedimentos legais ou
gravames sobre a propriedade dos ativos avaliados, exceto aqueles comunicados a nós
por escrito pela Administração. Consequentemente, nossas conclusões não
consideram o seu efeito, se houver, sobre o valor de avaliação dos ativos.
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Uma vez que nossos trabalhos não incluíram procedimentos de due diligence, eles não
levaram em consideração qualquer tipo de contingências, superveniências ou itens fora
do balanço que não nos tenham sido formalmente divulgados ou registrados no balanço
fornecido a nós. Desta forma, nossas conclusões não consideram o efeito destes itens,
se algum, nos resultados do trabalho.
Nosso trabalho não incluiu conclusão ou opinião sobre os registros contábeis. Para
definição dos seus registros contábeis, a Administração deve consultar os seus atuais
auditores independentes. A preparação das demonstrações financeiras e a divulgação de
informações a terceiros é responsabilidade da Administração. Nossos serviços não
incluíram a preparação das demonstrações financeiras, notas explicativas ou nenhum
tipo de divulgação de informações a terceiros.
Nossos trabalhos foram desenvolvidos visando os objetivos já descritos na seção Escopo
e Objetivos. Portanto, nosso trabalho (incluindo análises, resultados, conclusões,
relatórios e qualquer outra informação) não deverá ser utilizado para outras finalidades
que não a citada, bem como deverá ser apresentado na íntegra.

Limitações de Responsabilidade

Quaisquer relatórios em forma de minuta ou apresentações preliminares de nossos
trabalhos foram emitidos unicamente para discussão entre a Administração e a Irkonsult.
Portanto devem ser utilizados apenas para esta finalidade e não devem ser considerados
como documentos finais, pois podem sofrer alterações significativas. As conclusões válidas
de nossos trabalhos foram expressas unicamente em nosso relatório final assinado.
Na eventualidade de, a qualquer hora, tomarmos conhecimento de fatos ou informações
que não nos tenham sido fornecidos antes da emissão do nosso relatório final, reservamonos o direito de rever os cálculos e os valores resultantes. Não nos responsabilizamos pela
atualização de nosso relatório em função de eventos ou circunstâncias ocorridas após a data
de sua emissão.
Não assumimos qualquer responsabilidade por perdas ocasionadas ao Modal, a empresas a
estas ligadas ou coligadas, a seus acionistas ou sócios, diretores ou a outras partes, como
consequência da nossa utilização dos dados e informações fornecidas pela Administração ou
obtidas de outras fontes, assim como da publicação, divulgação, reprodução ou utilização de
nosso relatório de forma contrária ou sem observância das ressalvas dos parágrafos
anteriores.
Em nenhuma circunstância a Irkonsult, seus sócios, prepostos e funcionários serão
responsáveis por indenizar qualquer parte direta ou indiretamente prejudicada pelos
serviços por nós prestados, exceto na hipótese em que os eventuais prejuízos tenham sido
causados por conduta dolosa ou fraudulenta por parte da Irkonsult e diretamente
relacionados com os serviços prestados. Em nenhuma circunstância, a Irkonsult será
responsável por valores que excedam o valor acordado em nossa proposta de serviços.
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Descrição da Galapos
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Descrição da Galapos

Empresa especializada em consultoria em M&A, incentivos fiscais (lei do
bem, lei da informática, incentivos de infraestrutura, incentivos
financeiros de apoio à inovação e diagnóstico de incentivos
governamentais) e estratégia financeira, (estudo de nível de maturidade
gerencial , análise profunda de indicadores da empresa, alternativas de
financiamento (dívida/equity), definição e rotina de indicadores,
construção e rotina de reuniões, preparação para IPO, estudo de valor da
companhia, projetos de eficiência operacional e benchmarkings).
A Galapos nasceu em 2017, fruto de uma fusão da DGTZ com a GO
CAPITAL, que já tinham cada uma pouco mais de 7 anos de existência.
Passando de um escritório de incentivos e boutique de M&A para uma
das maiores consultorias financeiras do sul do Brasil. Incorporando
serviços estratégicos e avançando no caminho de entregar e gerar cada
vez mais valores as nossos clientes.
Fonte: site da empresa na internet (https://www.galapos.com.br/sobre)
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Descrição da Galapos
Qualificação da sociedade
Galapos Consultoria e ParticipaçõesLtda, sociedade empresária limitada, com sede em Brasília – Distrito Federal, no Condomínio Solar de Brasília,
Quadra 02, Conjunto 01, 21 – Jardim Botânico, CEP 71680-349, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.588.306/0001-95.
Participação societária
Considerando que a empresa na data da avaliação possui capital social totalmente integralizado de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais):
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Descrição do Avaliador
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Descrição do Avaliador

Perfil e atuação da Irkonsult

Experiência

Temos 63 anos de atividades no mercado brasileiro. Contamos com um
quadro de aproximadamente 400 colaboradores. O nosso quadro
societário inclui profissionais da mais alta qualificação e com experiência
acumulada, inclusive como sócios em “Firmas Globais de Auditoria" e
com certificação internacional, a citar de "Certified Public Accountant
(CPA)" nos Estados Unidos.

A Irkonsult realizou diversas avaliações econômicas, de empresas e ativos
financeiros, atuantes em diversos setores. A tabela a seguir lista algumas
destas experiências:

Nosso Departamento de Consultoria e Auditoria Contábil é composto por
especialistas experientes para assessorar as mais diversas empresas na
preparação de relatórios contábeis, auditoria das demonstrações
financeiras, no entendimento dos efeitos de transações complexas como
consolidação, combinação de negócios, arrendamentos mercantis e na
adoção inicial de novos pronunciamentos contábeis. Nossa experiência
como provedores contábeis nos permite fornecer, também, assessoria
prática acerca dos processos de fechamento e apuração das informações
contábeis adotados pela empresa vis-à-vis as melhores práticas de
mercado.
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Descrição do Avaliador

Equipe responsável pelo laudo

Independência e conflito de interesses

Humberto Goes Linaris é sócio da área de Finance Advisory Services com
mais de 29 anos de experiência em consultoria a empresas em estratégias
de negócios, gestão de custos, finance transformation, corporate
performance management, gerenciamento de riscos de mercado e
avaliação de ativos e derivativos financeiros, incluindo 25 anos pela
PricewaterhouseCoopers e, destes, 2 anos no escritório de Nova Iorque em
intercâmbio internacional na área de Financial Risk Management para
Serviços Financeiros.

A Irkonsult declara que nenhum de seus sócios e nenhum dos profissionais
que participaram destas avaliações possuem interesse financeiro na
empresa objeto deste trabalho.

Humberto é bacharel em Contabilidade pela Universidade de São Paulo.
Processo interno de aprovação
O processo de aprovação interna deste Laudo de Avaliação incluiu a revisão
metodológica e de cálculos pela liderança da equipe envolvida no trabalho,
incluindo o responsável pela avaliação. A metodologia, premissas e
modelos utilizados são revisados por um gerente sênior responsável pela
qualidade técnica em campo e, posteriormente, avaliados quanto aos
aspectos de qualidade pelo sócio responsável pelo laudo e por sócios
especialistas em consultas específicas ao tema.
18

Declaramos que não há qualquer conflito de interesse que diminua a
independência necessária à Irkonsult para o desempenho de suas funções
no contexto deste trabalho.
A Irkonsult declara que não sofreu qualquer influência da Administração no
decorrer dos trabalhos, no sentido de alterar nossa condição de
independência ou os resultados aqui apresentados.
O processo de aprovação interna deste Laudo de Avaliação incluiu a revisão
metodológica e de cálculos pela liderança da equipe envolvida no trabalho,
incluindo o responsável pela avaliação.

Avaliação da Galapos

19 19

Avaliação

Metodologia
O processo de avaliação foi desenvolvido a partir de premissas de
projeção definidas pela Administração para os próximos anos, discutidas
e analisadas por nós.
Ressaltamos que um processo de avaliação deve refletir as operações
atuais da Empresa, incluindo suas perspectivas de crescimento futuro.
Nossa conclusão de valor foi baseada tanto nas premissas fornecidas pela
Administração como em nossas análises.

Base para projeções
• As projeções levaram em consideração um período de 5 anos, janeiro
de 2022 e dezembro de 2026;
• Data Base: 30 de novembro de 2021;
• Todas as projeções foram realizadas em termos nominais, ou seja,
considerando a inflação;
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• O valor residual após essa data foi determinado pela continuidade dos
fluxos de caixa calculados a partir das premissas utilizadas para o exercício
de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2026 e estabilizadas por prazo
indeterminado (perpetuidade).
• Os fluxos de caixa foram descontados considerando a convenção de meio
período, assumindo a premissa de que os fluxos de caixa são gerados ao
longo do ano; e
• Os valores deste relatório estão expressos em milhares de reais,
exceto quando indicado de outra forma.

Avaliação
Demonstrações de resultados – para o período acumulado de 11 meses findos em 30
de novembro de 2021
Em milhares de reais

nov/21

Receita bruta
Receita de serviços prestados
(-) Deducções da receita bruta
Receita líquida

12.605
12.605
(1.117)
11.488

Crescimento da receita líquida - %

Custo de produtos e serviços vendidos
Lucro bruto
Margem bruta - %

Despesas comercias e marketing
Administrativas
Gerais
Taxas e tributos
Outras receitas e despesas operacionais
EBITDA
Margem EBITDA - %

Depreciação e amortização
Resultado financeiro
Lucro antes dos impostos
Impost de renda e contribuição social
Lucro líquido
Margem líquida - %
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(272)
11.216
97,6%

(162)
(1.280)
(1.445)
(34)
8.295
72,2%

(13)
2
8.285
(1.347)
6.937
60,4%

Fonte: demonstrações financeiras não auditadas de 30 de novembro de
2021

Avaliação
Balanço patrimonial em 30 de novembro de 2021
Em reais
Ativo

Passivo

R$

nov/21

R$

nov/21

Caixa e equivalente de caixa
Clientes
Adiantamentos
Impostos a recuperar

2.332.052
412.690
22.342
118.447

Ativo circulante

2.885.531

Empréstimos e financiamentos
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Parcelamentos
Outras contas a pagar

131.314
193.033
292.295
128.472
4.595
749.708
2.329.631
3.079.340

Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangível
Ativo não circulante
Total do ativo

5.400
187.489
920

Passivo circulante
Patrimônio Líquido
Total do passivo

193.809
3.079.340

Fonte: demonstrações financeiras não auditadas de 30 de novembro de
2021
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Avaliação
Premissas de projeção dos negócios
Receita de serviços prestados

Comerciais e marketing

A evolução da receita de prestação de serviços foi estimativa à razão de
crescimento de 16,5% em 2022 e 15% ao ano a partir de 2023.

Representa comissões de parceiros. Estimada à razão histórica de 1,4% da
receita líquida.
Administrativas

Deduções à receita
Relacionado aos impostos, composto por Programa de Integração Social
(PIS) de 0,65% da receita bruta; Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) de 3% da receita bruta e Imposto sobre
Prestação de Serviços de qualquer Natureza (ISS) de 5% da receita bruta.
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Substancialmente, relacionada à despesa de pessoal administrativo.
Estimadas à razão da média histórica de 11,15% da receita líquida.

Gerais

Custos com serviços prestados

Referem-se a gastos com serviços de terceiros (contabilidade, advogados,
tecnologia, etc), aluguel, utilities, viagens, eventos e demais. Estimado à
razão histórica de 12,6% da receita líquida.

Relacionado com o custo de pessoal envolvido nos projetos, bem como
custos e despesas não reembolsáveis como alimentação, transporte e
estadias. Estimado como, aproximadamente 24% da receita líquida.

Taxas e tributos
Refere-se a IPTU e contribuição sindical. Estimado à razão histórica de 0,3%
da receita líquida.

Avaliação
Premissas de projeção dos negócios
Variação no working capital
Os ajustes ao fluxo de caixa em relação à formação do capital de giro
consideraram as projeções de saldos realizadas pela administração para o
final de cada período.
Investimentos
Os investimentos referem-se à ampliação e melhoria das funcionalidades
na plataforma e foram estimados de forma constante baseados nos
valores previstos para 2021.
Depreciação/amortização
A depreciação/amortização é calculada à taxa de 20% dos investimentos
realizados, sendo que no período do investimento é
depreciado/amortizado apenas 50% do valor.
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WACC
Utilizando a relação de dívida sobre patrimônio de 138,71%, obtida pela
média para os setores de Computer Services e Software (System &
Application) do site Damodaran, obtivemos o WACC de 17,42%
Ajustes para estimativa do caixa gerado
Alguns ajustes são necessários para considerar saldos não operacionais,
existentes em 30 de novembro de 2021, à geração do fluxo de caixa. Tais
ajustes montam a R$ 2.078 mil positivo e representam os saldos descritos
no balanço patrimonial.

Avaliação
Fluxo de caixa descontado – em milhares de reais
Para o cálculo da perpetuidade consideramos crescimento equivalente à inflação projetada
divulgada pelo relatório FOCUS do Bacen acrescida da projeção de crescimento do PIB.
Qualquer estimativa de valor de uma companhia baseada em projeções de fluxo de caixa, que
dependem de: (i) crescimento de mercado; (ii) desempenho das áreas comerciais; (iii)
desempenho da área operacional; (iv) evolução e conscientização dos mercados e clientes; e
(v) desempenho da economia de forma geral, possuem incertezas e conforme metodologias
comumente aplicadas, expressam uma expectativa do valor justo.
Assim, considerando as premissas de projeção descritas anteriormente, alinhadas com a
administração da companhia, apuramos o valor justo em R$ 42.086.132,51 (quarenta e dois
milhões, oitenta e seis mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos de real),
para a data-base de 30 de novembro de 2021.
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Anexos
Glossário
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Termos

Definição

Beta

Coeficiente que quantifica o risco não diversificável a que um ativo está sujeito. O índice é determinado por meio de uma regressão
linear entre a série de variações no preço do ativo e a série de variações no preço da carteira de mercado

CPI

Consumer Price Index – Inflação Americana

EBITDA

Termo em inglês para o Lajida – Lucro antes do juros, impostos, depreciação e amortização

EMBI

Termo em inglês para Emerging Markets Bond Index

Risk free

Taxa livre de risco

WACC

Sigla em inglês para Custo Médio Ponderado de Capital

www.irko.com.br
Contato: 11 4118-9957

Avaliação da W2D Tecnologia e
Soluções Ltda
31 de agosto de 2021

São Paulo, 04 de abril 2022
Banco Modal S.A. – Modal
Praia de Botafogo nº 501, Bloco I – Salão 501, Botafogo
Rio de Janeiro - RJ
Atenção: Sr. Hélio Alves Viana Júnior
Prezados senhores,
Apresentamos a seguir o estudo de avaliação a valor de mercado da W2D Tecnologia e Soluções LTDA (“W2D”) na data-base de 31 de agosto de 2021 para atendimento às
exigências do artigo 256 da Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976 que requer que a compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade mercantil,
dependerá de deliberação da assembleia-geral da compradora, conforme proposta de prestação de serviços de 14 de dezembro de 2021.
O escopo, objetivos, metodologia e resultados de nosso trabalho estão descritos a seguir.
Nossos trabalhos não constituíram uma auditoria nas informações fornecidas pelo Modal ou W2D ou nas suas demonstrações financeiras, assim não estamos emitindo
parecer ou opinião sobre os saldos contábeis das rubricas utilizadas na composição das análises ou qualquer outro documento de responsabilidade do Modal ou da W2D.
Este relatório é destinado somente para o uso de V.Sas. e para exclusivo atendimento aos procedimentos previstos no contrato de prestação de serviços, ficando, por
conseguinte, a Irkonsult sem nenhuma responsabilidade em decorrência do uso indevido deste relatório.
Este relatório contempla os eventos que vieram a nosso conhecimento até a data de sua emissão, outros eventos posteriores a esta data podem afetar os resultados aqui
apresentados.
Agradecemos a colaboração recebida da administração durante a realização dos trabalhos, e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.

Humberto Goes Linaris
Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda.
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Introdução Regulatória

4

4

Lei das Sociedades Anônimas (S.A.s)

Conforme exigência da lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976, em seu artigo 256:

Cabendo a definição de investimento relevante dada pelo artigo 247 da mesma lei:

“Art. 256. A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade
mercantil, dependerá de deliberação da assembléia-geral da compradora,
especialmente convocada para conhecer da operação, sempre que:

“Art. 247. As notas explicativas dos investimentos a que se refere o art. 248 desta Lei
devem conter informações precisas sobre as sociedades coligadas e controladas e
suas relações com a companhia, indicando: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de
2009)

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante
(artigo 247, parágrafo único); ou
II - o preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o maior
dos 3 (três) valores a seguir indicados:
a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado,
durante os noventa dias anteriores à data da contratação; (Redação dada
pela Lei nº 9.457, de 1997)

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o
patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º);
c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15
(quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois)
últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.
§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de avaliação,
observado o disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à prévia autorização
da assembléia-geral, ou à sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos
administradores, instruído com todos os elementos necessários à deliberação.
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)...”
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...
Parágrafo único. Considera-se relevante o investimento:
a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor do patrimônio líquido da companhia;
b) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil é igual
ou superior a 15% (quinze por cento) do valor do patrimônio líquido da
companhia.”
Identificamos que a operação se enquadra no artigo 256 item II, b), uma vez que,
em 31 de agosto de 2021, o valor patrimonial da ação do Banco Modal (adquirente)
é de R$ 1,92 e o valor do patrimônio líquido da quota da W2D é de R$ 247,60,
ambos avaliados de acordo com o estabelecido no artigo 183, § 1º da Lei 6.404 de
15 de dezembro de 1976.

Lei das Sociedades Anônimas (S.A.s)

Especificamente ao trabalho realizado, o artigo 8º determina:
“Art. 8º A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa
especializada, nomeados em assembléia-geral dos subscritores, convocada pela
imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação
com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital
social, e em segunda convocação com qualquer número. (Vide Decreto-lei nº 1.978,
de 1982)
§ 1º Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo
fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de
comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens
avaliados, e estarão presentes à assembléia que conhecer do laudo, a fim de
prestarem as informações que lhes forem solicitadas.
...
§ 6º Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os
acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na
avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham
incorrido; no caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é
solidária.
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Em virtude da necessidade de atendimento a este requisito, o Modal contratou a
Irkonsult para elaborar laudo de avaliação da Live On, o qual foi realizado
considerando, substancialmente, o método de Fluxo de Caixa Descontado:

Método de valoração que reflete o valor nominal (ou presente) do fluxo de
caixa futuro previsto para a empresa. Considera-se, essencialmente, o
montante do fluxo de caixa futuro previsto para cada período, trazido a valor
presente ou nominal por uma taxa de desconto, que guarda relação com a
taxa de atratividade do investimento, com o custo de capital e com os riscos
inerentes ao modelo de negócio. A previsão de fluxo de caixa futuro pode
embutir, por exemplo, perspectivas de crescimento da empresa e fatores
como ganhos de produtividade, entre outros

Escopo e Objetivo
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Escopo e Objetivo

Diante deste contexto, a administração do Banco Modal S.A. contratou a
Irkonsult para a realização do laudo de avaliação, visando o atendimento
às regras descritas anteriormente.

Nosso trabalho foi realizado conforme escopo definido na carta de
contratação, tendo como único objetivo fornecer à Administração do
Banco uma estimativa de valor econômico-financeiro, a fim de atender aos
requisitos previstos na Lei das S.A.s, podendo nosso relatório ser
disponibilizado exclusivamente para os acionistas e auditores desta
organização, desde que o relatório seja divulgado em sua íntegra.
É importante destacar que não foi aplicado nenhum procedimento de
auditoria nas informações fornecidas pela Administração. Adicionalmente,
nossas avaliações foram baseadas em expectativas mercadológicas da
indústria, bem como nas condições macroeconômicas, as quais poderão
ser diferentes no futuro. Nossa avaliação foi baseada nas melhores
estimativas disponíveis, pois tivemos acesso a todas as informações que
julgamos necessárias. Ainda assim, como toda a projeção, engloba riscos e
incertezas, os resultados reais podem apresentar diferenças, quando
comparados às projeções.
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Escopo e Objetivo
Atividades
Nossos trabalhos foram desenvolvidos com base em premissas fornecidas pela
Administração, descritas neste relatório, com a data-base de 31 de agosto de 2021 e
projeção por 5 anos. As projeções representam estimativas da Administração para
resultados futuros a partir do histórico e perspectivas econômicas e de mercado
vigentes em 31 de agosto de 2021.

• Identificação, análise e discussão dos principais riscos decorrentes das premissas
adotadas;

Realizamos nossa avaliação econômico-financeira de 100% do Patrimônio Líquido da
W2D, baseada no método de fluxo de caixa descontado (FCD), ajustado pela dívida
líquida na data-base.

• Preparação de relatório de avaliação econômica, em português, evidenciando as
principais premissas envolvidas e a conclusão dos trabalhos.

As projeções foram expressas em termos nominais, portanto consideram inflação.
Resumidamente, destacamos as principais atividades desenvolvidas neste trabalho:
• Entendimento do histórico da Companhia;
• Análise, entendimento e discussão das projeções de resultados preparadas pela
Administração.
• Validação da estimativa do valor por meio do Fluxo de Caixa Operacional, ou seja,
pelo Fluxo de caixa livre para a companhia. Para isso, foi desconsiderado o
endividamento, ou seja, o pagamento de juros foi excluído das despesas futuras, e
o pagamento da dívida foi excluído do fluxo de caixa). A proposta para
desconsiderar os itens citados anteriormente tem como objetivo indicar o valor
operacional do negócio (Enterprise Value), o qual inclui o valor da dívida e do
capital próprio.
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• Cálculo da taxa de desconto que reflita o risco da Companhia e de seu setor, usada
para estimar o valor presente líquido dos fluxos de caixa e perpetuidade;

Eventos subsequentes
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o
Coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. Em 11 de março a mesma
organização elevou a classificação do surto para pandemia, devido ao seu alcance
global. Esse surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor
privado, que somadas ao seu impacto potencial, aumentou o grau de incerteza para os
agentes econômicos e podem gerar impactos relevantes nas projeções de negócios.
O presente relatório reflete eventos relevantes ocorridos até a data-base, conforme
informados pela Administração, ou seja, qualquer evento subsequente a 31 de agosto
de 2021 não foi refletido neste documento.

Limitações de
Responsabilidade
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Limitações de Responsabilidade

Nossos trabalhos referem-se à estimativa de avaliação econômica da W2D Tecnologia
e Soluções Ltda e deve ser considerado apenas como um dos fatores para se chegar
ao valor justo de um ativo, determinável basicamente por meio de negociação de livre
iniciativa entre as partes interessadas, em um mercado livre e aberto, onde nenhuma
das partes tenha motivos especiais para comprar ou para vender e ambas tenham
bom conhecimento dos fatos relevantes.

Ao elaborarmos nossas avaliações, utilizamos informações e dados históricos e
projetados, auditados ou não, fornecidos por escrito ou verbalmente pela
Administração ou obtidos das fontes mencionadas. Como toda previsão é subjetiva e
depende de julgamentos individuais, estando sujeita a incertezas, não apresentamos
as previsões como resultados específicos a serem atingidos. Desta forma, não estamos
em condições de emitir e não emitiremos parecer sobre os dados históricos, projeções
e demais dados contidos em nossos relatórios.
Não fizemos a verificação da titularidade dos ativos tangíveis ou intangíveis da
Empresa e não levamos em consideração quaisquer tipos de impedimentos legais ou
gravames sobre a propriedade dos ativos avaliados, exceto aqueles comunicados a nós
por escrito pela Administração. Consequentemente, nossas conclusões não
consideram o seu efeito, se houver, sobre o valor de avaliação dos ativos.
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Uma vez que nossos trabalhos não incluíram procedimentos de due diligence, eles não
levaram em consideração qualquer tipo de contingências, superveniências ou itens fora
do balanço que não nos tenham sido formalmente divulgados ou registrados no balanço
fornecido a nós. Desta forma, nossas conclusões não consideram o efeito destes itens,
se algum, nos resultados do trabalho.
Nosso trabalho não incluiu conclusão ou opinião sobre os registros contábeis. Para
definição dos seus registros contábeis, a Administração deve consultar os seus atuais
auditores independentes. A preparação das demonstrações financeiras e a divulgação de
informações a terceiros é responsabilidade da Administração. Nossos serviços não
incluíram a preparação das demonstrações financeiras, notas explicativas ou nenhum
tipo de divulgação de informações a terceiros.
Nossos trabalhos foram desenvolvidos visando os objetivos já descritos na seção Escopo
e Objetivos. Portanto, (i) nosso trabalho (incluindo análises, resultados, conclusões,
relatórios e qualquer outra informação) não deverá ser utilizado para outras finalidades
que não a citada, bem como deverá ser apresentado na íntegra.

Limitações de Responsabilidade

Quaisquer relatórios em forma de minuta ou apresentações preliminares de nossos
trabalhos foram emitidos unicamente para discussão entre a Administração e a
Irkonsult. Portanto devem ser utilizados apenas para esta finalidade e não devem ser
considerados como documentos finais, pois podem sofrer alterações significativas. As
conclusões válidas de nossos trabalhos foram expressas unicamente em nosso
relatório final assinado.

Na eventualidade de, a qualquer hora, tomarmos conhecimento de fatos ou
informações que não nos tenham sido fornecidos antes da emissão do nosso relatório
final, reservamo-nos o direito de rever os cálculos e os valores resultantes. Não nos
responsabilizamos pela atualização de nosso relatório em função de eventos ou
circunstâncias ocorridas após a data de sua emissão.
Não assumimos qualquer responsabilidade por perdas ocasionadas ao Modal, a
empresas a estas ligadas ou coligadas, a seus acionistas ou sócios, diretores ou a outras
partes, como consequência da nossa utilização dos dados e informações fornecidas
pela Administração ou obtidas de outras fontes, assim como da publicação, divulgação,
reprodução ou utilização de nosso relatório de forma contrária ou sem observância das
ressalvas dos parágrafos anteriores.
Em nenhuma circunstância a Irkonsult, seus sócios, prepostos e funcionários serão
responsáveis por indenizar qualquer parte direta ou indiretamente prejudicada pelos
serviços por nós prestados, exceto na hipótese em que os eventuais prejuízos tenham
sido causados por conduta dolosa ou fraudulenta por parte da Irkonsult e diretamente
relacionados com os serviços prestados. Em nenhuma circunstância, a Irkonsult será
responsável por valores que excedam o valor acordado em nossa proposta de serviços.
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Descrição da W2D
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Descrição da W2D

Empresa especializada em ofertar seguros de maneira digital conectando
provedores, insurtechs e seguradoras a clientes e parceiros por meio de
canais digitais como apps, sites e plataformas via formato White label.
A W2.Digital é uma startup que nasceu para para promover a
monetização de ambientes digitais por meio da oferta de seguros e
produtos financeiros de forma fácil, simples e eficiente.
O objetivo é disponibilizar seguros e produtos financeiros em diversos
canais digitais, sejam eles apps, sites ou plataformas. Adicionalmente,
utiliza diversas abordagens consultivas e digitais para aumentar o
engajamento de compra e venda, aumentando assim, os índices de
conversão.
Fonte: site da empresa na internet (https://w2.digital/)
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Descrição da W2D
Qualificação da sociedade
W2D Tecnologia e Soluções Ltda, sociedade empresária limitada, com sede em Brasília – Distrito Federal, no Condomínio Solar de Brasília, Quadra
02, Conjunto 01, 21 – Jardim Botânico, CEP 71680-349, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.588.306/0001-95.
Participação societária
Considerando que a empresa na data da avaliação possui capital social totalmente integralizado de R$ 1.000,00 (hum mil reais):
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Descrição do Avaliador
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Descrição do Avaliador

Perfil e atuação da Irkonsult

Experiência

Temos 63 anos de atividades no mercado brasileiro. Contamos com um
quadro de aproximadamente 400 colaboradores. O nosso quadro
societário inclui profissionais da mais alta qualificação e com experiência
acumulada, inclusive como sócios em “Firmas Globais de Auditoria" e
com certificação internacional, a citar de "Certified Public Accountant
(CPA)" nos Estados Unidos.

A Irkonsult realizou diversas avaliações econômicas, de empresas e ativos
financeiros, atuantes em diversos setores. A tabela a seguir lista algumas
destas experiências:

Nosso Departamento de Consultoria e Auditoria Contábil é composto por
especialistas experientes para assessorar as mais diversas empresas na
preparação de relatórios contábeis, auditoria das demonstrações
financeiras, no entendimento dos efeitos de transações complexas como
consolidação, combinação de negócios, arrendamentos mercantis e na
adoção inicial de novos pronunciamentos contábeis. Nossa experiência
como provedores contábeis nos permite fornecer, também, assessoria
prática acerca dos processos de fechamento e apuração das informações
contábeis adotados pela empresa vis-à-vis as melhores práticas de
mercado.
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Descrição do Avaliador

Equipe responsável pelo laudo

Independência e conflito de interesses

Humberto Goes Linaris é sócio da área de Finance Advisory Services com
mais de 29 anos de experiência em consultoria a empresas em estratégias
de negócios, gestão de custos, finance transformation, corporate
performance management, gerenciamento de riscos de mercado e
avaliação de ativos e derivativos financeiros, incluindo 25 anos pela
PricewaterhouseCoopers e, destes, 2 anos no escritório de Nova Iorque em
intercâmbio internacional na área de Financial Risk Management para
Serviços Financeiros.

A Irkonsult declara que nenhum de seus sócios e nenhum dos profissionais
que participaram destas avaliações possuem interesse financeiro na
empresa objeto deste trabalho.

Humberto é bacharel em Contabilidade pela Universidade de São Paulo.
Processo interno de aprovação
O processo de aprovação interna deste Laudo de Avaliação incluiu a revisão
metodológica e de cálculos pela liderança da equipe envolvida no trabalho,
incluindo o responsável pela avaliação. A metodologia, premissas e
modelos utilizados são revisados por um gerente sênior responsável pela
qualidade técnica em campo e, posteriormente, avaliados quanto aos
aspectos de qualidade pelo sócio responsável pelo laudo e por sócios
especialistas em consultas específicas ao tema.
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Declaramos que não há qualquer conflito de interesse que diminua a
independência necessária à Irkonsult para o desempenho de suas funções
no contexto deste trabalho.
A Irkonsult declara que não sofreu qualquer influência da Administração no
decorrer dos trabalhos, no sentido de alterar nossa condição de
independência ou os resultados aqui apresentados.
O processo de aprovação interna deste Laudo de Avaliação incluiu a revisão
metodológica e de cálculos pela liderança da equipe envolvida no trabalho,
incluindo o responsável pela avaliação.

Avaliação da W2D
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Avaliação

Metodologia
O processo de avaliação foi desenvolvido a partir de premissas de
projeção definidas pela Administração para os próximos anos, discutidas
e analisadas por nós.
Ressaltamos que um processo de avaliação deve refletir as operações
atuais da Empresa, incluindo suas perspectivas de crescimento futuro.
Nossa conclusão de valor foi baseada tanto nas premissas fornecidas pela
Administração como em nossas análises.

Base para projeções
• As projeções levaram em consideração um período de 5,333 anos,
entre setembro de 2021 e dezembro de 2026;
• Data Base: 31 de agosto de 2021;
• Todas as projeções foram realizadas em termos nominais, ou seja,
considerando a inflação;
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• O valor residual após essa data foi determinado pela continuidade dos
fluxos de caixa calculados a partir das premissas utilizadas para o exercício
de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2026 e estabilizadas por prazo
indeterminado (perpetuidade).
• Os fluxos de caixa foram descontados considerando a convenção de meio
período, assumindo a premissa de que os fluxos de caixa são gerados ao
longo do ano; e
• Os valores deste relatório estão expressos em milhares de reais,
exceto quando indicado de outra forma.

Avaliação
Demonstrações de resultados – para o período acumulado de 8 meses findos em 31
de agosto de 2021
Em milhares de reais
Receita bruta
Receita de serviços prestados
(-) Deducções da receita bruta
Receita líquida

ago/21
520
520
(55)
465

Crescimento da receita líquida - %

Custo de produtos e serviços vendidos
Lucro bruto

(184)
281

Margem bruta - %

60,5%

Despesas comercias e marketing
Pessoal
Ocupação
Serviços de terceiros
Gerais e administrativas
Taxas e tributos
Outras receitas e despesas operacionais
EBITDA
Margem EBITDA - %

Depreciação e amortização
Resultado financeiro
Lucro antes dos impostos
Impost de renda e contribuição social
Lucro líquido
Margem líquida - %
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(2)
(32)
(1)
247
53,1%

247
247
53,1%

Fonte: demonstrações financeiras não auditadas de 31 de agosto de 2021

Avaliação
Balanço patrimonial em 31 de agosto de 2021
Em reais

ago/21

Caixa e equivalente de caixa
Clientes

121.524
7.997

Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias

Ativo circulante

129.521

Partes relacionadas

141.691

Ativo não circulante
Total do ativo

141.691
271.212

Passivo circulante
Patrimônio Líquido
Total do passivo

ago/21
7.286
16.321
23.607
247.604
271.212

Fonte: demonstrações financeiras não auditadas de 31 de agosto de 2021
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Avaliação
Premissas de projeção dos negócios
Receita de serviços prestados (continuação)

Custos com serviços prestados

A receita de prestação de serviços é segregada entre receita de assinatura
e de comissão. Em 2022, a receita é apurada pela estimativa de negócios
com clientes atuais e em prospecção. As projeções constituem uma
aceleração na receita de comissão.

Relacionado com o custo de desenvolvimento da plataforma e gastos de
sustentação dos serviços, incluindo 50% do custo do CTO (chief technology
office – diretor de tecnologia), prestadores de serviços de tecnologia e,
principalmente, comissões a clientes. Estimado inicialmente como,
aproximadamente 80% da receita líquida evoluindo para 70%.

Deduções à receita
Comerciais e marketing
Relacionado aos impostos, composto por Programa de Integração Social
(PIS) de 0,65% da receita bruta; Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) de 3% da receita bruta e Imposto sobre
Prestação de Serviços de qualquer Natureza (ISS) de 5% da receita bruta.

Nos primeiros anos não são consideradas despesas comerciais e de
marketing, além das despesas com o CSO demonstradas como despesa de
pessoal. A partir de 2024 representa 1% da receita líquida.
Pessoal

Até 2023 representa os gastos com a diretoria (Chief Executive Officer – CEO
e Chief Sales Officer – CSO). A partir de 2024 foi estimada como 5,5% da
receita líquida para permitir a ampliação da base de profissionais
contratados no regime CLT.
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Avaliação
Premissas de projeção dos negócios (continuação)
Ocupação
Referem-se a gastos com condomínio. Estimado inicialmente como R$ 1
mil por mês em 2022 e, a partir de 2024, como 0,1% da receita líquida.

Serviços de terceiros
Serviços relacionados com prestadores serviços de tecnologia,
contabilidade e folha de pagamentos. Estimados inicialmente como
aproximadamente 5% da receita e evoluindo, a partir de 2023, como
aproximadamente 1,7% da receita líquida.
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Gerais e administrativas
Gerais e administrativas classificam as despesas de viagem por diversos
motivos: comerciais, prospecção de negócios, participação em eventos,
dentre outros. Em 2022, estimadas em R$ 22 mil por mês com pequeno
crescimento em 2023 e a partir de 2024 à proporção de 1,8% da receita
líquida.
Working Capital

Os ajustes ao fluxo de caixa em relação à formação do capital de giro
consideraram as projeções de saldos realizadas pela administração para o
final de cada período.

Avaliação
Premissas de projeção dos negócios
Investimentos

WACC

Os investimentos referem-se à ampliação e melhoria das
funcionalidades na plataforma e foram estimados de forma constante
baseados nos valores previstos para 2021 com pequeno decréscimo a
cada dois anos.

Utilizando a relação de dívida sobre patrimônio de 137,56%, obtida
pela média para os setores de Financial Svcs. (Non-bank & Insurance)
do site Damodaran, obtivemos o WACC de 13,46% .
Ajustes para estimativa do caixa gerado

Depreciação/amortização
A depreciação/amortização é calculada à taxa de 20% dos
investimentos realizados, sendo que no período do investimento é
depreciado/amortizado apenas 50% do valor.
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Alguns ajustes são necessários para considerar saldos não
operacionais, existentes em 30 de junho de 2021, à geração do fluxo
de caixa. Tais ajustes montam a R$ 263 mil positivo e representam os
saldos descritos no balanço patrimonial.

Avaliação
Fluxo de caixa descontado – em milhares de reais
Para o cálculo da perpetuidade consideramos crescimento equivalente à
inflação projetada divulgada pelo relatório FOCUS do Bacen acrescida da
projeção de crescimento do PIB.
Qualquer estimativa de valor de uma companhia baseada em projeções de
fluxo de caixa, que dependem de: (i) crescimento de mercado; (ii)
desempenho das áreas comerciais; (iii) desempenho da área operacional;
(iv) evolução e conscientização dos mercados e clientes; e (v) desempenho
da economia de forma geral, possuem incertezas e conforme metodologias
comumente aplicadas, expressam uma expectativa do valor justo.
Assim, considerando as premissas de projeção descritas anteriormente,
alinhadas com a administração da companhia, apuramos o valor justo em
R$ 12.005.000,00 (doze milhões e cinco mil reais), para a data-base de 31
de agosto de 2021.
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Anexos
Glossário
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Termos

Definição

Beta

Coeficiente que quantifica o risco não diversificável a que um ativo está sujeito. O índice é determinado por meio de uma regressão
linear entre a série de variações no preço do ativo e a série de variações no preço da carteira de mercado

CPI

Consumer Price Index – Inflação Americana

EBITDA

Termo em inglês para o Lajida – Lucro antes do juros, impostos, depreciação e amortização

EMBI

Termo em inglês para Emerging Markets Bond Index

Risk free

Taxa livre de risco

WACC

Sigla em inglês para Custo Médio Ponderado de Capital
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