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1.

Mensagem do Conselho de Administração

Senhor(a) acionista,
É com muito prazer e satisfação que convido você, acionista do Banco Modal S.A. (“Companhia”),
para participar das nossas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a ser
realizada no dia 20 de abril de 2022, às 14:00, de forma totalmente virtual, preservando a saúde de
todos.
Para auxiliar os acionistas na tomada de decisão acerca das matérias a serem deliberadas na AGOE,
preparamos este Manual de Participação nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
(“Manual de Participação”) contendo as informações e instruções necessárias para que seu voto
seja apresentado de forma consciente e fundamentada.
Nos termos da Instrução CVM nº 481/09 (“ICVM 481”) 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 AGOE, por isso contamos
com a sua participação.
Os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGOE 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).
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
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2.
Orientações para Participação nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a
serem realizadas no dia 20 de abril de 2022
2.1.

Participação na Assembleia Digital

2.1.1.

Detentores de Ações

A AGOE será realizada exclusivamente de modo digital, nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei
das S.A., e da ICVM 481, não havendo, portanto, a possibilidade de comparecimento físico à
AGOE.
Conforme disposto no artigo 5º, §3º, da ICVM 481, os acionistas que pretendam participar da
AGOE, pessoalmente ou por meio de procuradores, deverão se habilitar, até às 23h59 horas do dia
18 de abril de 2022, data que antecede em 2 (dois) dias a realização da AGOE, exclusivamente
através do link:
https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxTh6Q
cTACLS0fuGnbjrZ87Orf03hkj6YaE20t1k6CXTm.aspx, fornecendo, para tanto, as informações

solicitadas abaixo:

2.1.2.

Acionistas Pessoas Físicas


2.1.3.

Documento de identificação com foto.
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 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.
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 do procurador.

Página | 4

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/CVM/SEP/Nº01/2021, 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 5º, da ICVM 481, não será admitido o acesso à Plataforma Digital de
acionistas que nãoefetivarem 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 abril 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 AGOE.
Será permitido ao acionista que regularize o seu cadastro pendente até às 24 h antes do inicio da
assembleias gerais.
Os cadastros recebidos nos finais de semana serão validados até as 18 horas 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 AGOE, deverá entrar em contato com a Companhia através do e-mail
ri@modal.com.br, com cópia para proxy@alfm.adv.br
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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 AGOE. 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 alteraçao da senha.
Os acionistas deverão acessar a Plataforma Digital com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos do horário marcado para o início da AGOE, a fim de evitar eventuais problemas
operacionais com a ferramenta.
A Companhia informa que a AGOE terá início, impreterivelmente, às 14:00 horas, não sendo
admitido o ingresso na Plataforma Digital após esse horário.
A Companhia esclarece que, conforme previsto no §1º, inciso II, do Artigo 21-C da ICVM 481, a
assembleia será integralmente gravada e o acionista que participar por meio da Plataforma Digital
será considerado presente à AGOE, podendo exercer seus respectivos direitos de voto e assinante
da respectiva ata da AGOE, nos termos do art. 21-V, §1º, da ICVM 481.
O acesso à AGOE 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) e 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 utilizaçao de fones de ouvido para melhor
qualidade do audio.
Abaixo tabela com as recomendações de uso da Plataforma, por meio de computador pessoal:
Chrome

firefox

Safari

Edge

IE>=11

Opera

Vivaldi

Edge
(Chromium)

Vídeo

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Áudio do
computador

Sim

77

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

View Sharing

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Screaming
Sharing

>=72

>=66

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Chat

Sim

Sim

Sim

Não

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 AGOE por
meio da Plataforma Digital.
.
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2.1.7.

Esclarecimentos adicionais

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 21-A e seguintes ICVM 481, os acionistas da Companhia poderão
encaminhar, a partir desta data e até o dia 14 de abril de 2022 (inclusive), suas instruções de voto
em relação às matérias objeto da ordem do dia da AGOE mediante o preenchimento e envio dos
boletins de voto a distância (“BVD”), cujos modelos foram disponibilizados, separadamente, 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 ICVM 481 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 AGOE, ou seja, até o dia 14
de abril 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 custodiadas 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.
Nos termos do artigo 21-B da Instrução CVM nº 481/2009, o acionista deverá transmitir as
instruções de preenchimento do Boletim para seus agentes de custódia em até 7 dias antes da data
de realização da AGOE, ou seja, até o dia 14 de abril de 2022 (inclusive), salvo se prazo diverso,
sempre anterior a essa data, for estabelecido por seus agentes de custódia.
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2.2.2.

Encaminhamento do Boletim de Voto a Distância diretamente à Companhia

Alternativamente ao procedimento descrito no item 2.2.1 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 Boletim, 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 abril de 2022 (inclusive),
o acionista não poderá alterar as instruções de voto já enviadas, salvo na AGOE,
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 21-X da ICVM 481, as instruções de voto a distância serão
consideradas normalmente na hipótese de eventual adiamento da AGOE 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 AGOE
Quóruns de instalação

Conforme disposto no artigo 125 da Lei nº 6.404/76, ressalvadas as exceções previstas em lei, a
Assembleia Geral Ordinária será instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas
que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social com direito a voto e, em segunda
convocação, com qualquer número de acionistas.
Para as matérias da Assembleia Geral Extraordinária que envolvam alteração do Estatuto Social,
nos termos do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, a instalação para deliberação sobre tais matérias
ocorrerá em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços),
no mínimo, do capital social com direito a voto, podendo instalar-se em segunda convocação com
qualquer número de acionistas.
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Caso o quórum aplicável em primeira convocação não seja atingido, a Companhia anunciará nova
data para a realização da Assembleia Geral Ordinária ou Assembleia Geral Extraordinária,
conforme o caso, 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 nº 6.404/76 e do §1º do artigo 8º do Estatuto Social da
Companhia, as deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos dos acionistas com
direito de voto nas matérias apresentadas na AGOE, não se computando os votos em branco e as
abstenções.
A administração da Companhia esclarece que somente as ações ordinárias de sua emissão,
incluindo aquelas subjacentes aos certificados de depósito emitido pela Companhia (units), terão
direito de voto na AGOE.
2.4.

Conflito de Interesses

Conforme previsto na Lei das S.A., o acionista não poderá votar nas deliberações da AGOE
relativas à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras 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 AGOE, 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 AGOE 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 AGOE 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 Assembleia será publicado por 3 (três) vezes no jornal Monitor
Mercantil do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, no seguinte teor:
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BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62
NIRE 33.300.005.811
Companhia Aberta de Capital Autorizado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas do Banco Modal S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem nas
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a serem realizadas de modo
exclusivamente digital, por meio da plataforma digital ALFM Easing Voting (“Plataforma
Digital”), no dia 20 de abril de 2022, às 14:00h, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
I – Em Assembleia Geral Ordinária:
(i)
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, o parecer dos auditores independentes e demais documentos relativos ao
exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021;
(ii)
Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício
social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021 e ratificar a distribuição de
juros sobre o capital próprio aprovada pelo Conselho de Administração em reuniões
realizadas em 28 de junho de 2021, 22 de setembro d e 2021 e 16 de novembro de 2021; e
(iii)
Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o
exercício social de 2022.
II – Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i)
Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme
detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração
divulgada aos acionistas e ao mercado em geral:
(a) Alterar o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a
alteração do capital social de R$ 291.907.628,08 (duzentos e noventa e um milhões,
novecentos e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), dividido em
586.800.000 (quinhentas e oitenta e seis milhões e oitocentas mil) ações, sendo
412.566.001 (quatrocentas e doze milhões, quinhentas e sessenta e seis mil e uma)
ações ordinárias e 174.233.999 (cento e setenta e quatro milhões, duzentas e trinta e
três mil, novecentas e noventa e nove) ações preferenciais, todas nominativas e sem
valor nominal, para 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 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, como resultado da emissão de 117.400.000 (cento e dezessete milhões
e quatrocentas mil) ações preferenciais da Companhia dentro do limite do capital
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autorizado previsto no artigo 6º, caput, do Estatuto Social da Companhia, conforme
deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada no
dia 28 de abril de 2021, e cuja alteração de capital social foi devidamente homologada
pelo Banco Central do Brasil em 10 de maio de 2021 (Ofício 10.462/2021BCB/Deorf/GTRJA); e
(b)Alterar o artigo 20, caput, do Estatuto Social da Companhia, para prever que a
Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 6 (seis) e no máximo 27 (vinte
e sete) diretores, de modo a compatibilizá-la ao somatório das quantidades mínimas
dos cargos de diretores.
(ii)
Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações ao Estatuto Social
aprovadas conforme acima;
(iii)
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
(iv)
Em cumprimento ao disposto no artigo 256, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ratificar as aquisições, pela Companhia, do
controle acionário das sociedades (a) Hum Bilhão Educação Financeira Ltda. (CNPJ/ME
nº 32.191.544/0001-74), e (b) Live On Meios de Pagamento S.A. (CNPJ/ME
nº 29.593.763/0001-75), objeto dos comunicados ao mercado e dos fatos relevantes
divulgados, respectivamente, em 03 de setembro de 2021 e 06 de outubro de 2021; e
(v)
Ratificar o prazo de mandato da Diretoria da Companhia, que se estenderá até a 1ª
(primeira) reunião do Conselho de Administração da Companhia que se realizará após a
assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores
e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2022.
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 as
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia (“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 AGOE será realizada exclusivamente de modo digital, nos
termos do artigo 124, §2º-A, da Lei das S.A., e da Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM 481”),
não havendo, portanto, a possibilidade de comparecimento físico à AGOE.
Conforme disposto no artigo 5º, §3º, da ICVM 481, os acionistas que pretendam participar da
AGOE, por si ou por meio de procuradores, deverão se habilitar até às 23h59 horas do dia 18 de
abril de 2022, data que antecede em 2 (dois) dias a realização da AGOE, exclusivamente através
do link:
https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hI
BxTh6QcTACLS0fuGnbjrZ87Orf03hkj6YaE20t1k6CXTm.aspx
E apresentando a documentação abaixo:
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Acionistas Pessoas Físicas:


Documento de identificação com foto.

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 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 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 abril
de 2022) não poderão participar da AGOE.
Para informações adicionais sobre a participação na AGOE e o acesso à Plataforma Digital, o
acionista deve consultar o Manual de Participação.
Participação por meio de Boletim de Voto a Distância: Conforme previsto nos artigos 21-A e
seguintes ICVM 481, os acionistas da Companhia poderão encaminhar, a partir desta data e até o
dia 14 de abril de 2022 (inclusive), suas instruções de voto em relação às matérias objeto da ordem
do dia da AGOE mediante o preenchimento e envio dos boletins de voto a distância (“BVD”),
cujos modelos foram disponibilizados, separadamente, 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
ICVM 481 e os procedimentos descritos no BVD disponibilizado pela Companhia, bem como no
respectivo Manual de Participação.
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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 na AGOE.
Rio de Janeiro, 17 de março de 2022.

Diniz Ferreira Baptista
Presidente do Conselho de Administração
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3.

Proposta da Administração para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a
serem realizadas no dia 20 de abril de 2022

Prezados acionistas,
Em atenção ao disposto na Instrução CVM nº 481/2009, 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 nas Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária da Companhia, a serem realizadas de modo exclusivamente digital, por meio da
plataforma digital ALFM Easing Voting (“Plataforma Digital”), no dia 20 de abril de 2022, às 14:00h:
I – Assembleia Geral Ordinária:
(i)
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, o parecer dos auditores independentes e demais documentos relativos ao exercício
social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Proposta da Administração: Aprovar as contas da administração e as demonstrações financeiras
da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (“Exercício
de 2021”), acompanhadas do relatório e parecer dos auditores independentes, relatório da
administração, das notas explicativas, do parecer do Comitê de Auditoria, dos comentários dos
administradores sobre a situação financeira da Companhia, de acordo com o Item 10 do Formulário
de Referência da Companhia, nos termos do Anexo I à presente Proposta, conforme exigido pelo
artigo 9° da Instrução CVM nº 481/2009.
(ii)
Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social
da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021 e ratificar a distribuição de juros sobre o
capital próprio aprovada pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 28 de
junho de 2021, 22 de setembro de 2021 e 16 de novembro de 2021.
Proposta da Administração: A Companhia apurou um lucro líquido (*) no valor de R$
156.622.303,56 (cento e cinquenta e seis milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e três
reais e cinquenta e seis centavos) referente ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de
dezembro de 2021, sendo que a administração da Companhia propõe lhe seja dada a seguinte
destinação: R$ 7.831.115,18 (sete milhões, oitocentos e trinta e um mil, cento e quinze reais e
dezoito centavos) para reserva legal, R$ 99.792.678,78 (noventa e nove milhões, setecentos e
noventa e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) para reserva estatutária
para investimentos e capital de giro, nos termos do inciso v do artigo 36 do Estatuto Social da
Companhia, e R$ 48.998.509,60 (quarenta e oito milhões, novecentos e noventa e oito mil,
quinhentos e nove reais e sessenta centavos) para juros sobre capital próprio, os quais foram
imputados aos dividendos obrigatórios distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais.
Adicionalmente, a Companhia apresenta o Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº 481/2009 nos
termos do Anexo II à presente Proposta, que detalha a destinação do lucro líquido.
(*) – Lucro líquido contábil apurado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), disponível nas
demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021,
devidamente auditadas e publicadas, nos termos dalegislação vigente.
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(iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício
social de 2022.
Proposta da Administração: Nos termos do artigo 10, inciso (iv), do Estatuto Social da
Companhia, aprovar a remuneração global anual referente ao exercício social de 2022 para os
membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia no valor de até
R$ 18.334.362,30 (dezoito milhões, trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais
e trinta centavos). Tal valor refere-se ao limite proposto para a remuneração total da
Administração.
O valor proposto para o exercício de 2022 é 14,6% (quatorze vírgula seis porcento) superior
quando comparado ao valor aprovado para o Exercício de 2021. Tal variação decorre da
atualização da remuneração destinada a Diretoria Estatutária para o ano de 2022, bem como da
contratação de novos executivos com remunerações compatíveis com o nível de senioridade
demandado pela Companhia e alinhadas com as práticas de mercado.
Constam do Anexo III à presente Proposta as informações relativas ao Item 13 do Formulário de
Referência da Companhia, conforme exigido pelo artigo 12 da Instrução CVM nº 481/2009.
II – Assembleia Geral Extraordinária:
(i)
Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme
detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada
aos acionistas e ao mercado em geral:
(a) Alterar o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a alteração
do capital social de R$ 291.907.628,08 (duzentos e noventa e um milhões, novecentos e sete
mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), dividido em 586.800.000 (quinhentas e
oitenta e seis milhões e oitocentas mil) ações, sendo 412.566.001 (quatrocentas e doze milhões,
quinhentas e sessenta e seis mil e uma) ações ordinárias e 174.233.999 (cento e setenta e quatro
milhões, duzentas e trinta e três mil, novecentas e noventa e nove) ações preferenciais, todas
nominativas e sem valor nominal, para 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 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, como resultado
da emissão de 117.400.000 (cento e dezessete milhões e quatrocentas mil) ações preferenciais
da Companhia dentro do limite do capital autorizado previsto no artigo 6º, caput, do Estatuto
Social da Companhia, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia
em reunião realizada no dia 28 de abril de 2021, e cuja alteração de capital social foi
devidamente homologada pelo Banco Central do Brasil em 10 de maio de 2021 (Ofício
10.462/2021-BCB/Deorf/GTRJA);
(b) Alterar o artigo 20, caput, do Estatuto Social da Companhia, para prever que a Diretoria
da Companhia será composta por no mínimo 6 (seis) e no máximo 27 (vinte e sete) diretores,
de modo a compatibilizá-la ao somatório das quantidades mínimas dos cargos de diretores.
Proposta da Administração: Aprovar as alterações propostas ao Estatuto Social acima
mencionadas, uma vez que: no caso do item (a) acima, a alteração decorre de deliberação já
aprovada em reunião do Conselho de Administração da Companhia e homologadas perante o
Banco Central do Brasil, tendo por objetivo apenas formalizar a adequação do dispositivo
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estatutário ao atual valor do capital social e ao número de ações em que ele se divide; e, no caso
do item (b) acima, a alteração visa adequar o Estatuto Social à efetiva quantidade mínima de
membros que devem compor a Diretoria da Companhia.
Consta do Anexo IV à presente Proposta a versão do Estatuto Social da Companhia com as
propostas de alteração incorporadas e destacadas e, do Anexo V, as alterações estatutárias
propostas sob a forma de quadro comparativo, com a indicação das justificativas para as alterações
propostas e a análise dos efeitos jurídicos e econômicos, conforme exigido pelo artigo 11 da
Instrução CVM nº 481/2009.
(ii)
Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações ao Estatuto Social
aprovadas conforme acima;
Proposta da Administração: Caso as propostas objeto do item II(i) acima sejam aprovadas, a
administração da Companhia propõe a aprovação da consolidação do Estatuto Social, de modo a
refletir, em um documento único, a redação em vigor, nos termos do documento constante do
Anexo V à presente Proposta.
(iii) 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 VI à Presente Proposta contém as informações sobre empresa avaliadora, conforme
exigido pelo artigo 21 da ICVM 481.
(iv)
Em cumprimento ao disposto no artigo 256, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ratificar as aquisições, pela Companhia, do controle
acionário das sociedades (a) Hum Bilhão Educação Financeira Ltda. (CNPJ/ME
nº 32.191.544/0001-74), e (b) Live On Meios de Pagamento S.A. (CNPJ/ME nº 29.593.763/000175), objeto dos comunicados ao mercado e dos fatos relevantes divulgados, respectivamente, em
03 de setembro de 2021 e 06 de outubro de 2021.
Proposta da Administração: Considerando a estratégia do banco de (a) expansão no segmento
de educação financeira voltada para o varejo; (b) construção de um ecossistema financeiro com
diversos produtos e soluções que geram valor aos diferentes negócios dos nossos parceiros de
forma customizada e modular, o Modal as a Service; as empresas 01Bilhão e LiveOn foram
adquiridas ao longo do 2º semestre de 2021, trazendo sinergia para as diferentes frentes de atuação.
Os Anexos VII(A) e VII(B) à presente Proposta descreve as informações relacionadas à aquisição
do controle de referidas sociedades, conforme exigido pelo artigo 19 da ICVM 481.
Adicionalmente, os Anexos VIII(A) e VIII(B) à presente Proposta detalha 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
tenha comparecido à assembleia.
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(v)
Ratificar o prazo de mandato da Diretoria da Companhia, que se estenderá até a 1ª
(primeira) reunião do Conselho de Administração da Companhia que se realizará após a
assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2022.
Proposta da Administração: Aprovar a ratificação do prazo de mandato da Diretoria, para que
todos os membros que compõem a Diretoria da Companhia permaneçam investidos em seus cargos
até a realização da 1ª (primeira) reunião do Conselho de Administração da Companhia, a ser
realizada após a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos
administradores e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2022.
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 AGOE 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, 17 de março de 2022.

Página | 17

Anexos à Proposta da Administração para as Assembleias Geral Ordinária e
Extraordinária do Banco Modal S.A., a serem realizadas no dia 20 de abril de 2022
Anexo I - Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia (Item 10
do Formulário de Referência da Companhia, conforme Instrução CVM nº 480, de 17 de dezembro
de 2009).
Anexo II – Informações sobre a destinação do lucro líquido (Anexo 9-1-II da Instrução CVM n°
481, de 17 de dezembro de 2009).
Anexo III – Informações sobre a remuneração dos administradores (Item 13 do Formulário de
Referência, conforme Instrução CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009).
Anexo IV – Cópia do Estatuto Social da Companhia com destaque das alterações propostas
(Artigo 11, inciso I, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009).
Anexo V – 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 11, inciso II, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009).
Anexo VI – Informações sobre a Empresa Avaliadora (Anexo 21 da Instrução CVM nº 481, de 17
de dezembro de 2009).
Anexo VII(A) – Informações sobre Aquisição de Controle da Hum Bilhão Educação Financeira
Ltda. (Anexo 19 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009).
Anexo VII(B) – Informações sobre Aquisição de Controle da Live On Meios de Pagamento S.A.
(Anexo 19 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009).
Anexo VIII(A) – Informações sobre Direito de Recesso referente à Aquisição de Controle da Hum
Bilhão Educação Financeira Ltda. (Anexo 20 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de
2009).
Anexo VIII(B) – Informações sobre Direito de Recesso referente à Aquisição de Controle da Live
On Meios de Pagamento S.A. (Anexo 20 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009).
Anexo IX – Modelo de Boletim de Voto a Distância das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária.
Anexo X – Laudos de Avaliação e Proposta de Prestação de Serviços da Empresa Avaliadora das
Sociedades Hum Bilhão Educação Financeira Ltda. e Live On Meios de Pagamento S.A.
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BANCO MODAL S.A.
ANEXO I - COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO
FINANCEIRA DA COMPANHIA (ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA
COMPANHIA, CONFORME INSTRUÇÃO CVM Nº 480, DE 17 DE DEZEMBRO DE
2009).
10. Comentários dos Diretores
As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos Diretores da
Companhia.
10.1 – Condições financeiras e patrimoniais gerais
As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.8 devem ser lidas em conjunto com as
demonstrações financeiras consolidadas auditadas do Banco relativas aos exercícios sociais findos
em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, bem como suas respectivas notas explicativas
(“Demonstrações Financeiras Consolidadas”).
As Demonstrações Financeiras Consolidadas do Banco foram preparadas de acordo com as normas
internacionais de contabilidade – International Financial Reporting Standards (“IFRSs”) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”).
Os comentários dos diretores do Banco visam fornecer aos investidores informações que os
ajudarão a comparar as demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2012, 2020 e 2019 em IFRS, bem como compreender as mudanças nas principais linhas dessas
demonstrações financeiras entre os períodos analisados e os principais fatores que explicam essas
variações.
Os termos “AH” e “AV” nas colunas de determinadas tabelas no item 10 deste Formulário de
Referência significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise
Horizontal compara índices ou itens de linha nas demonstrações financeiras do Banco ao longo de
um período de tempo.
Todas as informações apresentadas neste item 10.1 foram arredondadas para o milhar mais
próximo, exceto quando indicado de outra forma, gerando com isso arredondamentos na última
unidade e podendo, portanto, divergir imaterialmente nos cálculos.

a.

Condições financeiras e patrimoniais gerais

Visão Geral
O Banco firmou-se como um uma das principais plataformas de investimentos no Brasil a
combinar uma plataforma de investimentos completa com um banco digital, com arquitetura
tecnológica desenhada de maneira integrada desde sua concepção. Através deste modelo
disruptivo, que agrega a nossa sólida experiência bancária, com uma plataforma de investimentos
completa, e as características empreendedoras e inovadoras de uma fintech, criamos um
ecossistema completo de produtos e serviços bancários e de investimentos, focado em fazer nossos
clientes atingirem seus objetivos financeiros.
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O Banco é administrado por sócios ativos na gestão do negócio e tem uma estratégia de
crescimento bem planejada, livre acesso aos tomadores de decisões, investimentos contínuos em
desenvolvimento e infraestrutura, controles e gestão de risco.
Segmento de Atuação do Banco
A estratégia operacional do Banco tem suas atividades focadas no segmento
“banco digital modalmais”, que consiste em plataforma digital de investimentos desenvolvida pelo
Banco, integrada a um banco digital e com alto viés tecnológico. A plataforma unifica operações
do Banco e da Modal DTVM, para prestação de serviços bancários, oferta de ampla variedade de
opções de investimentos, estruturação e distribuição de títulos e valores mobiliários e
intermediação financeira, assim como operações de câmbio e hedge para clientes.
Segmentos Descontinuados
Entre 2019 e 2021, o Banco descontinuou os três segmentos abaixo indicados, no intuito de
direcionar suas operações exclusivamente para o segmento “banco digital modalmais”:


Merchant Banking: segmento relacionado as atividades de Banco de Investimento,
preponderantemente investimentos em fundos de investimento em participações e ações de
companhias fechadas geridos pela antiga área de Private Equity do Banco e Bens não de
uso proveniente de execução de garantias dadas em operações de crédito;



Crédito Corporate: operações de crédito de capital de giro e títulos e valores mobiliários
concedidos a contrapartes que sejam organizações ou grupos empresariais. Em novembro
de 2019, o Banco descontinuou definitivamente esse segmento, mediante a cessão integral
da carteira de Crédito Corporate.



Administração Fiduciária: por meio das controladas Modal Asset Management Ltda.
("MAM") e Modal Administradora de Recursos Ltda. ("MAR"), o Banco realiza a
administração e gestão de fundos de investimento ilíquidos. Em meados de 2019, o Banco
iniciou o processo de cisão da operação de Administração Fiduciária, por meio de cisão
parcial do patrimônio líquido do Banco, com versão da parcela cindida no montante de R$
70.691 mil, para a criação de uma nova entidade, denominada MAF Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“MAF DTVM”). A cisão foi aprovada pelo Banco
Central em 3 de janeiro de 2020, em ato publicado do DOU de 08/01/20. Atualmente,
aguardamos os trâmites finais de inspeção da estrutura de controles e organizacional pela
autoridade monetária, para efetivar a cisão do segmento e iniciar as operações da MAF
DTVM, que terá como subsidiárias integrais a MAR e a MAM. Em comunicado ao
mercado emitido em 27 de outubro de 2020, os acionistas do Banco e do Grupo Apex
(“Apex”) anunciaram a aquisição do segmento de Administração Fiduciária pela Apex.
Essa operação ainda está sujeita à aprovação do órgão regulador.

Condições Macroeconômicas Brasileiras
Como a maioria de suas operações é ou está relacionada ao Brasil, o Banco é significativamente
afetado pelas condições macroeconômicas, políticas e sociais brasileiras, que têm sido voláteis nos
últimos anos. Eventos externos, como acontecimentos em outras economias de mercado, também
afetam, em menor escala, a condição financeira e os resultados de operações do Banco.
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A condição financeira e os resultados de operações do Banco são diretamente afetados pelas
condições econômicas gerais predominantes no Brasil e são especialmente afetados por variáveis
como PIB, inflação, taxas de juros, variações cambiais e políticas fiscais do governo. Além disso,
o nível de atividade na economia brasileira afeta a demanda por serviços bancários e por produtos
relacionados a investimentos, que são as principais áreas de atuação do Banco.
Em 2018, o PIB brasileiro cresceu 1,8% e o real desvalorizou 17,1% em relação ao dólar norteamericano, atingindo a marca de R$ 3,87 para cada US$ 1,00 em 31 de dezembro de 2018. Em
2018 o COPOM realizou mais dois cortes de juros, com a taxa Selic chegando a 6,40% ao ano em
março de 2018 e permanecendo neste nível até o final do ano. A taxa média de desemprego no
último trimestre de 2018 foi de 11,6%, de acordo com o IBGE. Em 2018, a taxa de inflação, medida
pelo IPCA e pelo IGP-M, foi de 3,7% ao ano e 7,5% ao ano, respectivamente.
Em 2019, o PIB brasileiro cresceu 1,1% e o real depreciou 4,0% em relação ao dólar norteamericano, atingindo R$ 4,03 para cada US$ 1,00 em 31 de dezembro de 2019. Em resposta ao
prolongado cenário de baixo crescimento e à perspectiva de inflação baixa para os próximos meses,
o COPOM deu início a um novo ciclo de corte de juros, reduzindo a taxa SELIC quatro vezes em
2019 atingindo 4,4% ao ano em dezembro de 2019. A taxa média de desemprego no quarto
trimestre de 2019 foi de 11,0%, de acordo com o IBGE. No período de 12 meses encerrado em
dezembro de 2019, a taxa de inflação, medida pelo IPCA e pelo IGP-M, foi de 4,3% ao ano e 7,3%
ao ano, respectivamente.
Como resultado da pandemia de Covid-19, o ano de 2020 foi marcado por uma série de índices
desfavoráveis. Em 2020, o PIB brasileiro retraiu em 4,1% e o real desvalorizou 28,9% em relação
ao dólar norte-americano, atingindo a marca de R$5,20 para cada US$ 1,00 em 31 de dezembro
de 2020. Em 2020, o COPOM realizou mais cortes de juros, com a taxa Selic chegando a 1,9% ao
ano em dezembro de 2020. A taxa média de desemprego no terceiro trimestre de 2020 foi de
13,1%, de acordo com o IBGE. Em 2020, a taxa de inflação, medida pelo IPCA e pelo IGP-M, foi
de 4,5% ao ano e 23,1% ao ano, respectivamente.
Em 2021, o PIB brasileiro cresceu em 4,6% e o real desvalorizou 7,4% em relação ao dólar norteamericano, atingindo a marca de R$5,58 para cada US$ 1,00 em 31 de dezembro de 2021. Em
2021, em meio a um cenário inflacionário resultante da pandemia de Covid-19, COPOM deu início
a um novo ciclo de aumento de juros, com a taxa Selic chegando a 9,2% ao término do de 2021.
A taxa média de desemprego no quarto trimestre de 2021 foi de 11,1%, de acordo com o IBGE.
Em 2021, a taxa de inflação, medida pelo IPCA e pelo IGP-M, foi de 10,1% ao ano e 17,8% ao
ano, respectivamente.

A dívida pública atingiu patamar de 80,3% do PIB em 2021. Embora o governo brasileiro esteja
buscando ajuste fiscal, reformas e cortes nos gastos do governo, esse programa está sujeito a
desafios com relação à sua implementação, especialmente num contexto de elevação dos gastos
públicos como medida de contenção dos efeitos da pandemia de Covid-19 no Brasil.
A tabela abaixo apresenta o crescimento do PIB, a inflação, as taxas de juros e a taxa de câmbio
do dólar norte-americano para os períodos indicados:
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Exercício findo em 31 de
dezembro de
2021
2020
2019
(em percentuais)
Crescimento do PIB
Inflação (IGP-M)(1)
Inflação (IPCA) (2)
CDI(3)
SELIC (fim de período) (4)

4,6%
17,8%
10,1%
4,4%
9,2%

(4,1)
23,1%
4,5%
2,8%
1,9%

1,1%
7,3%
4,3%
6,0%
4,4%

7,4%

28,9%

4,0%

Taxa de câmbio no fim do período (R$ para US$ 1,00)

5,58

5,20

4,03

Taxa de câmbio média (R$ para US$ 1,00)(5)

5,40

5,16

3,95

11,10%

13,90%

11,0%

Depreciação do real em relação ao dólar norte-americano (fim de período)

Desemprego (4T)
Fontes: IBGE, Banco Central, FGV, B3 (segmento CETIP) e Reuters
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

A Inflação (IGP-M) é o índice geral de preços do mercado avaliado pela Fundação Getúlio Vargas.
A Inflação (IPCA) é o índice de preços ao consumidor amplo avaliado pelo IBGE.
A taxa de CDI é a média das taxas fixas de depósitos interbancários referente a um dia útil, conforme registrada e consolidada pela B3(segmento CETIP).
O COPOM periodicamente estabelece a taxa SELIC.
Representa a média das taxas de câmbio no último dia de cada mês durante o período relevante.
Crescimento do PIB do primeiro semestre de 2020 em relação ao primeiro semestre de 2019.
Inflação acumulada no período de 12 meses encerrado em dezembro de 2020.
Taxa do ultimo trimestre do ano, medida pelo IBGE

Desempenho Financeiro
Separamos abaixo indicadores financeiros que representam as condições financeiras e patrimoniais
gerais do Banco:
(Em R$ mil / exceto quando em %)

Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de
2021
2020
2019

Lucro (prejuízo) Líquido das Operações Continuadas atribuído aos acionistas controladores

156.163

43.248

37.024

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE) Ajustado (2)

16,8%

13,80%

13,30%

Caixa e equivalentes de caixa

2.186.546

2.057.592

502.473

Ativo sob Custódia ("AUC")

34.266.130

17.812.359

12.361.357

1.717

1.173

724

580

356

248

(1)

Clientes Cadastrados

(4)

Clientes Ativos (5)

(1) O Lucro (prejuízo) líquido atribuído aos controladores das operações continuadas considera: o lucro (prejuízo) líquido consolidado do exercício
atribuído aos controladores, desconsiderando o resultado das operações descontinuadas. Para maiores informações, vide item 3.9 deste Formulário
de Referência.
(2) O ROAE não é uma medida reconhecida pelas IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido,
como medida operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez e não deve ser considerado como base para
distribuição de dividendos. O ROAE não possui significado padrão e a sua definição pode não ser comparável com medidas com nomenclaturas
semelhantes utilizadas por outras instituições. Para mais informações, vide item 3.2 deste Formulário de Referência.
(3) Clientes Cadastrados: indivíduos com conta digital aberta e regular.
(4) Clientes Ativos: indivíduos com patrimônio investido a partir de R$10,00 ou que transacionaram nos últimos 90 dias.

Operações Descontinuadas
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Crédito Corporate
Em 6 de novembro de 2019, por meio de Instrumento de Cessão e Aquisição de Cédula de Crédito,
a administração do Banco concluiu o seu esforço de venda integral das operações de Crédito
Corporate com a cessão, sem coobrigação, das referidas operações no montante de R$ 249.844
mil. Do montante cedido, R$ 36.745 mil correspondem a debêntures e certificados de recebíveis
imobiliários contabilizados na rubrica de instrumentos financeiros mensurados ao custo
amortizado.
A composição total das ações de crédito, sem coobrigação, respeitando as condições de cessão de
acordo com a Resolução CMN nº 2.836/01 está demonstrada abaixo:
a) Cessão de crédito
(Em R$ mil)
Valor original contábil dos créditos cedidos
Valor das cessões dos créditos
Resultado nas cessões

2019

2018

227.473
225.142
(2.331)

99.478
99.494
16

Administração Fiduciária
Em 3 de janeiro de 2020, foi aprovado pelo BACEN o processo de cisão do segmento de
Administração Fiduciária de fundos ilíquidos (publicada no DOU em 8 de janeiro de 2020). Em
outubro de 2020, foi aprovada pelo BACEN a criação da MAF DTVM, empresa essa que legou
esse segmento.
Em 27 de outubro de 2020, em comunicado ao mercado, foi anunciada a aquisição do segmento
de Administração Fiduciária pelo Grupo Apex (“Apex”). Os acionistas do Banco e o Grupo Apex
(“Apex”) anunciaram a transação por meio da compra da MAF DTVM pelo Apex, concluindo
assim o esforço de venda do segmento. Essa operação ainda se encontra sob análise do órgão
regulador e os acionistas do Banco e a Apex ainda aguardam a aprovação e o cumprimento das
demais condições precedentes.
Em 31 de outubro de 2020 o saldo de ativos não circulantes mantidos para venda referentes às
operações da unidade de negócio de administração fiduciária compreendia, majoritariamente,
recebíveis da atividade de administração de fundos de investimento e do ágio decorrente da
expectativa de rentabilidade futura proveniente da aquisição da investida MAR. O ágio decorrente
da expectativa de expectativa de rentabilidade futura, por ser ativo intangível de vida útil indefinida
não é amortizado, mas testado anualmente para identificar eventuais perdas por redução ao valor
recuperável e em 31 de outubro de 2020 (data da efetivação da cisão) estava registrado pelo seu
valor provável de realização.

Merchant Banking
O segmento de Merchant Banking, descontinuado pelo Banco em 2018, relacionava-se às
atividades de banco de investimento, preponderantemente: (i) a investimentos em fundos de
investimento em participações (FIPs) e ações de companhias fechadas, geridos pela antiga área de
private equity do Banco; e (ii) Bens não de uso (“BNDU”) provenientes de execução de garantias
dadas em operações de crédito.
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(i)

Fundos de investimentos proprietários

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Administração reafirmou em seu planejamento
estratégico a manutenção dos ativos à venda e alinhou os esforços necessários a serem tomados
para que obtivesse êxito na alienação desses ativos ao longo do ano. As principais vendas
realizadas no exercício estão destacadas abaixo:
(1) Alienação, no 1º trimestre de 2021, de 100% da SPE Extrema. Em resultado dessa venda a MD
Realty recebeu a título de adiantamento o montante de R$5.902 mil (sendo R$2.535 mil como
redução de 100% do capital investido e R$3.367 mil a título de distribuição de resultado)
liquidando, dessa forma, sua posição na SPE Extrema. O valor foi pago à vista. Como resultado
da liquidação o Banco reconheceu uma perda de R$52 mil.
(2) Em 9 de setembro de 2021, o Banco, por meio de suas investidas, firmou compromisso para
alienação do investimento em empreendimento localizado no Cachambi – Rio de Janeiro, pelo
montante de R$30.239 mil. Como resultado dessa operação o Banco registrou um ganho de R$239
mil.
(3) Em 10 de maio de 2021, o Ontario Teachers Pension Plan celebrou acordo para a aquisição de
100% de participação na Evoltz, investida do FIP Seville. Em 31 de dezembro de 2021, essa
operação encontra-se concluída com o cumprimento de condições precedentes para a
concretização, que foram consumadas no mês de julho de 2021 e a referida liquidação financeira
também ocorrida em julho de 2021 pelo montante de R$63.318 mil, correspondente à participação
do Banco no investimento.
Para o exercício a findar em 31 de dezembro de 2022, a Administração reavaliou o seu
planejamento estratégico e as condições de cada investimento e reafirmou o esforço de alienação
dos mesmos por meio da manutenção dos ativos remanescentes a venda e elaborando uma
estratégia de alienação para os 12 meses subsequentes. O Comex permanece empenhado e
comprometido com a liquidação dos ativos e possíveis estratégias adotadas no plano de venda para
o próximo exercício.

(ii)

Bens não de uso

Os ativos recebidos em dação em pagamento são destinados a venda, uma vez que a entidade
decide realizá-lo por meio de uma venda ou outra forma que não o uso e a percepção de fluxos de
caixa desses ativos. Pela natureza e característica, todos estes ativos são classificados como
mantidos para venda.
A Administração, como prática, avalia anualmente a existência de indicativos de impairment e
contrata avaliadores externos para a realização da avaliação. O Banco realizou a avaliação dos
Bens não de uso (“BNDUs”) na data-base 31 de dezembro de 2021, ocasião em que reconheceu
uma provisão para redução ao valor recuperável no montante de R$526 mil.
O Banco avalia o BNDU, recebidos em execução de garantia, pelo menor valor entre o seu valor
contábil e o seu valor justo apurado com base em laudos de avaliação deduzido das despesas de
venda, sem depreciá-los. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o Grupo realizou a venda
de BNDUs no montante de R$2.520 mil (31/12/2020 – R$2.453 mil). Em 31 de dezembro de 2021,
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a Administração avaliou as condições dos ativos e permanece empenhada em realizar as operações
por meio da venda dos ativos integrantes da carteira em até de 12 meses.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Administração reafirmou em seu
planejamento estratégico a manutenção dos ativos à venda e alinhou os esforços necessários a
serem tomados para que obtivesse êxito na alienação desses ativos ao longo do ano.
Para o exercício a findar em 31 de dezembro de 2022, a Administração reavaliou o seu
planejamento estratégico e decidiu pela manutenção dos ativos remanescentes a venda, elaborando
assim uma estratégia de alienação para esses ativos dentro dos 12 meses subsequentes. O Comex
permanece empenhado e comprometido com a liquidação dos ativos.
Endividamento
Em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, os índices de endividamento total do Banco
(representados por passivo circulante acrescido do passivo não circulante e dividido pelo total de
ativos) era de, respectivamente, 0,82, 0,87 e 0,88. Referidos índices de endividamento podem ser
explicados principalmente em virtude de uma gestão assertiva de caixa do Banco, permitindo a
manutenção dos referidos índices em patamares baixos.
Índices de Liquidez
Em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, os índices de liquidez geral (representados pela divisão
do ativo total pelo passivo total) foram, respectivamente, 1,22, 1,15 e 1,14. O Banco monitora suas
previsões contínuas de exigências de liquidez, próprias e de suas subsidiárias para assegurar que
haja caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.
b.

Estrutura de capital

O Banco e suas controladas dispõem de estrutura de gerenciamento de capital que compreende o
processo contínuo de monitoramento e controle do capital mantido pelo Banco, a avaliação da
necessidade de capital para fazer face aos riscos a que está sujeita e o planejamento de metas e de
necessidade de capital, considerando objetivos estratégicos.
A gestão do capital possibilita ao Banco e suas controladas uma avaliação consistente do capital
necessário para suportar o crescimento projetado, além da adoção de uma postura prospectiva,
antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado.
Neste contexto, o Banco e suas controladas gerenciam a estrutura de capital com a finalidade de
atender também aos requerimentos mínimos de capital regulamentar exigidos. No plano normativo
vale destacar que o Acordo de Basileia tem como parâmetro internacional obrigatório para as
instituições financeiras, mais conhecido no Brasil como Patrimônio de Referência, conforme
legislação em vigor.
O Índice de Basileia foi apurado segundo os critérios estabelecidos pelas Resoluções CMN nº
4.192/2013 e nº 4.193/2013, que tratam do cálculo do Patrimônio de Referência (PR) e do
Patrimônio de Referência Mínimo Requerido (PRMR) em relação aos Ativos Ponderados pelo
Risco (RWA).
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As instituições financeiras devem manter patrimônio líquido mínimo de 8% dos seus ativos
consolidados ponderados por grau de risco, acrescidos de percentuais sobre os riscos de créditos,
sobre as exposições em ouro, em ativos e passivos referenciados em variação cambial e em
variação da taxa de juros, conforme normas e instruções do Banco Central.
Conforme demonstrado a seguir, o Banco está enquadrado neste limite mínimo operacional:
(em R$ mil, exceto percentuais)

31/12/2021

Capital principal (Nível I)
Patrimônio de Referência
Ativos Ponderados de Risco de Crédito (RWACPAD) (a)
Ativos Ponderados de Risco de Mercado (RWAMPAD) (b)
Ativos Ponderados de Risco Operacional (RWAOPAD) (c)
RWA (a) + (b) + (c)
Patrimônio de Referência Mínimo Requerido
Folga em relação ao Patrimônio de Referência Mínimo Requerido
Índice (%)
Montante do PR apurado para cobertura do risco de taxa de juros
das operações não classificadas na carteira de negociação (RBAN

31/12/2020

31/12/2019

987.344
987.344
3.416.588
817.699
657.197
4.891.484
391.319
596.025
20%

202.028
202.028
1.154.462
209.485
438.219
1.802.166
144.173
57.855
11%

204.945
204.945
1.020.896
150.125
385.369
1.556.390
124.511
80.434
13%

11.529

9.088

6.654

O Banco entende que a atual estrutura de capital é adequada para o seu plano de negócios e
representatividade do capital de terceiros para financiamento das operações é considerada normal
(Em milhares de Reais)

(%)
Passivo

2021

2020

(%)
Passivo

4.405.751
586.253
3.819.498

100,00%
13,30%
86,70%

Total

6.942.867
1.273.612
5.669.255

100,00%
18,34%
81,66%

(%)
Passivo

3.069.698
376.104
2.693.594

100,00%
12,30%
87,70%

Total

Total do Passivo e Patrimônio Líquido (a)
Capital Próprio (1) (b)
Capital de Terceiros (2) (a) - (b)
(1) O Capital Próprio corresponde ao Patrimônio Líquido.
(2) O Capital de Terceiros é composto pelo Passivo mais Patrimônio Líquido atribuível aos acionistas minoritários.

c.

2019

Total

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

O Banco assegura sua capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros
assumidos, gerenciando suas reservas de liquidez mediante estimativas dos recursos que estarão
disponíveis para aplicação, considerando a continuidade dos negócios em condições de
normalidade.
Nesse sentido, em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, os índices de liquidez geral
(representados pela divisão do ativo total pelo passivo total) foram, respectivamente, 1,22, 1,15 e
1,14. Adicionalmente, vale mencionar que, em 31 de dezembro de 2020, o Banco possuía
R$1.679.745 mil como saldo de captações no mercado aberto, o que demonstra a .elevada
capacidade de obtenção de recursos para que o Banco possa honrar seus compromissos.
d.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes utilizadas
O Banco busca diversificar suas fontes de financiamento, procurando linhas sustentáveis e de
longo prazo. Ainda, o perfil de captação do Banco visa também reforçar a estratégia de redução
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dos custos de captação. Por essa razão, as principais linhas de captação do Banco são (i) depósitos
à vista e a prazo, e (ii) captações no mercado aberto.

(i)

Depósitos

(em R$ mil)
Composição

Exercício social findo em 31 de dezembro de
2021
2020
2019

Depósitos à vista
Depósitos interfinanceiros
Depósitos a prazo
Total

406.797
2.516
2.942.978
3.352.291

801.907
1.290.153
2.092.060

336.457
1.500
1.061.949
1.399.906

Como parte de sua estratégia de atuação no segmento de “Banco Digital” e o consequente
oferecimento de contas a seus clientes, as captações por meio de depósito à vista tem crescido nos
últimos anos. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, os depósitos à vista
representaram, respectivamente, R$406.797 mil, R$ 801.907 mil e R$ 336.457 mil ou 12,1%,
38,3% e 24,0% do total de depósitos captados pelo Banco.
Os depósitos a prazo são uma fonte importante de financiamento para o Banco. Nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, os depósitos a prazo representaram,
respectivamente, R$2.942.978 mil, R$ 1.290.153 mil e R$ 1.061.949 mil ou 87,8%, 61,7% e
75,9% do total de depósitos captados pelo Banco.
Por fim, de forma menos relevante, o Banco também recebe empréstimos interfinanceiros de
instituições financeiras brasileiras. O saldo de depósitos interfinanceiros do Banco nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2019 foi, respectivamente, R$ 2.516 mil e R$1.500 mil,
representando 0,1% e 0,1% do total de depósitos captados pelo Banco.
As tabelas abaixo mostram a composição dos depósitos do Banco emitidos por vencimento nas
datas indicadas:
Faixas de Vencimento (em R$
mil)
Depósitos à vista
Depósitos interfinanceiros
Depósitos a prazo:
Pré-fixado (2,55% até 14,58%)
Indexado à variação da taxa CDI (100%)
Indexado à variação da taxa DI/PRE
Total

Faixas de Vencimento (em R$ mil)
Depósitos à vista
Depósitos interfinanceiros :
Depósitos a prazo:
Pré-fixado (1.13% até 18.41%)
Indexado à variação da taxa CDI (100%)
Total

Sem Vencimento

Até 180
dias

406.797

406.797

Sem Vencimento

Exercício social findo em 31 de dezembro de 2021
De 181 a 360 dias Após 360
Total
dias
406.797
1.514
1.002
2.516

82.200
948.590
0
1.030.790

Até 180
dias

801.907

801.907

495.250
214.594
0
711.358

222.947
908.307
71.090
1.203.346

800.397
2.071.491
71.090
3.352.291

Exercício social findo em 31 de dezembro de 2020
De 181 a 360 dias Após 360
Total
dias
801.907

8.309
778.014

3.933
228.147

66.275
205.475

78.517
1.211.636

786.323

232.080

271.750

2.092.060

Exercício social findo em 31 de dezembro de 2019
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Faixas de Vencimento (em R$ mil)

Sem Vencimento

Depósitos à vista
Depósitos interfinanceiros
Depósitos a prazo:
Pré-fixado (3.55% até 19.27%)
Indexado à variação da taxa CDI (100%)

336.457

Total

336.457

(ii)

Carteira própria
Carteira de terceiros
Carteira livre de movimentação
Letras de crédito imobiliário – LCI
Total

(2)
(3)

De 181 a 360 dias Após 360
dias

Total

5.701
331.178

6.145
178.223

19.903
520.799

336.457
1.500
0
31.749
1.030.200

338.379

184.368

540.702

1.399.906

1.500

Captações no mercado aberto

Composição

(1)

Até 180
dias

2021(1)
740.113
795.423
51.746
92.463
1.679.745

2020(2)

2019(3)

301.688
1.070.953
39.362
-

585.108
248.197
13.813
13.175

1.412.003

860.293

Essas operações foram praticadas a uma taxa média em 2021 de 2,9%.
Essas operações foram praticadas a uma taxa média em 2020 de 1,9%.
Essas operações foram praticadas a uma taxa média em 2019 de 4,3%.

A carteira própria do Banco é composta por operações compromissadas lastreadas com títulos
próprios. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, as captações por carteira
própria representaram, respectivamente, R$740.113 mil, R$301.688 mil e R$585.108 mil ou
44,1%, 21,4% e 68,0% do total de captações no mercado aberto feitas pelo Banco.
Já a carteira de terceiros do Banco envolve operações compromissadas lastreadas com títulos de
terceiros. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, as captações por carteira
de terceiros representaram, respectivamente, R$795.423 mil, R$1.070.953 mil e R$248.197mil,
ou 47,4%, 75,8% e 28,9% do total de captações no mercado aberto feitas pelo Banco.
A carteira livre de movimentação se refere aos compromissos de recompra em operações
compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação. Nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2021, 2020 e 2019, as captações por carteira livre de movimentação representaram,
respectivamente, R$51.746 mil, R$39.362 mil e R$13.813 mil, ou 3,1%, 2,8% e 1,6% do total de
captações no mercado aberto feitas pelo Banco.
Por fim, o Banco possui em sua carteira operações compromissadas lastreadas em letras de crédito
imobiliário – LCI. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2019, as captações por
LCI representaram, respectivamente, R$92.463 mil e R$13.175 mil ou 5,5% e 1,5% do total de
captações no mercado aberto feitas pelo Banco. No exercício social findo em 31 de dezembro de
2020, o Banco não realizou captações por LCI.
e.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Devido às fontes estáveis e diversificadas de captação de recursos do Banco, conforme detalhado
acima, bem como ao seu processo de monitoramento do risco de liquidez, que abrange todo o fluxo
de recebimentos e pagamentos do Banco e suas controladas para que ações mitigadoras de risco
possam ser realizadas, o Banco historicamente não teve problemas de liquidez.
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Por outro lado, como parte da gestão do risco de liquidez, o Banco possui um plano formal com
medidas a serem tomadas em cenários de crise de liquidez sistêmica e/ou decorrentes de eventual
risco de imagem do Banco. Esse plano de contingência de liquidez contém parâmetros de atenção,
além de medidas e ações preventivas a serem acionadas em momentos de deficiência de liquidez,
caso as reservas fiquem abaixo de determinados parâmetros.
Nesse sentido, caso haja alguma situação difícil de liquidez decorrente de resgates inesperados de
depósitos de clientes/bancos, inadimplência de algum cliente com operação ativa, ou simplesmente
grandes ajustes em posições no mercado de futuro, o Banco poderá recorrer a algumas alternativas,
abaixo apresentadas:
•
•

Linhas de crédito pré-aprovadas com outros bancos de primeira linha; e
Elevação das taxas de captação de depósitos de clientes/bancos para atrair mais recursos
e/ou alongar as captações.

f.

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
i.

Contratos de empréstimo e financiamentos relevantes

Não há contratos de empréstimo e financiamento que sejam relevantes para o Banco e suas
controladas.
ii.

Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

O Banco mantém relação comercial com outras instituições financeiras, no curso normal de seus
negócios. Ademais, não há relações de longo prazo com outras instituições financeiras que sejam
relevantes para o Banco e suas controladas.
iii.

Grau de subordinação entre as dívidas

Não aplicável.
iv.

Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de
controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

As instituições financeiras estão sujeitas aos limites operacionais estabelecidos pelo CMN e Banco
Central para funcionamento, conforme disposições da regulamentação em vigor, em especial a Lei
nº 4.595/1964, que instituiu o Sistema Financeiro Nacional, e a Resolução do CMN nº 4.019/2011,
que dispõe sobre medidas prudenciais preventivas destinadas a assegurar a solidez, a estabilidade
e o regular funcionamento do Sistema Financeiro Nacional.
Dentre os limites estabelecidos, destacam-se: (i) do Patrimônio de Referência compatível com os
riscos de sua atividade; (ii) de imobilizações, que limita a 50% do valor do Patrimônio de
Referência o total dos recursos aplicados no ativo permanente; (iii) de exposição por cliente, que
estabelece o limite máximo de 25% do valor do Patrimônio de Referência de exposição por cliente;
e (iv) de limites mínimos de capital realizado e patrimônio líquido para funcionamento.
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As normas também estabelecem limites operacionais para às instituições financeiras, referentes
aos limites de concessão de empréstimos a empresas ligadas, administradores e parentes.
Na data deste Formulário de Referência, o Banco e suas controladas cumprem com todas as
obrigações e limites estabelecidos pela regulamentação em vigor.
g.

Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Na data deste Formulário de Referência, o Banco não mantinha linhas de crédito pré-aprovadas cujo
desembolso não tenha sido realizado integralmente.
A utilização dos financiamentos contratados pelo Banco em novas operações de crédito é limitada
àmanutenção de seu Índice de Basileia acima do mínimo regulatório de 10,5%, sendo que o índice
doBanco em 31 de dezembro de 2021 era de 20,0%.

h.

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As análises e discussões a seguir fornecem aos investidores informações derivadas das
Demonstrações Financeiras Consolidadas, de acordo com as normas do IFRS, emitidas pelo IASB,
relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO EM IFRS
EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma indicado)

31/12/2021

Receitas de juros e rendimentos similares
Ao Custo amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
Despesas de juros e similares
Ao Custo amortizado
Resultado de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Receita de prestação de serviços
Resultado de Operações de Câmbio e Variação Cambial de Transações no Exterior
Resultado na Venda de Operações de crédito
Perdas esperadas de Ativos Financeiros
Operações de Crédito
Resultado de intermediação financeira e serviços
Despesas com pessoal
Despesas tributárias
Despesas gerais e administrativas
Resultado de participação em coligadas e controladas
Outras receitas (despesas) operacionais
Provisões e Passivos Contingentes
Resultado antes da tributação
Impostos sobre a Renda
Correntes
Diferidos
Lucro Líquido das Operações Continuadas
Atribuído aos acionistas controladores
Atribuído aos acionistas não controladores
Resultado com Operações Descontinuadas
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AV

PARA OS

31/12/2020

AV

AH

292.418
292.418
(147.042)
(147.042)
197.552
340.494
57.210
1.000
3.798
3.798
745.430
(192.126)
(47.759)
(241.450)
2.333
(51.786)
(1.770)
212.872
(56.709)
(4.027)
(52.682)
156.163
156.163

100,0%
100,0%
-50,3%
-50,3%
67,6%
116,4%
19,6%
0,3%
1,3%
1,3%
254,9%
-65,7%
-16,3%
-82,6%
0,8%
-17,7%
-0,6%
72,8%
-19,4%
-1,4%
-18,0%
53,4%
53,4%

104.087
104.087
(65.303)
(65.303)
88.729
185.691
31.413
(52)
(3.765)
(3.765)
340.800
(100.618)
(25.559)
(149.723)
2.194
(1.213)
(1.094)
64.787
(21.539)
(20.092)
(1.447)
43.248
43.248

100,0%
100,0%
-62,7%
-62,7%
85,2%
178,4%
30,2%

180,9%
180,9%
125,2%
125,2%
122,6%
83,4%
82,1%

-3,6%
-3,6%
327,4%
-96,7%
-24,6%
-143,8%
2,1%
-1,2%
-1,1%
62,2%
-20,7%
-19,3%
-1,4%
41,5%
41,5%

-200,9%
-200,9%
118,7%
90,9%
86,9%
61,3%
6,3%
4169,2%
61,8%
228,6%
163,3%
-80,0%
3540,8%
261,1%
261,1%

(42.827)

-14,6%

(16.170)

-15,5%

164,9%

113.336
113.336

Lucro Líquido Consolidado do Exercício
Atribuído aos acionistas controladores
Atribuído aos acionistas não controladores

38,8%
38,8%

27.078
27.078

26,0%
26,0%

318,6%
318,6%

O lucro líquido das operações continuadas atribuído aos acionistas controladores do Banco foi de
R$156.163 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, em comparação a
R$50.748 mil (excluindo o efeito da provisão de R$7.500 mil para pagamento de honorários
advocatícios de sucesso decorrentes de contingência fiscal não recorrente) no exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020, um aumento de 207,7%. O crescimento reflete principalmente (i) o
aumento de 118,7% da receita bruta (Resultado de Intermediação Finaneira e Serviços), com
destaque para as receitas de prestação de serviços que tem apresentado crescente
representatividade no Banco por meio expansão tanto da base de cliente quanto dos produtos e
serviços oferecidos em sua plataforma digital; somado a (ii) um crescimento anual de 92,3%
despesas, mostrando importante alavancagem operacional com as despesas crescendo em menor
proporção que as receitas.
Receita de juros e rendimentos similares - ao custo amortizado e ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes
A receita de juros e rendimentos similares foi de R$292.418 mil no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2021 em comparação a R$104.087 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2020, um aumento de 180,9%. A receita de juros e rendimentos similares inclui receitas de
operações de crédito, rendas de operações compromissadas, rendas de títulos públicos, rendas de
títulos privados, entre outros. O aumento na comparação anual esteve majoritariamente associada
a (i) uma leve redução de 3,4% na carteira de títulos compromissados (títulos e valores mobiliários
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes), de R$892.544 mil em 31 de dezembro
de 2020 para R$862.593 mil em 31 de dezembro de 2021, redução esta compensada pelo
significativo aumento da taxa SELIC, que foi de 2,0% ao ano ao término do exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020 para 9,2% ao ano ao término do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020; e (ii) reflexo das novas operações de capital de giro, empréstimos a pessoas
físicas (majoritariamente colateralizados) e rotativo de cartão de crédito.

Despesa de juros e similares - ao custo amortizado
A despesa de juros e similares foi de R$147.042 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2021 em comparação a R$65.303 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, um
aumento de 125,2%. Este aumento ocorreu principalmente em virtude do aumento dos depósitos
a prazo e do aumento da taxa SELIC, que foi de 2,0% ao ano ao término do exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020 para 9,2% ao ano ao término do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2021.
Resultado de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
O resultado de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado foi de R$197.552
mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 comparado a R$88.729 mil no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020, um aumento de 122,6%. A rubrica inclui o resultado com
instrumentos financeiros derivativos (tais como operações de mercado a termo e futuro, opções e
contratos de swap), líquidos de ajustes ao valor justo, bem como alienação de títulos e valores
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mobiliários (tais como títulos públicos e privados e ações). Seu crescimento ano contra ano reflete,
principalmente,
(i) a maior distribuição de produtos de Renda Fixa com o fortalecimento da plataforma digital e
da Mesa de Renda Fixa; e (ii) ao maior volume de negócios da Mesa Institucional (que ganhou
maior relevância em 2021 com o valor agregado da Eleven) fazendo operações envolvendo
instrumentos financeiros derivativos para atender às necessidades dos clientes no sentido de
reduzir a exposição a riscos de mercado, de moeda e de taxas de juros.
Receita de prestação de serviços
A receita de prestação de serviços foi de R$340.494 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2021 para R$185.691 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando
um aumento de 83,4%.
Nossas receitas com prestações de serviços foram nossa principal linha de receitas nos exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020, e compreendem:

Renda de tarifas bancárias e de corretagem de bolsa

31/12/2021
181.033

31/12/2020
134.111

Comissão por consultorias e operações estruturadas

136.495

36.186

Outras receitas de prestação de serviços

15.349

12.065

Renda com garantias prestadas (fiança)

4.582

3.062

(Em milhares de Reais)

Rendas de serviços de pagamentos

3.035

267

Receitas de prestação de serviço

340.494

185.691

O aumento da rubrica foi relacionado, principalmente (i) aos fees com operações de Mercado de
Capitais; e (ii) às receitas auferidas com produtos disponibilizados em nossa plataforma digital,
tais como corretagens de operações em renda variável, taxas de administração e performance de
fundos próprios e de terceiros distribuídos, e assinaturas de planos e plataformas de home broker,
associados em grande parte ao aumento da base de clientes ativos de 63,3% no ano conta ano.
Despesas gerais e administrativas, tributárias e outras receitas (despesas) operacionais
As despesas gerais e administrativas, despesas tributárias, despesas com pessoal, provisões e
passivos contingentes e outras receitas (despesas) operacionais foram de R$534.891 mil no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, em comparação a R$278.207 mil no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de 92,3%. Esse aumento foi
decorrente, principalmente, do crescimento de nossas operações e efeito de alavancagem
operacional (uma vez que o crescimento das despesas foi menor que o das receitas) com destaque
para: (i) aumento das despesas com serviços de terceiros, reflexo dos maiores gastos com
consultorias, auditoria e suporte jurídico, em muitos casos associados às aquisições recentes; (ii)
aumento das despesas com pessoal, reflexo do aumento de colaboradores que passou de 605 ao
término do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 para 1.257 ao termino do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2021 (+107,8% a/a) atribuído, dentre outros, ao reforço da equipe
interna de assessoria financeira (B2C), nossas squads e ao time advindo das empresas adquiridas;
(iii) crescimento das despesas de marketing, reflexo da estratégia do fortalecimento de marca e
aquisição de clientes no período; e (iv) crescimento do provisionamento da participação nos
resultados, atrelado ao melhor desempenho operacional de 2021 e aumento de colaboradores.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO EM IFRS
EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma indicado)

31/12/2020

Receitas de juros e rendimentos similares
Ao Custo amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
Despesas de juros e similares
Ao Custo amortizado
Resultado de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Receita de prestação de serviços
Resultado de Operações de Câmbio e Variação Cambial de Transações no Exterior
Resultado na Venda de Operações de crédito
Perdas esperadas de Ativos Financeiros
Operações de Crédito

104.087
104.087
(65.303)
(65.303)
88.729
185.691
31.413
(52)
(3.765)
(3.765)

AV
100,0%
100,0%
-62,7%
-62,7%
85,2%
178,4%
30,2%
0,0%
-3,6%
-3,6%

340.800 327,4%
(100.618) -96,7%
(25.559) -24,6%
(149.723) -143,8%
2.194
2,1%
(1.213) -1,2%
(1.094) -1,1%
64.787 62,2%
(21.539) -20,7%
(20.092) -19,3%
(1.447) -1,4%
43.248 41,5%
43.248 41,5%
-

Resultado de intermediação financeira e serviços
Despesas com pessoal
Despesas tributárias
Despesas gerais e administrativas
Resultado de participação em coligadas e controladas
Outras receitas (despesas) operacionais
Provisões e Passivos Contingentes
Resultado antes da tributação
Impostos sobre a Renda
Correntes
Diferidos
Lucro Líquido das Operações Continuadas
Atribuído aos acionistas controladores
Atribuído aos acionistas não controladores
Resultado com Operações Descontinuadas
Lucro Líquido Consolidado do Exercício
Atribuído aos acionistas controladores
Atribuído aos acionistas não controladores

PARA OS

31/12/2019

AV

AH

115.662 100,0%
115.662 100,0%
(100.033) -86,5%
(100.033) -86,5%
55.658 48,1%
161.383 139,5%
16.866 14,6%
(2.147) -1,9%
(2.147) -1,9%
247.389 213,9%
(60.485) -52,3%
(17.204) -14,9%
(110.168) -95,2%
2.770
2,4%
(9.298) -8,0%
(2.983) -2,6%
50.021 43,2%
(3.149) -2,7%
(15.720) -13,6%
12.571 10,9%

-10,0%
-10,0%
-34,7%
-34,7%
59,4%
15,1%
86,3%
75,4%
75,4%

46.872
37.024
9.848

40,5%
32,0%
8,5%

37,8%
66,4%
48,6%
35,9%
-20,8%
-87,0%
-63,3%
29,5%
584,0%
27,8%
-111,5%
-7,7%
16,8%
-100,0%

0,5%

-2658,5%

41,1%
32,6%
8,5%

-43,0%
-28,1%
-100,0%

(16.170)

-15,5%

632

27.078
27.078
-

26,0%
26,0%

47.504
37.656
9.848

O lucro líquido das operações continuadas atribuído aos acionistas controladores do Banco foi de
R$ 43.248 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, contra R$37.024 mil no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, um aumento de 16,8%. O crescimento reflete o
aumento de 15,1% das receitas de prestação de serviços (uma das mais relevantes linhas de
receitas), negativamente impactado (i) pelo crescimento de 584% das despesas com imposto de
renda atribuído a um efeito positivo do imposto de renda diferido no exercício de 2019; e (ii) pela
provisão de R$7.500 mil para pagamento de honorários advocatícios de sucesso decorrentes de
contingência fiscal não recorrente. Excluindo o efeito da provisão, o lucro líquido das operações
continuadas atribuído aos acionistas controladores teria sido de R$50.748 mil no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020, um aumento de 37,1% em relação ao mesmo perído de
2019.
Receita de juros e rendimentos similares - ao custo amortizado e ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes
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A receita de juros e rendimentos similares foi de R$104.087 mil no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020 em comparação a R$115.662 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2019, representando uma queda de 10,0%. A receita de juros e rendimentos similares inclui
receitas de operações de crédito, rendas de operações compromissadas, rendas de títulos públicos,
rendas de títulos privados, entre outros. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, a
queda das receitas esteve majoritariamente associada a: (i) uma redução de 6,7% na carteira de
títulos e valores mobiliários, de R$956.791 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$892.544 mil
em 31 de dezembro de 2020; e (ii) uma redução nos juros básicos CDI, que foi de 6,0% ao ano no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 para 2,8% ao ano no exercício encerrado em 31
de dezembro de 2020.
Despesa de juros e similares - ao custo amortizado
A despesa de juros e similares foi de R$65.303 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de
2020 em comparação a R$100.033 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019,
representando uma queda de 34,7%. Esta diminuição ocorreu principalmente em virtude do menor
custo de captação em função do aumento dos depósitos à vista, associado à redução nos juros
básicos CDI, que foi de 6,0% ao ano no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 para
2,8% ao ano no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Resultado de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
O resultado de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado foi de R$88.729
mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 comparado a R$55.658 mil no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de 59,4%. A rubrica inclui o
resultado com instrumentos financeiros derivativos (tais como operações de mercado a termo e
futuro, opções e contratos de swap), líquidos de ajustes ao valor justo, bem como alienação de
títulos e valores mobiliários (tais como títulos públicos e privados e ações). Seu crescimento ano
contra ano reflete, principalmente, o crescimento das operações transacionadas pela nossa Mesa
Institucional, que faz operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos para atender às
necessidades de seus clientes, no sentido de reduzir a exposição a riscos de mercado, de moeda e
de taxas de juros.
Receita de prestação de serviços
A receita de prestação de serviços foi de R$185.691 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2020 em comparação a R$161.383 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de 15,1%.
Nossas receitas com prestações de serviços foram nossa principal linha de receitas nos exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019, e compreendem:
(Em milhares de Reais)
Renda de tarifas bancárias e de corretagem de bolsa
Comissão por consultorias e operações estruturadas
Outras receitas de prestação de serviços
Renda com garantias prestadas (fiança)
Rendas de serviços de pagamentos
Receitas de prestação de serviço

31/12/2020
134.111
36.186
12.065
3.062
267
185.691

31/12/2019
98.839
48.571
8.708
5.265
0
161.383

O aumento da rubrica no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 esteve relacionado,
principalmente, ao aumento das receitas de corretagem de operações em renda variável em
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decorrência do aumento da base de clientes ativos em 43,3% e consequente aumento do volume
de transações.
Resultado de Operações de Câmbio e Variação Cambial de Transações no Exterior
O resultado com operações de câmbio e variação cambial de transações no exterior foi de
R$31.413 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, em comparação a R$16.866
mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de 86,3%
explicado pelo: aumento da posição em disponibilidade estrangeira de R$28.727 mil no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$225.115 mil no exercício encerrado em 31 de
dezembro 2020 e; efeito de depreciação do real em relação ao dólar norte-americano de 28,9% no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Despesas gerais e administrativas, tributárias e outras receitas (despesas) operacionais
As despesas gerais e administrativas, despesas tributárias, despesas com pessoal, provisões e
passivos contingentes e outras receitas (despesas) operacionais foram de R$278.207 mil no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, em comparação a R$200.138 mil no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de 39,0%.
Esse aumento foi decorrente, principalmente, do crescimento de nossas operações, com destaque
para: (i) aumento do quadro de funcionários de 496 ao final do exército social de 2019 para 604
ao final do exército social de 2020, que acarretou em um aumento de despesas com pessoal,
incluindo participação nos resultados, de 66,4%; (ii) aumento dos custos diretamente associados
às nossas operações, tais como custos de compensação de operações de mercado e custos das
plataformas; (iii) aumento das despesas serviços de terceiros, tais como consultorias jurídicas para
auxiliar nossas aquisições e recentes parcerias estabelecidas no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020 e no início do exercício de 2021; (iv) lançamento de provisão de R$7.500 mil
para pagamento de honorários advocatícios de sucesso decorrentes de contingência fiscal não
recorrente; e
(v) investimentos em ações e marketing e fortalecimento da marca.
Imposto de renda e contribuição social
A soma das rubricas de imposto de renda corrente e diferido foi R$21.539 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, em comparação a R$3.149 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de 584,0%. Na comparação
entre os períodos, o imposto corrente cresceu 27,8%, em linha com o crescimento do resultado
antes da tributação, mas teve a comparação impactada pelo efeito positivo, não caixa, do imposto
diferido no exercício social de 2019, em parte explicado pelo aumento da alíquota da CSLL dos
bancos de 15% para 20% a partir de 01/03/20, afetando inclusive o estoque de crédito tributário
diferido.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS EM IFRS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
ATIVO
(Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma indicado)

31/12/2021
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AV

31/12/2020

AV

AH

Caixa e equivalentes de caixa
Ativos Financeiros
Ao Custo Amortizado
Títulos e valores Mobiliários
Outros Ativos Financeiros
Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil
Operações de crédito
(-) Provisão para Perda Esperada
Ao Valor Justo por meio de Outros Resultados
Abrangentes
Títulos e valores Mobiliários
Ao Valor Justo por meio do Resultado
Títulos e valores Mobiliários
Derivativos
Ativos não circulantes mantidos para venda
Investimentos em Coligadas
Outros ativos
Ativos Fiscais
Imposto de renda recuperável
Imposto de renda e contribuição social diferido
Imobilizado

2.186.546
3.834.808
1.495.349
53.181
396.376
17.083
1.032.917
(4.208)

31,5%
55,2%
21,5%
0,8%
5,7%
0,2%
14,9%
-0,1%

2.057.592
1.768.530
453.017
318.224
14.978
127.821
(8.006)

46,7%
40,1%
10,3%
0,0%
7,2%
0,3%
2,9%
-0,2%

6,3%
116,8%
230,1%
24,6%
14,1%
708,1%
-47,4%

862.593

12,4%

892.544

20,3%

-3,4%

862.593
1.476.866
1.295.241
181.625
278.331
1.036
180.910
144.711
50.121
94.590
38.335

12,4%
21,3%
18,7%
2,6%
4,0%
0,0%
2,6%
2,1%
0,7%
1,4%
0,6%

892.544
422.969
335.712
87.257
332.828
2.117
17.225
112.161
36.926
75.235
21.755

20,3%
9,6%
7,6%
2,0%
7,6%
0,0%
0,4%
2,5%
0,8%
1,7%
0,5%

-3,4%
249,2%
285,8%
108,1%
-16,4%
-51,1%
950,3%
29,0%
35,7%
25,7%
76,2%

10.562

0,2%

12.124

0,3%

-12,9%

267.628

3,9%

81.419

1,8%

228,7%

Direitos de uso de arrendamentos
Intangível

6.942.867 100,0%

Total do Ativo

4.405.751 100,0%

57,6%

PASSIVO
(Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma indicado)
Passivos financeiros
Ao Custo Amortizado
Depósitos
Captações no mercado aberto
Outros Passivos Financeiros

31/12/2021

AV

31/12/2020

AV

AH

5.453.838
5.273.186
3.352.291
1.679.745

78,6%
76,0%
48,3%
24,2%

3.745.436
3.728.786
2.092.060
1.412.003
224.723

85,0%
84,6%
47,5%
32,0%

45,6%
41,4%
60,2%
19,0%

5,1%

6,6%

239.495
1.655

3,4%

-

Obrigações por empréstimos
Ao Valor Justo por meio do Resultado
Derivativos
Provisões e Passivos Contingentes
Outros passivos
Passivos associados a Ativos não circulantes mantidos para venda
Passivos Fiscais
Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes
Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidas
Outras Obrigações Fiscais
Total do passivo

180.652
180.652
2.676
78.203
51.794
82.744
27.189
55.272
283
5.669.255

0,0%
2,6%
2,6%
0,0%
1,1%
0,7%
1,2%
0,4%
0,8%
0,0%
81,7%

16.650
16.650
1.460
36.437
11.839
24.326
23.620
617
89
3.819.498

0,4%
0,4%
0,0%
0,8%
0,3%
0,6%
0,5%
0,0%
0,0%
86,7%

985,0%
985,0%
83,3%
114,6%
337,5%
240,1%
15,1%
8858,2%
218,0%
48,4%

Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido atribuível aos acionistas controladores
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Ações em tesouraria
Outros resultados abrangentes

1.273.612
1.273.612
1.074.966
198.391
135.204
(134.453)
(496)

18,3%
18,3%
15,5%
2,9%
1,9%
-1,9%
0,0%

586.253
586.253
291.908
228.974
71.385
(6.349)
335

13,3%
13,3%
6,6%
5,2%
1,6%
-0,1%
0,0%

117,2%
117,2%
268,3%
-13,4%
89,4%
2017,7%
-248,1%

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

6.942.867 100,0%
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4.405.751 100,0%

57,6%

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
O saldo de caixa e equivalentes de caixa passou de R$2.057.592 mil em 31 de dezembro de 2020
para R$2.186.546 mil em 31 de dezembro de 2021. O aumento da rubrica de 6,3% na comparação
anual é resultado, principalmente, do aumento do saldo de disponibilidades em moeda estrangeira,
que passou de R$225.115 mil em 31 de dezembro de 2020 para R$510.080 mil em 31 de dezembro
de 2021 por conta do crescimento das atividades de Sales & Trading.
Títulos e valores mobiliários
O saldo de títulos e valores mobiliários passou de R$ 1.228.256 mil em 31 de dezembro de 2020
para R$ 2.211.015 mil em 31 de dezembro de 2021, um aumento de 80,0% na comparação anual.
Essa variação decorreu principalmente pelo aumento de transações com debentures e títulos
emitidos no exterior (classificados como títulos e valores mobiliários ao valor justo por meio do
resultado), que passaram de R$ 335.712 mil em 31 de dezembro de 2020 para 1.295.241 em 31 de
dezembro de 2021.
Operações de Crédito
O saldo de Operações de Crédito passou de R$127.821 mil em 31 de dezembro de 2020 para R$
1.032.917 mil em 31 de dezembro de 2021, aumento de 708,1% devido ao maior volume de crédito
concedido a clientes do varejo, principalmente na modalidade de crédito colateralizado, com baixa
exposição à risco.
Outros Ativos
O saldo de Outros Ativos passou de R$ 17.225 mil em 31 de dezembro de 2020 para R$180.910
mil em 31 de dezembro de 2021, aumento de 950,3% devido (i) ao incremento dedespes
asantecipadas tais como envio de cartões a clientes e despesas antecipadas do processo de IPO; e
principalmente (ii) ao adiantamento/luvas concedidos aos escritórios de agentes autônomos
(AAI's) parceiros.

Passivo
Passivo Depósitos
O saldo de depósitos passou de R$2.092.060 mil em 31 de dezembro de 2020 para R$3.352.291
mil em 31 de dezembro de 2021, um aumento de 60,2% na comparação anual. Essa variação
decorreu principalmente pelo aumento dos depósitos a prazo, que passaram de R$1.290.153 mil
em 31 de dezembro de 2020 para R$ 2.942.978 mil em 31 de dezembro de 2021, aumento este
associado ao montante em conta corrente dos clientes pessoa física, aplicados em CDB automático.
De forma geral, o aumento nos depósitos decorreu do crescimento da base de clientes ativos, que
em 31 de dezembro de 2021, alcançou cerca de 580,5 mil clientes ativos.

Captações no mercado aberto
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O saldo de captações no mercado aberto passou de R$1.412.003 mil em 31 de dezembro de 2020
para 1.679.745 mil em 31 de dezembro de 2021, um aumento de 19,0% na comparação anual,
decorrente, principalmente, do aumento no saldo de operações compromissadas (recompras a
liquidar).
Derivativos
O saldo de Derivativos passou de R$16.650 mil em 31 de dezembro de 2020 para 180.652 mil em
31 de dezembro de 2021, um aumento de 985,0% na comparação anual decorrente, principalmente,
do aumento da contrataçãode operações de câmbio por clientes.
Patrimônio líquido
O patrimônio líquido do Banco movimentou de R$586.253 mil em 31 de dezembro de 2020 para
R$1.273.612 mil em 31 de dezembro de 2021, um aumento de 117,2% na comparação anual. Essa
variação é justificada, principalmente, pelos recursos provenientes do IPO da Companhia,
concluído em Abril de 2021, com um montande bruto captado de R$783.058 mil registrados na
conta Capital Social e R$30.583 mil em custos de emissão alocados à Reserva de Capital.
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS EM IFRS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
ATIVO
(Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma
indicado)

31/12/2020

AV

31/12/2019

AV

AH

Caixa e equivalentes de caixa
Ativos Financeiros
Ao Custo Amortizado
Títulos e valores Mobiliários
Outros Ativos Financeiros
Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil
Operações de crédito
(-) Provisão para Perda Esperada

2.057.592
2.086.754
771.241
318.224
14.978
127.821
(8.006)

46,7%
47,4%
17,5%
0,0%
7,2%
0,3%
2,9%
-0,2%

502.473
2.151.170
669.414
130.287
224.005
3.433
91.925
(4.241)

16,4%
70,1%
21,8%
4,2%
7,3%
0,1%
3,0%
-0,1%

309,5%
-3,0%
15,2%
-100,0%
42,1%
336,3%
39,0%
88,8%

892.544

20,3%

956.791

31,2%

-6,7%

892.544
422.969
335.712
87.257
332.828
2.117
17.225
112.161
36.926
75.235
21.755

20,3%
9,6%
7,6%
2,0%
7,6%
0,0%
0,4%
2,5%
0,8%
1,7%
0,5%

956.791
524.965
506.395
18.570
419.449
2.764
10.725
116.306
30.709
85.597
26.742

31,2%
17,1%
16,5%
0,6%
13,7%
0,1%
0,3%
3,8%
1,0%
2,8%
0,9%

-6,7%
-19,4%
-33,7%
369,9%
-20,7%
-23,4%
60,6%
-3,6%
20,2%
-12,1%
-18,6%

12.124

0,3%

16.912

0,6%

-28,3%

1,5%

72,6%

100,0%

43,5%

Ao Valor Justo por meio de Outros Resultados
Abrangentes
Títulos e valores Mobiliários
Ao Valor Justo por meio do Resultado
Títulos e valores Mobiliários
Derivativos
Ativos não circulantes mantidos para venda
Investimentos em Coligadas
Outros ativos
Ativos Fiscais
Imposto de renda recuperável
Imposto de renda e contribuição social diferido
Imobilizado
Direitos de uso de arrendamentos
Intangível
Total do Ativo

81.419
4.405.751
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1,8%
100,0%

47.162
3.069.698

PASSIVO
(Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma
indicado)
Passivos financeiros
Ao Custo Amortizado
Depósitos
Captações no mercado aberto
Outros Passivos Financeiros
Ao Valor Justo por meio do Resultado
Derivativos
Provisões e Passivos Contingentes
Outros passivos
Passivos associados a Ativos não circulantes
mantidos para venda
Passivos Fiscais
Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes
Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidas
Outras Obrigações Fiscais
Total do passivo

31/12/2020

AV

31/12/2019

AV

AH

3.745.436
3.728.786
2.092.060
1.412.003
224.723
16.650
16.650
1.460
36.437

85,0%
84,6%
47,5%
32,0%
5,1%
0,4%
0,4%
0,0%
0,8%

2.638.759
2.591.836
1.399.906
860.293
331.637
46.923
46.923
2.074
16.794

86,0%
84,4%
45,6%
28,0%
10,8%
1,5%
1,5%
0,1%
0,5%

41,9%
43,9%
49,4%
64,1%
-32,2%
-64,5%
-64,5%
-29,6%
117,0%

0,6%
0,6%
0,5%
0,0%
0,0%
87,7%

-36,8%
41,2%
46,8%
-42,7%
36,9%
41,8%

12,3%
12,3%
11,3%
0,0%
1,3%
-0,4%
0,0%

55,9%
55,9%
-15,6%
0,0%
74,1%
-41,0%
77,2%

100,0%

43,5%

11.839
24.326
23.620
617
89
3.819.498

Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido atribuível aos acionistas controladores
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Ações em tesouraria
Outros resultados abrangentes
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

0,3%
0,6%
0,5%
0,0%
0,0%
86,7%

586.253 13,3%
586.253 13,3%
291.908 6,6%
228.974 5,2%
71.385 1,6%
(6.349) -0,1%
335 0,0%
4.405.751 100,0%

18.741
17.226
16.085
1.076
65
2.693.594
376.104
376.104
345.668
41.002
(10.755)
189
3.069.698

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
O saldo de caixa e equivalentes de caixa passaram de R$502.473 mil em 31 de dezembro de 2019
para R$ 2.057.592 mil em 31 de dezembro de 2020. O aumento da rubrica de 309,5% quando
comparado a 31 de dezembro de 2019, é resultado; (i) do vencimento e quitação integral de
operações de crédito (classificadas como títulos e valores mobiliários), que passaram de
R$130.287 mil em 31 de dezembro de 2019 para zero em 31 de dezembro de 2020; (ii) do aumento
dos depósitos à vista, que passaram de R$336.457 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$
801.907 mil em 31 de dezembro de 2020; e (iii) aporte de capital de R$ 258.000 mil, realizado
pelo Digital Mais Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
Títulos e valores mobiliários
O saldo de títulos e valores mobiliários passou de R$1.593.473 mil em 31 de dezembro de 2019
para R$ 1.228.256 mil em 31 de dezembro de 2020, apresentando uma redução de 29,7% em
relação a 31 de dezembro de 2019. Essa variação decorreu principalmente pelo vencimento e
quitação integral de operações de crédito (classificadas como títulos e valores mobiliários), que
passaram de R$130.287 mil em 31 de dezembro de 2019 para zero em 31 de dezembro de 2020.
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Ativos não circulantes mantidos para venda
O saldo de ativos não circulantes mantidos para venda passou de R$419.449 mil em 31 de
dezembro de 2019 para R$332.828 mil em 31 de dezembro de 2020, devido à cisão do segmento
de Administração Fiduciária e a versão da parcela cindida do ativo intangível no montante de R$
60.476 mil.

Passivo Depósitos
O saldo de depósitos passou de R$1.399.906 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 2.092.060
mil em 31 de dezembro de 2020, apresentando um aumento de 49,4% em relação a 31 de dezembro
de 2019. Essa variação decorreu principalmente pelo aumento dos depósitos à vista, que passou
de R$336.457 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 801.907 mil em 31 de dezembro de 2020.
De forma geral, o aumento nos depósitos decorreu do crescimento da base de clientes ativos, que
em 31 de dezembro de 2020, alcançou cerca de 355,7 mil clientes ativos.
Captações no mercado aberto
O saldo de captações no mercado aberto passou de R$860.293 mil em 31 de dezembro de 2019
para R$ 1.412.003 mil em 31 de dezembro de 2020, apresentando um aumento de 64,1% em
relação a 31 de dezembro de 2019, decorrente, principalmente, do aumento no saldo de operações
compromissadas (recompras a liquidar).
Patrimônio líquido
O patrimônio líquido do Banco movimentou de R$376.104 mil em 31 de dezembro de 2019 para
R$586.253 mil em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de 55,9%. Essa variação
é justificada, entre outros, pelo aporte de capital de R$ 258.000 mil, realizado pelo Digital Mais
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO

A tabela a seguir apresenta as principais variações nos fluxos de caixa nos exercícios findos em
31 de dezembro de 201, 2020 e 2019, conforme indicado abaixo:
Fluxo de Caixa em IFRS - R$ mil
Caixa líquido proveniente (utilizado) de atividades operacionais
Caixa gerado (utilizado) pelas atividades de investimento
Caixa gerado (utilizado) pelas atividades de financiamento
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
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Exercício findo em 31 de dezembro de
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
(262.178)
1.311.876
(416.922)
(203.945)
(46.499)
(47.846)
563.267
252.384
(3.730)
97.144
1.517.761
(468.498)
2.057.592
502.473
958.574
31.810
37.358
12.397
2.186.546
2.057.592
502.473

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 COMPARADO AO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais
O caixa líquido utilizado nas atividades operacionais totalizou R$262.178 mil no exercício findo
em 31 de dezembro de 2021 comparado ao caixa gerado de R$1.311.876 mil no exercício findo
em 31 de dezembro de 2020. Essa variação é justificada, principalmente, (i) pelo aumento da
carteira de crédito (em grande na concessão da modalidade de crédito colateralizado); (ii)
aquisições de Títulos Mobiliários, tais como Debentures.
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de investimento
O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento totalizou R$203.945 mil no exercício
findo em 31 de dezembro de 2021 comparado a R$46.499 mil utilizado nas atividades de
investimento no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. A variação positiva foi explicada,
principalmente, (i) pelo aumento 160,2% do investimento em intangíveis, relacionado à aquisição
de softwares e desenvolvimento interno de sistemas e processos voltados à melhorias e adições de
produtos e serviços no banco digital; e (ii) pelas aquisições de empresas ao longo de 2021 para
fortalecer o ecossistema de produtos e serviços oferecidos também no banco digital.
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento
O caixa líquido proveniente das atividades de financiamento totalizou R$563.267 mil no exercício
findo em 31 de dezembro de 2021 comparado a um caixa líquido de R$252.384 mil no exercício
findo em 31 de dezembro de 2020. Essa variação é justificada majoritariamente pela captação
líquida (descontada dos custos de transação) de R$752.475 mil com o IPO do Companhia,
concluído em abril de 2021.

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADO AO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais
O caixa líquido proveniente das atividades operacionais totalizou R$1.310.470 mil no exercício
findo em 31 de dezembro de 2020 comparado ao caixa utilizado de R$416.922 mil no exercício
findo em 31 de dezembro de 2019. Essa variação é justificada principalmente pela captação de
R$1.118.714 mil na captação na modalidade de depósitos e captação no mercado aberto.

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de investimento
O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento totalizou R$45.093 mil no exercício findo
em 31 de dezembro de 2020 comparado a R$47.846 mil utilizado nas atividades de investimento
no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. A queda foi explicada, principalmente, pela queda
no investimento em sistemas de processamento de dados, notadamente compra de equipamentos
e instalações físicas em 72,0%, que foi parcialmente compensada pelo aumento do investimento
em intangíveis de 48,9%, relacionado à aquisição de softwares e desenvolvimento sistemas e
processos voltados à melhorias e adições de produtos e serviços no banco digital.
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Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento
O caixa líquido proveniente das atividades de financiamento totalizou R$252.384 mil no exercício
findo em 31 de dezembro de 2020 comparado a um caixa líquido utilizado de R$3.730 mil no
exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Essa variação é justificada pelo aumento do capital
social do Banco no valor de R$ 258.000 mil realizado em dezembro de 2020. Esta operação foi
importante para agregar segurança e solidez para ajudar a sustentar ciclo de crescimento do
segmento de Banco Digital do Banco. Para mais informações acerca da operação envolvendo o
aumento de capital do Banco, vide seção 17.2 deste Formulário de Referência.

10.2 – Resultado operacional e financeiro
a.

Resultado das operações do emissor
i.

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

As receitas financeiras do Banco são compostas pelas receitas de juros e rendimentos similares,
receitas de prestação de serviços, resultado de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio
do resultado, variação cambial de transações no exterior e resultado na venda de operações de
crédito.
Para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, as receitas de juros e
rendimentos similares foram oriundas principalmente das operações de crédito, rendas de
operações compromissadas, rendas de títulos públicos e rendas de títulos privados. As receitas
originadas em prestações de serviços, por sua vez, referem-se majoritariamente a corretagem de
operações de renda variável, comissão por consultorias e operações estruturadas, fee de assessoria
e de outras receitas de prestação de serviços, renda com garantias prestadas (fiança), comissão por
indicação de clientes e outros, em menor proporção.
A tabela abaixo apresenta os principais componentes da receita para os períodos/exercícios
informados:

Exercício social findo em 31 de dezembro de
(em milhares de R$)
2021
2020
2019
Receitas de prestação de serviços
340.494 185.691
161.383
Resultado de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
197.552
88.729
55.658
Receita de juros e rendimentos:
145.376
38.784
15.629
Receita de juros e rendimentos similares
292.418 104.087
115.662
Despesas de juros e similares
(147.042) (65.303) (100.033)
Variação cambial de transações no exterior
57.210
31.413
16.866
Perdas esperadas de ativos financeiros
3.798
(3.765)
(2.147)
Resultado na venda de Operações de crédito
1.000
(52)
Total das Receitas

ii.

745.430

340.800

Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
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247.389

Os resultados operacionais do Banco são substancialmente oriundos da atividade de prestação de
serviços bancários além de produtos e serviços financeiros para investidores pessoa física,
empresas e parceiros institucionais, que podem ser afetados em maior ou menor escala por
variáveis macroeconômicas, tais como inflação e flutuações nas taxas de juros podem impactá-los,
conforme indicados no item 10.2 (c) abaixo.
b.
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
A receita de juros e rendimentos similares foi de R$292.418 mil no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2021 em comparação a R$104.087 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2020, um aumento de 180,9%. A receita de juros e rendimentos similares inclui receitas de
operações de crédito, rendas de operações compromissadas, rendas de títulos públicos, rendas de
títulos privados, entre outros. O aumento na comparação anual esteve majoritariamente associada
a (i) uma leve redução de 3,4% na carteira de títulos compromissados (títulos e valores mobiliários
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes), de R$892.544 mil em 31 de dezembro
de 2020 para R$862.593 mil em 31 de dezembro de 2021, redução esta compensada pelo
significativo aumento da taxa SELIC, que foi de 2,0% ao ano ao término do exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020 para 9,2% ao ano ao término do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020; e (ii) reflexo das novas operações de capital de giro, empréstimos a pessoas
físicas (majoritariamente colateralizados) e rotativo de cartão de crédito.
A receita de juros e rendimentos similares diminuiu em 10,0% no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, tendo passado de R$ 115.662 mil no mesmo período de 2019 para R$
104.087 mil. A receita de juros e rendimentos similares inclui receita de operações de crédito,
rendas de operações compromissadas, rendas de títulos públicos, rendas de títulos privados, entre
outros. A diminuição nessa receita foi atribuível, principalmente, a: (i) uma redução de 6,7% na
carteira de títulos e valores mobiliários, de R$956.791 mil em 31 de dezembro de 2019 para
R$892.544 mil em 31 de dezembro de 2020; e (ii) uma redução nos juros básicos CDI, que foi de
6,0% no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 para 2,8% no exercício encerrado em 31
de dezembro de 2020.
A receita de juros e rendimentos similares aumentou em aproximadamente 13,8% para R$ 115.662
mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, em comparação a R$ 101.598 mil no
mesmo período em 2018. A receita de juros e rendimentos similares inclui receita de operações de
crédito, rendas de operações compromissadas, rendas de títulos públicos, rendas de títulos
privados, entre outros. O aumento em tal receita foi atribuível, principalmente, a: (i) um aumento
de 30,0% na carteira de títulos e valores mobiliários, de R$736.014 mil em 31 de dezembro de
2018 para R$956.791 mil em 31 de dezembro de 2019; parcialmente impactado (ii) pela redução
nos juros básicos CDI, que foi de 6,4% no exercício social de 2018 para 6,0% no exercício social
de 2019.
A receita de prestação de serviços foi de R$340.494 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2021 para R$185.691 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando
um aumento de 83,4%. O aumento da rubrica foi relacionado, principalmente (i) aos fees com
operações de Mercado de Capitais; e (ii) às receitas auferidas com produtos disponibilizados em
nossa plataforma digital, tais como corretagens de operações em renda variável, taxas de
administração e performance de fundos próprios e de terceiros distribuídos, e assinaturas de planos
e plataformas de home broker, associados em grande parte ao aumento da base de clientes ativos
de 63,3% no ano conta ano.
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A receita de prestação de serviços aumentou em 15,1% para R$ 185.691 mil no exercício social
findo em 31 de dezembro de 2020, em comparação a R$ 161.383 mil no mesmo período em 2019.
Tal aumento está relacionado ao aumento das receitas de corretagem de operações em bolsa e das
receitas com cursos e planos de plataformas de homebroker, explicados pelo aumento da base de
clientes ativos em 78,5% e consequente aumento do volume de transações.
A receita de prestação de serviços aumentou em 98,2% para R$ 161.383 mil no exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019, em comparação a R$ 81.433 mil no mesmo período em 2018.
Tal aumento foi decorrente do aumento das receitas de corretagem de operações em bolsa
explicados pelo aumento da base de clientes ativos em 43,3% e consequente aumento do volume
de transações.
c.
Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor,
quando relevante

As seguintes variáveis macroeconômicas podem impactar os resultados do Banco:
Taxa de Juros: um aumento nas taxas de eleva também o custo médio da captação pós-fixada do
Banco, atrelada ao CDI – Certificado de Depósito Interbancário. Num cenário de queda da taxa de
juros ocorre o oposto: há uma queda no custo de captação, dado que reduz o custo de captação da
parcela pós-fixada da carteira.
Inflação: a inflação também é um elemento de efeito direto e indireto sobre a captação, com seu
efeito na taxa de juros sendo o mais impactante no que se refere a captação de carteira.
Diretamente, pois parte da carteira de captação do Banco é pós-fixada atrelada ao IPCA - Índice
de Preços ao Consumidor. Indiretamente, pois o principal instrumento de política monetária à
disposição do Banco Central para mitigar pressões inflacionárias é a taxa de juros. Quando há um
aumento generalizado de preços, aumentos na taxa de juros são realizados no intuito de conter a
espiral de preços, pois elevam o custo do dinheiro ao longo do tempo. Por outro lado, quando a
inflação está ancorada em níveis confortáveis o Banco Central tem espaço para cortar a taxa de
juros, reduzindo tal custo.
Importante destacar que esses impactos são mitigados através de operações de proteção de balanço
(hedge) e na gestão da precificação no momento da originação dos ativos.
10.3 – Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras
a.

Introdução ou alienação de segmento operacional

No intuito de direcionar as operações do Banco para o segmento de varejo e oferta de produtos e
serviços por meio da sua plataforma de Banco Digital, a administração, representada pelo seu
comitê executivo (COMEX), optou pela descontinuidade de alguns segmentos operacionais. Nesse
contexto, o Banco iniciou o esforço de venda das operações de Merchant Banking, Carteira de
Crédito Corporate e de administração fiduciária de fundos de investimento ilíquidos, as quais
foram detalhadas no item 10.1 deste Formulário de Referência.
b.

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Aquisição da Eleven Research
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Em 5 de fevereiro de 2021, foi assinada a aquisição da Eleven Research, casa de análises
financeiras independentes, que manterá a independência e operações distintas das do Banco.
Aquisição da Proseek
Em 21 de janeiro de 2021, assinada a aquisição da Proseek, empresa voltada para o recrutamento,
capacitação e gestão de desempenho de capital humano.
Aquisição da Carteira Global
Em 6 de abril de 2021, o Modal e os acionistas da Carteira Global firmaram contrato de compra e
venda por meio do qual o Modal adquiriu a totalidade das quotas da Carteira Global. A Carteira
Global é uma plataforma de gerenciamento e consolidação de carteiras de investimentos com foco
no open finance que oferece serviços para os investidores (B2C) e também para os assessores e
consultores financeiros (B2B).
Aquisição da Refinaria de Dados
Em 6 de abril de 2021, o Modal e os acionistas da Refinaria de Dados firmaram contrato de compra
e venda por meio do qual o Modal adquiriu a totalidade das quotas da Refinaria de Dados. Essa
operação tem como objetivo aumentar a sinergia das operações do Modal utilizando a
infraestrutura e tecnologia de coleta, pré-processamento, análise e visualização de dados da
Refinaria de Dados para melhor compreender as necessidades de clientes e parceiros.
Aquisição da Hum Bilhão
Em 6 de julho de 2021, o Modal e os acionistas da Hum Bilhão firmaram contrato de compra e
venda por meio do qual o Modal adquiriu a totalidade das quotas da Hum Bilhão. Essa operação
faz parte da estratégia de expansão do Modal no segmento de educação e capacitação financeira
para seus colaboradores e clientes.
Aquisição da Vaivoa
Em 21 de julho de 2021, o Modal e os acionistas da VaiVoa firmaram contrato de compra e venda
por meio do qual o Modal adquiriu a totalidade das quotas da VaiVoa. Essa operação faz parte da
estratégia de expansão do Modal no segmento de educação e capacitação financeira para seus
colaboradores e clientes.
Aquisição da W2D Digital – em andamento
Em 01 de dezembro de 2021, o Modal firmou contrato de compra e venda por meio do qual o
Modal adquiriu a totalidade das quotas da W2D Digital. A W2D Digital é referência no mercado
de Insurance as a Service (IaaS) no Brasil e é especializada em ofertar seguros de maneira digital
com simplicidade e eficiência, conectando provedores, insurtechs e seguradoras a clientes e
parceiros por meio de canais digitais como apps, sites e plataformas via formato white label. A
iniciativa se insere no contexto estratégico de fortalecimento do ecossistema financeiro Modal em
um mercado endereçável em expansão, com alto potencial de receita e impulsionado pelo open
finance.
Aquisição da Galapos Consultoria – em andamento
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Em 31 de dezembro de 2021, a operação aguardava a aprovação do BACEN e o cumprimento das
demais condições precedentes. Em 17 de novembro de 2021, o Modal firmou contrato de compra
e venda por meio do qual o Modal adquiriu a totalidade das quotas da Galapos. A Galapos é uma
tradicional boutique de fusões e aquisições na Região Sul do Brasil.
Aquisição da LiveOn – em andamento
Em 6 de outubro de 2021, o Modal firmou contrato de compra e venda por meio do qual o Modal
adquiriu a totalidade das quotas da LiveOn. A LiveOn é referência no mercado de Banking as a
Service (BaaS) no Brasil, possibilitando empresas, de qualquer porte ou segmento, oferecer a seus
clientes uma experiência de um banco digital com sua própria marca e direcionada ao seu públicoalvo
c.

Eventos ou operações não usuais

Não houve, durante os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020, quaisquer
eventos ou operações não usuais com relação ao Banco ou suas atividades que tenham causado ou
se espera que venham causar efeito relevante nas suas demonstrações financeiras ou seus
resultados.
10.4 – Mudanças significativas nas práticas contábeis, bem como seus efeitos significativos,
e ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
a.

Mudanças significativas nas práticas contábeis

O Banco adotou em 1º de janeiro de 2018 as IFRS. Não foram registradas mudanças significativas
nas práticas contábeis em IFRS desde a adoção inicial e nos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2021 e 2020.
b.

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Conforme citado no item a), nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não
ocorreram alterações significativas em práticas contábeis.
c.

Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não possuem ressalvas ou ênfases.
10.5 – Políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor
A elaboração das demonstrações financeiras do Banco envolve determinados julgamentos,
estimativas e adoção de premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos
e passivos. A administração do Banco esclarece que as políticas contábeis consideradas críticas
foram selecionadas com base na relevância que poderiam causar nas demonstrações financeiras
do Banco e encontram-se descritas abaixo.
Os resultados reais desses valores contábeis podem diferir dessas estimativas, portanto, para
melhor adequar a realidade do Banco ao disposto acima, o Banco revisa as suas premissas
continuamente e os possíveis efeitos decorrentes destas revisões são reconhecidos no exercício ou
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período em que as estimativas são revistas. De modo a proporcionar um entendimento de como o
Banco forma seus julgamentos sobre eventos futuros, inclusive quanto a variáveis e premissas
utilizadas nas estimativas, foram sumarizadas as principais políticas contábeis críticas envolvendo
esses julgamentos da administração, incluindo as premissas e as variáveis nas quais se baseiam
especialmente nessas políticas.
Julgamentos e estimativas contábeis
Na elaboração de Demonstrações Financeiras Consolidadas em IFRS exige a aplicação de certas
premissas e julgamentos relevantes que envolvem alto grau de incerteza e que podem produzir
impacto material nas demonstrações financeiras. Em atendimento ao IFRS, a Administração aplica
estimativas que podem alterar significativamente os montantes apresentados em nossas
demonstrações financeiras consolidadas, sendo que os valores podem ser divergentes em cenários
em que não são empregadas tais proposições. A seguir, estão descritas políticas contábeis adotadas
que possuem elevada complexidade e norteiam aspectos relevantes na apuração de nossas
operações.
As estimativas e julgamentos considerados mais relevantes pelo Modal estão detalhadas abaixo:
a)
Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos e cotas de fundo de investimento
em participações
A administração avalia esse item como crítico pelo fato de possuir posição relevante nesses ativos
e pela sensibilidade dos modelos de valorização desses ativos às premissas de sua avaliação que
consideram julgamentos como liquidez, taxa de desconto, risco de crédito, dentre outros. O
impacto das principais premissas utilizadas na avaliação poderem distorcer impactar
significativamente o Balanço Patrimonial e o Resultado do Exercício.
Existem técnicas específicas de avaliação do valor justo de instrumentos financeiros que não são
negociados em mercados ativos e para os quais os preços e parâmetros de mercado não estão
disponíveis. Tal apuração incorpora premissas sob julgamento da Administração, a qual leva em
consideração a avaliação das informações e circunstâncias de mercado.
Método de desconto ao valor presente para avaliação de instrumentos financeiros (método
aplicável principalmente para instrumentos de dívida, swaps “vanilla” e operações a
termo): os fluxos de caixa futuros esperados são descontados ao valor presente utilizandose as curvas calculadas com base em dados observáveis de mercado (DIs, DDIs Futuros e
etc);
Modelo Black&Scholes de avaliação de instrumentos financeiros (principalmente
operações de opções e swaps): determinadas informações observáveis de mercado, tais
como a diferença entre a oferta de compra e a de venda, taxas de câmbio, volatilidade,
correlação entre índices e liquidez de mercado, são utilizados como “inputs” no modelo
Black&Scholes com o propósito de se apurar o valor justo dos instrumentos financeiros
avaliados sob este modelo;
Método de desconto ao valor presente para avaliação de instrumentos financeiros
complexos ou sem liquidez (método utilizado para avaliar, principalmente, fundos de
investimento em participações): nesses casos a administração utiliza significativo grau de
julgamento para determinar o modelo utilizado mediante seleção de dados específicos e
em alguns casos, são aplicados ajustes de avaliação ao valor do modelo ou preço cotado
para instrumentos financeiros que não são negociados ativamente. As metodologias usadas
para avaliar os valores justos desses instrumentos estão descritas na nota 3(h) às
demonstrações financeiras;
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b)

Estimativas de resultados para fins de realização do crédito tributário
A realização do crédito tributário é fundamentada em projeções de receitas das diferentes
unidades de negócio do Banco, que possuem incertezas. Essa avaliação está suportada no
planejamento estratégico da entidade e são devidamente submetidos aos órgãos de
governança.
Esse julgamento contábil é considerado crítico pelos seguintes aspectos:
o
Os saldos de Créditos Tributários compõem montantes relevantes do ativo
consolidado do Banco.
o
O ambiente macroeconômico pode influenciar de forma significativa as premissas
utilizadas na projeção de resultados necessários à manutenção do crédito diferido ativo.

c)

Provisão para perdas por redução ao valor recuperável de operações de crédito
As exigências de impairment previstas no IFRS 9/CPC 48 introduziram um modelo de
perda de crédito esperada ao invés de um modelo de perda incorrida, como era feito até
então pela norma IAS 39/CPC
38. A mensuração da provisão para perda esperada de crédito considera premissas, tais
como:
Determinação de critérios para aumento ou redução significativa no risco de crédito: A
partir do acompanhamento de indicadores de risco de crédito, do monitoramento contínuo
da situação financeira das contrapartes e de informações públicas, consegue-se determinar
se houve acréscimo ou decréscimo significativo no risco de crédito.
Essa área é considerada como crítica pela administração, pois envolve elevado nível de
julgamento para adoção dos critérios previstos na recente norma bem como a determinação
da provisão necessária mediante a aplicação de metodologia baseada na construção de
cenários de perda esperada, considerando como características dos produtos e seus estágios
para os índices de probabilidade de default, perda dado o default e exposição ao default.

d)

Redução do valor recuperável (impairment) de ativos não financeiros
Esse aspecto é considerado relevante pela administração pois envolve julgamentos
significativos na identificação das unidades geradoras de caixa e avaliação dos potenciais
benefícios econômicos, bem como o potencial de alteração relevante do saldo em
decorrência de modificações nas premissas. Além disso, essa avaliação foi potencializada
no contexto da pandemia de COVID-19, que gerou a necessidade de avaliação da
recuperabilidade, podendo ter impacto significativo no valor justo dos ativos.
O teste de perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros envolve
estimativas e julgamentos significativos, incluindo a identificação de unidades geradoras
de caixa e suas respectivas estimativas dos potenciais benefícios econômicos futuros.
O teste de perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros é realizado no
mínimo anualmente, de forma a apurar se há alguma indicação de que um ativo possa ter
sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, o Modal estima o valor recuperável
do ativo que é o maior entre: i) seu valor justo menos os custos para vendê-lo; e ii) o seu
valor em uso. Se o valor recuperável do ativo for menor que o seu valor contábil, o ativo é
reduzido ao seu valor recuperável por meio de uma provisão para perda, que é reconhecida
na Demonstração do Resultado.

e)

Combinação de negócios e avaliação dos ativos adquiridos
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A mensuração do valor justo dos ativos identificáveis em uma combinação de negócios
envolve premissas e estimativas contábeis que podem diferir dos valores de realização
destes ativos e passivos. A avaliação da alocação do preço da transação está fundamentada
em laudo técnico de empresa especializada, conforme divulgado na nota 15 às
demonstrações financeiras.
A Administração avaliou esse item como crítico uma vez que realizou diversas aquisições
no decorrer do exercício e pelo fato das premissas utilizadas na determinação e avaliação
dos ativos intangíveis e do ágio pela expectativa de rentabilidade futura utilizarem
julgamentos significativos e não observáveis.
10.6 – Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
a.
Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem
no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, considerados off-balance sheet,
estão evidenciados na nota explicativa 34.1(b), que faz parte das Demonstrações Financeiras do
Banco.
Abaixo estão demonstrados os montantes que representam o risco total dos itens não registrados
no balanço patrimonial (off balance):
(Reais mil)

Exercício social
(31.12.2020)

Avais e Fianças

113.709

69.453

Créditos a liberar

136.085

19.106

249.974

88.559

Total

i.

Exercício social
(31.12.2021)

Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
Não há arrendamentos mercantis operacionais, ativos ou passivos, não evidenciados
nos balanços patrimoniais do Banco em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

ii.

Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais o Banco mantenha riscos e
responsabilidades não evidenciados em seus balanços patrimoniais em 31 de dezembro
de 2021 e 2020.

iii.

Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
Não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados nos
balanços patrimoniais do Banco em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

iv.

Contratos de construção não terminada
Não há contratos de construção não terminada não evidenciados nos balanços
patrimoniais do Banco em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
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v.

Contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Não há contratos de construção não terminada não evidenciados nos balanços
patrimoniais do Banco em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

b.

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras do Banco em 31 de dezembro
de 2021 e 2020.
10.7 – Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
a.
Como tais itens alteram ou poderão vir alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor
Não aplicável, tendo em vista que, conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não
evidenciados nas demonstrações financeiras do Banco relativas aos exercícios sociais findos em
31 de dezembro de 2021 e 2020. Esclarecemos que, apesar de ter sido indicado no item 10.6 “a”
deste Formulário de Referência itens que não estão registrados no balanço patrimonial do Banco,
estes constam das demonstrações financeiras do Banco, conforme evidenciado em sua nota
explicativa 34.1(b).
b.

Natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
do Banco relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
c.
Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
do Banco relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
10.8 – Principais elementos do plano de negócios do emissor
a.

Investimentos
i.
Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento dos
investimentos previstos
A tabela abaixo contempla os valores anuais investidos pelo Banco no suporte de sua
operação e na melhoria contínua de seus sistemas e de outros projetos. Em 2021, o
investimento do Banco foi de R$114.998 mil, direcionado à aquisição de softwares, patentes
e domínios de propriedade, e projetos de desenvolvimento de novos produtos e serviços e
melhorias na plataforma digital, voltados para aprimoramento da experiência e segurança
dos clientes.
(Reais mil)

Exercício social
(31.12.2021)
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Exercício social
(31.12.2021)

Softwares
Projetos Concluídos
Adiantamento de Intangível

1

Total

6.314

17.960

-

31.195

108.684

(5.016)

114.998

44.139

O Banco tem direcionado seus investimentos para os desenvolvimentos:
Inovação. O Banco incorpora em seus sistemas diversas funcionalidades que o diferenciam
dos concorrentes por meio da utilização de tecnologia inovadora e disruptiva. A experiência
o e conhecimento do Banco foram construídos a partir de constante pesquisa interna, além
do desenvolvimento de parcerias e associações. Os seguintes projetos de inovação estão em
andamento:


Projeto Risco: sistema de controle de risco e alavancagem de renda variável que
permite oferecer produtos diferenciados para suportar estratégias de clientes que
atuam alavancados no mercado de renda variável, de forma segura e aderente à
política de crédito e operações do Banco.



Projeto Corretora de Seguros: estruturação e lançamento na plataforma de
negócios e investimento da oferta de produtos de múltiplas seguradoras.



Projeto B2B: ampliar os produtos disponíveis na extranet de parcerias e melhorar
sua usabilidade para gerar diferencial competitivo em relação aos principais
concorrentes e atrair mais parceiros para concentrar suas operações no Banco.



Projeto Cadastro: aumentar o volume de aprovação automática de novos
cadastros, reduzindo o tempo médio para que os clientes iniciem suas operações
no Banco e melhorando os controles de prevenção à fraude.



Motion Code: primeiro banco da América Latina a oferecer um cartão de crédito
e débito com tecnologia Motion Code. A tecnologia é inovadora por tornar o
código “CVV” dinâmico, algo semelhante a um token móvel, cujo objetivo
principal é invalidar os dados dos usuários de forma rápida diante de tentativas
de fraude. O Motion Code foi desenvolvido em cartões semelhantes aos
tradicionais, podendo ser utilizado de forma simples e mais segura que os
métodos disponíveis, como cartão virtual ou QR Code.

Melhoria Contínua. O Banco investe constantemente em seus canais, produtos e serviços,
de forma a apresentar aos seus clientes uma experiência diferenciada e de fácil usabilidade.
Neste sentido, destacam-se abaixo os principais resultados dos investimentos realizados:


Cartão de Crédito: primeiro produto de crédito para os clientes e faz parte de
outras modalidades que visam atender às demandas e necessidades dos clientes,
como antecipação de resgate de fundos, linhas de crédito colaterizadas por
aplicações financeiras, entre outras. A expectativa é de que o cartão de crédito se
torne uma plataforma para contratação de serviços como pagamento de contas,
assinatura de serviços digitais, contratação de seguros, previdência privada, entre
outros.
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ii.



Programa de Fidelidade: programa de fidelidade Modalmais rewards trouxe ao
Brasil o primeiro programa de CashForward, utilizando multiplicadores de
milhas diferenciados que proporcionam ainda mais benefícios aos usuários dos
cartões. Os clientes não precisarão se preocupar com o vencimento dos pontos,
uma vez que eles não expiram e os pontos acumulados ainda rendem
bônus/dividendos como se fossem um investimento real.



Previdência Privada: produto desenvolvido e totalmente integrado à plataforma
de negócios do Modalmais, possibilitando ao cliente efetuar simulações,
contratações, aportes e portabilidades de reservas de outros planos de previdência
diretamente pela conta digital e aplicativo. Os investidores podem escolher entre
diversas opções de planos com os melhores gestores de recursos do mercado e os
planos, bastante acessíveis, podem ser contratados com aplicações mensais a
partir de R$ 100,00 ou aporte/ aplicação inicial de R$ 1.000,00.

Fontes de financiamento dos investimentos

A fonte dos recursos investidos nas soluções de tecnologia são resultado da geração de caixa
em razão do exercício regular das atividades do Banco e dos recursos levantados no processo
de abertura de capital realizado no início de 2021.

iii.

Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

No intuito de direcionar as operações do Banco para o segmento de varejo e oferta de
produtos e serviços por meio da sua plataforma digital, o Banco iniciou esforço de venda das
operações de Merchant Banking, Carteira de Crédito Corporate e de Administração
Fiduciária de fundos de investimentos ilíquidos, que foram tratadas como “operações
descontinuadas” nas Demonstrações Financeiras Consolidadas.
Em 31 de dezembro de 2021, R$278.331 mil ativos foram considerados como ativos não
circulantes mantidos para venda.
Para maiores informações sobre as operações descontinuadas do Banco, vide item 10.1 deste
Formulário de Referência.
b.
Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Conforme indicado no item 10.8(a), no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o Banco
adquiriu softwares, patentes e domínios de propriedade voltados para a geração de conteúdos na
área de investimentos financeiros e prospecção de clientes no montante de R$ 114.998 mil.
c.

Novos produtos e serviços
i.

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

As pesquisas em andamento já divulgadas são mencionadas no item 10.8 (a).
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ii.
Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de
novos produtos ou serviços
Os montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimentos de novos produtos ou
serviços são mencionados no item 10.8 (a).
iii.

Projetos em desenvolvimento já divulgados

Os projetos em desenvolvimentos já divulgados são mencionados no item 10.8(a).
iv.
Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos
ou serviços
Os montantes totais gastos nos desenvolvimentos de novos produtos ou serviços são
mencionados no item 10.8 (a).
10.9 – Outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e
que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção
Análise dos Impactos da Pandemia de COVID-19 nos Negócios do Banco
No final de 2019, a COVID-19 foi detectada pela primeira vez em Wuhan, China. Em 11 de março
de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19 como uma pandemia em
decorrência de sua disseminação global. A pandemia da COVID-19 resultou em incertezas
macroeconômicas, volatilidade e alterações significativas no mercado, incluindo no setor do
Banco. Em resposta à pandemia da COVID-19, muitos governos implementaram políticas
destinadas a impedir ou retardar a propagação da COVID-19, incluindo restrições à circulação de
pessoas e medidas de distanciamento social, que até hoje continuam e podem continuar por um
período significativo. Além disso, vários países que inicialmente conseguiram controlar a
transmissão da doença estão passando por uma segunda onda de contágio, o que pode resultar em
restrições adicionais às atividades econômicas e em incerteza por períodos prolongados.
A pandemia de COVID-19 também resultou em volatilidade substancial nos maiores mercados
financeiros e indicadores econômicos no mundo e no Brasil, incluindo taxas de câmbio, taxas de
juros e spreads de crédito. Por exemplo, em decorrência do aumento da volatilidade, as
negociações na B3 foram interrompidas por circuit breakers oito vezes em março de 2020 e o valor
dos ativos na bolsa foi afetado adversamente. As preocupações do mercado podem resultar em
diminuição da liquidez e do acesso a financiamentos nos mercados local e internacional, o que
pode afetar o Banco de maneira significativamente adversa.
As medidas adotadas por autoridades governamentais em todo o mundo, incluindo o Brasil, para
estabilizar os mercados e apoiar o crescimento econômico podem não ser suficientes para controlar
o aumento da volatilidade ou evitar reduções severas nas atividades econômicas. Além disso, as
medidas de distanciamento social impostas por autoridades governamentais para controlar a
pandemia de COVID-19 causaram redução acentuada das atividades de empresas em diversos
setores com os quais o Banco faz negócios, incluindo seus fornecedores. No Brasil, tais medidas
foram aplicadas de modo geral nas esferas estadual ou municipal, e espera-se que determinado
grau de restrições permaneça em vigor, com a possibilidade de retomada de restrições adicionais
no futuro próximo. Essas políticas e medidas impactaram a confiança e o comportamento do
consumidor e o comportamento da população em geral, bem como a demanda por produtos e
serviços.
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A pandemia no Brasil provocada pelo novo coronavírus afetou diversos setores da economia,
incluindo o setor bancário, sendo que esse novo cenário turbulento impactou as diversas regiões
do Brasil em tempos e magnitudes diferentes. Para mais informações acerca do impacto da
COVID-19 no setor bancário, vide item 7.5 deste Formulário de Referência.
Efeito do Corona vírus sobre as demonstrações financeiras
A CVM, de forma recorrente, tem emitido ofícios e orientações onde destaca a importância de as
companhias considerarem cuidadosamente os impactos do COVID19 em seus negócios e
reportarem nas demonstrações financeiras consolidadas os principais riscos e incertezas advindos
dessa análise, observadas as normas contábeis aplicáveis.
O Banco e os seus administradores monitoram a situação e avaliam eventuais impactos decorrentes
da pandemia. Mesmo com a evolução do conhecimento e das profilaxias sobre o vírus, ainda é
complexo mensurar o efeito decorrente dos impactos da pandemia da COVID19 e, à medida que
identifica esses impactos, a Administração mensura e incorpora em seus julgamentos e estimativas
contábeis. Esses impactos, uma vez identificados, poderão produzir impactos relevantes nas
demonstrações financeiras consolidadas. Os possíveis impactos que poderão vir a ser observados
são aumento do risco de crédito de clientes por inadimplência nos pagamentos e aumento de
provisões para perdas em ativos financeiros, redução no valor justo dos investimentos em títulos
e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, aumento de contingências passivas e
mudança na estimativa de realização do crédito tributário.
A Administração incorpora em seu julgamento a situação financeira de seus devedores no
momento da avaliação sobre o risco de deterioração significativa nas operações de crédito e
classificação das mesmas em estágios. Além disso, o valor justo dos instrumentos financeiros
avaliados com dados não observáveis contempla a expectativa da Administração quanto ao valor
de realização dos investimentos em 31 de dezembro de 2021.
Diante das diferentes safras de variantes, ainda é complexo mensurar os eventuais impactos
econômico-financeiros futuros decorrentes da pandemia do COVID19. Até a data da emissão
dessas demonstrações financeiras consolidadas, o Banco não identificou indícios de fatos que
possam alterar significativamente as avaliações realizadas ou indicar que o Banco poderá
comprometer a capacidade de manter a sua continuidade operacional tampouco às suas estimativas
e julgamentos contábeis adotados para essas demonstrações financeiras consolidadas.
Outras medidas tomadas
O Banco e suas controladas tem seguido as recomendações de saúde pública e de apoio às
remediações dos impactos da pandemia da COVID-19. Adicionalmente, no âmbito social, o Banco
apoiou instituições dedicadas a arrecadar doações para compras de recursos adequados para os
hospitais, tendo levado, em conjunto com tais instituições, aparelhos de UTI e utensílios básicos a
diversos hospitais de referência nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Ainda, o Banco também
doou alimentos a famílias mais atingidas pela pandemia, através do projeto Mães da Favela.
Resultados obtidos com o apoio do Banco:
•
O projeto Comunitas, que contou com ajuda de diversos doadores dentre eles o Banco,
entregou mais de 180 respiradores;
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•
O Movimento União Rio superou a marca de 1 milhão de Equipamentos de Proteção
Individual entregues aos profissionais de saúde contribuindo na proteção destas pessoas que
prestam atendimento direto ao público, proporcionando segurança, garantindo menor
contaminação e evitando o afastamento dos mesmos.
O projeto Mães da Favela recebeu mais de 600 cestas básicas compradas pelos colaboradores do
modalmais que foram engajados com uma campanha interna. Com isso, centenas de famílias
carentes ganharam força para atravessar a pandemia.
Informações Estatísticas Selecionadas
Em adição às informações disponibilizadas nesta seção 10, o Banco apresenta, a seguir,
informações estatísticas selecionadas pertinentes à sua situação financeira, sua carteira de crédito
e de seus ativos e passivos.
As informações disponibilizadas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e
2020 derivam das demonstrações financeiras consolidadas do Banco, preparadas de acordo com
as Normas Internacionais de Relatório Financeiro, ou IFRS, conforme emitidas pelo International
Accounting Standards Board, ou IASB.
Variações nas receitas e despesas com juros:
A tabela abaixo apresenta informações contidas nas nossas demonstrações financeiras auditadas e
consolidadas, refletindo variações nas receitas e despesas financeiras com juros e similares em 31
de dezembro para os períodos indicados.

Receitas com juros e similares .............................................................
Operações de crédito ...............................................................................
Rendas de operações compromissadas...................................................
Rendas de títulos públicos........................................................................
Rendas de títulos privados .......................................................................
Outros .......................................................................................................
Despesas com juros e similares ...........................................................
Depósitos a prazo .....................................................................................
Despesas de operações compromissadas ...............................................
Contribuições ao FGC ..............................................................................
Atualização do passivo de arrendamento .................................................
Captações no mercado aberto..................................................................
Outros .......................................................................................................
Receitas (despesas) com juros e similares..........................................

Exercício encerrado em 31 de dezembro
de
2021
2020
(em milhares de R$)
292.418
104.087
48.156
6.804
57.671
29.336
120.157
35.317
66.426
32.597
8
33
(147.042)
(65.303)
(93.525)
(26.809)
(44.918)
(35.336)
(5.258)
(2.206)
(1.284)
(863)
(1.189)
(21)
(868)
(68)
38.784
145.376

Portfólio de Investimentos
Nós possuímos, gerenciamos e negociamos um portfólio diversificado de títulos e outros
instrumentos financeiros. Em linha com nossas demonstrações financeiras, a tabela a seguir
apresenta informações de nossas demonstrações financeiras auditadas e consolidadas, relativas ao
nosso portfólio de investimentos em 31 de dezembro para os períodos indicados.

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2021
2020
(em milhares de R$)
Ajustes ao valor justo e alienação de Títulos e Valores
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Mobiliários...........................................................................................
Títulos públicos ........................................................................................
Títulos privados ........................................................................................
Fundos de investimento ...........................................................................
Ações .......................................................................................................
Resultado com instrumentos financeiros derivativos ........................
Contratos de Swap ...................................................................................
Mercado a termo ......................................................................................
Mercado futuro .........................................................................................
Opções .....................................................................................................
COE .........................................................................................................
Resultado de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio
do resultado ........................................................................................

42.091
(64.980)
57.459
41.328
8.284
155.461
62.065
(4.255)
95.249
2.384
18

(444)
(1.866)
1.967
453
(998)
89.173
340.840
82.943
(334.853)
260
(17)

197.552

88.729

Carteira de Operações de Crédito
As tabelas abaixo apresentam informações contidas em nossas demonstrações financeiras
auditadas e consolidadas para os períodos indicados e refletem, respectivamente: (i) as operações
de crédito e outros créditos categorizadas por modalidade de crédito e classificação interna, bem
como a correspondente provisão para perda para cada uma das categorias; (ii) a concentração de
crédito de acordo com a posição relativa dos devedores; (iii) a concentração de crédito por setor
de atividades; e (iv) as respectivas faixas de vencimento.
Instrumentos de dívida
Empréstimos e títulos descontados¹
Títulos e valores mobiliários
Outros Créditos
Total
(1)

Total
971.411
53.181
61.506
1.086.098

31/12/2021
Perda esperada
(3.845)
(90)
(273)
(4.208)

Total
106.523
21.298
127.821

31/12/2020
Perda esperada
(7.993)
(13)
(8.006)

Composto por operações de crédito colaterizados, empréstimos e operações que tem por objetivo cross-selling para
operações no banco digital modalmais.

31/12/2021

(2)
Maiores devedores

31/12/2020

Valor

%

Valor

%

10 maiores devedores

610.315

56,2%

95.256

74,5%

50 seguintes maiores devedores

392.295

36,1%

16.828

13,2%

100 seguintes maiores devedores

13.672

1,3%

1.686

1,3%

Demais devedores

69.816

6,4%

14.051

11,0%

1.086.098

100,0%

127.821

100,0%

Total

31/12/2021
Setor

31/12/2020

Valor

% sobre a carteira

Valor

% sobre a carteira

Comércio

74.189

6,8%

315

0,2%

Serviços

641.551

59,1%

87.037

68,1%

Pessoa Física

370.358

34,1%

40.469

31,7%

1.086.098

100,0%

127.821

100,0%

Total

31/12/2021
Vencidos
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A vencer

Até 90
dias

De 91 a 180
dias

De 181 a 360
dias

Até 180
dias

De 181 a 360
dias

Após 360
dias

Total

9.536

5.666

4.138

404.129

122.812

425.130

971.411

Títulos e valores mobiliários

-

-

-

30.136

-

23.045

53.181

Outros Créditos

-

-

-

19.913

31.120

10.473

61.506

9.536

5.666

4.138

454.178

153.932

458.648

1.086.09
8

Empréstimos e títulos
descontados

Total

31/12/2020
Vencidos

Empréstimos e títulos
descontados
Outros Créditos

Total

A vencer

Até 90
dias

De 91 a 180
dias

De 181 a 360
dias

Até 180
dias

De 181 a 360
dias

Após 360
dias

Total

5.062

1.768

3.154

11.229

16.462

68.848

106.52
3

-

-

-

6.417

4.617

10.264

21.298

5.062

1.768

3.154

17.646

21.079

79.112

127.82
1

Risco de Liquidez e Faixas de Vencimento
As tabelas abaixo apresentam o balanço patrimonial por prazo de vencimento, nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, em formato IFRS, conforme contidas em nossas
demonstrações financeiras auditadas e consolidadas para os períodos indicados
31/12/2021

Caixa e equivalentes de caixa
Ativos Financeiros
Títulos e valores Mobiliários
Outros Ativos Financeiros
Depósitos Comp. no Banco Central do Brasil
Operações de crédito (Nota 9.d)
(-) Provisão para Perda Esperada
Derivativos
Ativos não circulantes mantidos para venda
Investimentos em Coligadas
Imobilizado e Intangível
Direitos de uso
Ativos Fiscais
Outros ativos
Total do ativo
Passivos financeiros
Depósitos
Captações no mercado aberto
Obrigações por empréstimos
Outros Passivos Financeiros
Derivativos
Provisões e Passivos Contingentes
Outros passivos
Passivos associados a Ativos não circulantes
mantidos para venda
Passivos Fiscais
Total do Passivo

Sem
Vencimento
511.513

Até 3 meses
1.675.033

3 meses a
1 ano
-

Acima de 1
ano
-

Total
2.186.546

219.813
17.083
1.036
305.963
10.562
1.065.970

290.727
333.517
9.536
119.320
6.320
2.434.453

499.678
24.179
577.974
(1.275)
61.012
278.331
98.091
13.349
1.551.339

1.200.797
38.680
445.407
(2.933)
1.293
46.620
161.241
1.891.105

2.211.015
396.376
17.083
1.032.917
(4.208)
181.625
278.331
1.036
305.963
10.562
144.711
180.910
6.942.867

406.797
-

1.030.790
1.679.745
258
194.495
163.957
19.024

711.358
774
5.300
3.378
38.991

1.203.346
623
39.700
13.317
2.676
20.188

3.352.291
1.679.745
1.655
239.495
180.652
2.676
78.203

406.797

3.088.269

51.794
49.581
861.176

33.163
1.313.013

51.794
82.744
5.669.255

Sem
Vencimento

Até 3 meses

3 meses a
1 ano

Acima de 1
ano

Total

283.714

1.773.878

-

-

2.057.592

1.004

137.672

50.960

1.038.620

1.228.256

31/12/2020

Caixa e equivalentes de caixa
Ativos Financeiros
Títulos e valores Mobiliários
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Outros Ativos Financeiros

-

246.166

36.457

35.601

318.224

14.978
-

5.062

43.647

79.112

14.978
127.821

(-) Provisão para Perda Esperada
Derivativos
Ativos não circulantes mantidos para venda

4.345
-

37.215
-

(121)
43.107
332.828

(7.885)
2.590
-

(8.006)
87.257
332.828

Investimentos em Coligadas

2.117

-

-

-

2.117

Imobilizado e Intangível

103.174

-

-

-

103.174

Direitos de uso
Ativos Fiscais
Outros ativos
Total do ativo
Passivos financeiros
Depósitos
Captações no mercado aberto
Outros Passivos Financeiros
Derivativos

12.124
243
421.699

2.199.993

40.761
16.982
564.621

71.400
1.219.438

12.124
112.161
17.225
4.405.751

801.907
23.443
9.492

786.323
154.548
2.648

232.080
1.412.003
4.847
3.436

271.750
41.885
1.074

2.092.060
1.412.003
224.723
16.650

-

9.423

21.237

1.460
5.777

1.460
36.437

834.842

952.942

23.930
1.697.533

11.839
396
334.181

11.839
24.326
3.819.498

Depósitos Comp. no Banco Central do Brasil
Operações de crédito (Nota 9.d)

Provisões e Passivos Contingentes
Outros passivos
Passivos associados a Ativos não circulantes
mantidos para venda
Passivos Fiscais
Total do Passivo

Requisitos Mínimos de Capital
As tabelas a seguir apresentam informações contidas em nossas demonstrações financeiras
auditadas e consolidadas, relativas à adequação de capital em 31 de dezembro de 2021 e 2020 de
acordo com a regulamentação estabelecida pelo Banco Central e em observância ao acordo da
Basileia III:
Capital principal (Nível I)
Patrimônio de Referência
Ativos Ponderados de Risco de Crédito (RWACPAD)
Ativos Ponderados de Risco de Mercado (RWAMPAD)
Ativos Ponderados de Risco Operacional (RWAOPAD)
RWA (a) + (b) + (c)

(a)
(b)
(c)

Patrimônio de Referência Mínimo Requerido
Folga em relação ao Patrimônio de Referência Mínimo Requerido
Índice (%)
Montante do PR apurado para cobertura do risco de taxa de juros das operações não classificadas
na carteira de negociação (RBAN)

31/12/20
21
987.344
987.344
3.416.58
8
817.699
657.197
4.891.48
4
391.319
596.025
20%

31/12/20
20
202.028
202.028
1.154.46
2
209.485
438.219
1.802.16
6
144.173
57.855
11,0%

11.529

9.088

O patrimônio de referência (ou capital regulatório) é o montante de capital disponível levado em consideração para fins
da determinação dos limites operacionais das instituições financeiras brasileiras, e é composto por dois níveis. O capital de Nível I é
representado pela composição do patrimônio líquido acrescido pelo saldo de determinadas reservas, rendas e instrumentos híbridos
de capital e dívida autorizados pelo Banco Central. Já o capital de Nível II é composto pelas reservas de reavaliação, reservas de
contingências, reservas especiais de lucros relacionadas a dividendos obrigatórios ainda não distribuídos, ações preferenciais com
cumulatividade de dividendos, determinados instrumentos de dívida subordinada e híbridos e lucros a realizar relacionados a ajustes no
valor de mercado de valores mobiliários disponíveis para venda.
(1)
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BANCO MODAL S.A.
ANEXO II – INFORMAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (ANEXO
9-1-II DA INSTRUÇÃO CVM N° 481, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009).
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
1.

Informar o lucro líquido do exercício

O lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 foi de R$156.622.303,56*.
* Lucro líquido contábil apurado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“Bacen”), disponível nas
demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021,
devidamente auditadas e publicadas, nos termos dalegislação vigenteauditadas publicadas em 22 de
fevereiro de 2022.

2.
Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos
antecipados e juros sobre capital próprio já declarados
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, foram declarados dividendos e juros sobre
capital próprio no valor bruto de R$52.998.509,60 (R$0,0752 por ação), dos quais
R$48.998.509,60 como juros sobre capital próprio, os quais foram imputados aos dividendos
obrigatórios distribuídos pela Companhia, referentes ao lucro do exercício em questão e
R$4.000.000,00 referentes ao lucro do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
3.

Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 foram declarados e distribuídos
R$48.998.509,60 referentes ao exercício em questão, equivalentes a 32,93% do lucro líquido
ajustado (após a dedução da reserva legal).

4.
Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base
em lucro de exercícios anteriores
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, foi declarado e distribuído o montante
global de R$4.000.000,00 referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 (R$
61,35 por ação)
5.
Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já
declarados:
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por
ação de cada espécie e classe
Não aplicável
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
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Não aplicável
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital
próprio
Não aplicável
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento
Não aplicável
6.
Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base
em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados
Não aplicável
b. Informar a data dos respectivos pagamentos
Não aplicável.
7.
Fornecer a tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada
espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores

Lucro líquido – R$ mil
Quantidade de Ações ordinárias (ON)
Quantidade de Ações preferenciais (PN)
Quantidade de Ações total
Lucro líquido por ação (ON)
Lucro líquido por ação (PN)

Exercícios Findos em 31 de
dezembro
2021
2020
2019
156.622
16.402
14.449
412.566.001
32.600
31.000
291.633.999
32.600
31.000
704.200.000
65.200
62.000
0,2224
251,5536 233,0528
0,2224
251,5536 233,0528

b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores

Descrição
JCP
JCP
JCP

Descrição
Dividendos

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021
Data de
Montante Valor por ação
Data da Deliberação pagamento
Bruto
(ON/PN)
28/06/2021
12/07/2021 14.999.460,00
0,0213
22/09/2021
07/10/2021 15.999.605,29
0,0231
16/11/2021
01/12/2021 17.999.444,31
0,0262

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020
Data da
Data de
Montante
Deliberação
pagamento
Bruto
29/03/2021
31/03/2021 4.000.000,00
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Valor por ação
(ON/PN
61,3497

8.

Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
R$7.831.115,18.
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal

A reserva legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos
termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.
9.
Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou
mínimos
a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos
Não aplicável
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos
fixos ou mínimos
Não aplicável

c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
Não aplicável
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe
de ações preferenciais
Não aplicável
e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de
cada classe
Não aplicável
10.

Em relação ao dividendo obrigatório
a. Descrever a fórma de cálculo prevista no estatuto
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 (Art. 34 do Estatuto Social da Companhia).
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Após as deduções contempladas acima, o lucro líquido do exercício terá a seguinte
destinação: (Art. 35)
[...]
(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.
b. Informar se ele está sendo pago integralmente
Pago integralmente
c. Informar o montante eventualmente retido
Não aplicável.

11.
Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da
companhia
a. Informar o montante da retenção
Não aplicável
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando,
inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de
caixa positivos
Não aplicável
c. Justificar a retenção dos dividendos
Não aplicável
12.

Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
a. Identificar o montante destinado à reserva
Não aplicável
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa
Não aplicável
c. Explicar porque a perda foi considerada provável
Não aplicável
d. Justificar a constituição da reserva
Não aplicável
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13.

Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar
Não aplicável.
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva
Não aplicável

14.

Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
Conforme estabelecem os artigos 34 e 35 do Estatuto Social da Companhia, o 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.
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.;
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(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.
b. Identificar o montante destinado à reserva
R$ 99.792.678,78
c. Descrever como o montante foi calculado
Essa reserva é constituída com o saldo remanescente de lucro líquido ajustado, deduzido da
distribuição de dividendos..
15.

Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a. Identificar o montante da retenção
Não aplicável.
b. Fornecer cópia do orçamento de capital
Não aplicável.

16.

Havendo retenção de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a. Informar o montante destinado à reserva
Não aplicável
b. Explicar a natureza da destinação

Não aplicável
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BANCO MODAL S.A.
ANEXO III – INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
(ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, CONFORME INSTRUÇÃO CVM N°
481, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009).
13. Remuneração dos Administradores
13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da
diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos
comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes
aspectos:
a. objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de
remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data
da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado
O Banco possui uma Política de Remuneração dos seus administradores (“Política
de Remuneração”), aprovada por sua Diretoria em reunião realizada em 22 de
fevereiro de 2021, que contém os requisitos a serem cumpridos pelo Banco para um
cenário de adequada gestão de riscos em atendimento às regulamentações aplicáveis,
em particular a Resolução 3.921 de 25 de novembrode 2010 do Conselho Monetário
Nacional.
A Política de Remuneração foi construída com base nos seguintes objetivos:


a Política de Remuneração deve incentivar uma visão de negócio de longo
prazo, o desenvolvimento de uma responsabilidade sustentável, social e
corporativa, bem como o alinhamento dos interesses dos administradores aos
interesses de longo prazo do Banco Modal;



a estrutura de remuneração deve contribuir para um efetivo controle de riscos
e desestimulara tomada de riscos indesejáveis;



a remuneração deve permitir o recrutamento e retenção de
administradores com as capacidades adequadas, e ser compatível com o
mercado de atuação do Banco Modal; e



os padrões de remuneração devem ser compatíveis com as competências e
atividades desenvolvidas por cada cargo, mantendo-se alinhado com as
condições do mercado através de análise dos resultados das pesquisas
salariais realizadas por consultorias externas especializadas, anualmente, ou
quando houver necessidade de uma revisão extraordinária.

b. composição da remuneração, indicando:
i.

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Conselho de Administração
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Os membros do Conselho de Administração do Banco fazem jus apenas a uma
remuneração fixa, cujo pagamento se dá através de pró-labore mensal. A
remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração é estabelecida de
acordo com pesquisas de mercado e considerando a responsabilidade e a
senioridade dos seus respectivos integrantes, observados os princípios
estabelecidos na Política de Remuneração.
Diretoria Estatutária
A remuneração dos Diretores é estabelecida de acordo com pesquisas de mercado
e considerando a responsabilidade e a senioridade dos seus respectivos integrantes,
observados os princípios estabelecidos na Política de Remuneração.
A remuneração fixa, cujo pagamento se dá através de pró-labore mensal, tem como
principal objetivo garantir bons níveis de atração e retenção dos profissionais.
Já a remuneração variável é uma prerrogativa do Banco, e pode ser paga
anualmente. Seu objetivo é reconhecer o desempenho individual e reforçar o
alinhamento dos interesses dos Diretores aos interesses do Banco, incentivando
uma visão de negócio de longo prazo, o desenvolvimento de umaresponsabilidade
sustentável, social e corporativa.
Conselho Fiscal
Na data deste Formulário de Referência o Banco não conta com um conselho
fiscal instalado, tampouco com uma política de remuneração específica para seus
membros.
Comitês
A remuneração dos membros dos Comitês é estabelecida de acordo com pesquisas
de mercado e considera a responsabilidade e a senioridade dos seus respectivos
integrantes, observados os princípios estabelecidos na Política de Remuneração. A
remuneração fixa, cujo pagamento se dá através de pró-labore mensal, tem como
principal objetivo garantir bons níveis de atração e retenção dos profissionais.
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ii.
em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada
elemento na remuneração total
O Conselho de Administração, que foi instalado em 2021, teve 100% da
remuneração recebida pelos seus respectivos membros no último exercício
social.
Quanto à Diretoria, nos três últimos exercícios sociais 100% da
remuneração recebida pelos membros da Diretoria foi fixa.
A remuneração fixa é paga por meio de pró-labore e a remuneração variável
pode ou não ser paga.Nos três últimos exercícios sociais não houve o pagamento
de qualquer remuneração variável. Dessa forma a remuneração nestes períodos
foi exclusivamente composta pelo pró-labore mensal.
iii.
metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração
Os valores globais pagos aos administradores do Banco são calculados e
atualizados anualmente pelo Comitê de Remuneração do Banco, e aprovados
pela assembleia geral de acionistas.
A metodologia de cálculo e reajuste leva em consideração as práticas
comumente adotadas pelo mercado, e se baseia em pesquisas específicas
realizadas com foco em empresas do mesmo setor,bem como nos índices oficiais
de inflação divulgados pelo governo, de forma que a remuneração dos
administradores seja periodicamente reajustada garantindo a compatibilidade
dos valores com as metas e com as diretrizes do Banco.
iv.

razões que justificam a composição da remuneração

Conforme descrito nos itens acima, as razões para composição da remuneração são o
incentivo namelhoria da gestão do Banco e a permanência de seus administradores, bem
como o alinhamento dos interesses dos administradores aos interesses do Banco, dentro
de uma visão de longo prazo.
v.
a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse
fato
O Conselho de Administração possui 2 (dois) membros, Fábio Antunes Lopes
e Cristiano Maron Ayres, que não são remunerados pelo desempenho de suas
funções no órgão. Ambos abriram mão de receber a remuneração devida ao
tomar posse de suas funções no Conselho de Administração. Eles são
executivos da companhia e são remunerados pelas posições que nela ocupam:
Superintendente e Diretor Presidente (administrador na diretoria estatutária),
respectivamente.
c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
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A remuneração dos administradores é determinada a partir do uso de parâmetros
internos (estrutura salarial) e parâmetros externos (pesquisa salarial), sendo
considerado também o grau de responsabilidade envolvido no cargo de cada
indivíduo. Além disso, ao estabelecer a remuneração fixa, o Banco leva em
consideração as qualificações e experiências de cada indivíduo no exercício de
sua função.

d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
A remuneração dos membros do Conselho de Administração e a parcela fixa da
remuneração da Diretoria são definidas considerando a responsabilidade e a
senioridade dos seus respectivos integrantes.
A parcela variável da remuneração da Diretoria, quando houver, é calculada
considerando a evoluçãodos indicadores de desempenho individual do Diretor, da
sua unidade de negócios e do Banco Modal.
No caso dos Diretores das áreas de controle interno, gestão de riscos, auditoria e
compliance, de forma a evitar conflitos de interesse, a remuneração variável deve ser
determinada independentemente do desempenho das áreas de negócios. As medidas do
desempenho desses Diretores serão baseadas predominantemente nos seguintes
parâmetros: (i) desempenho da área aque pertence o respectivo Diretor; e (ii) avaliação
das entregas individuais do Diretor.
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
A política de remuneração se alinha aos interesses do Banco, pois estabelece
premissas compatíveis com a gestão de risco de modo a não incentivar
comportamentos que elevem a exposição ao risco acima dos níveis considerados
prudentes nas estratégias de curto, médio e longo prazo, adotadas pelo Banco,
divulgando conceitos, critérios e responsabilidades referentes às formas de
remuneração fixa e, quando houver, variável, incentivando a alta performance
destes, sempre alinhados com os interesses do Banco e acionistas.
Busca-se, de um lado, o crescimento e lucratividade sustentável dos negócios do Banco
e, de outro lado, o reconhecimento da contribuição dos executivos ao desenvolvimento
do Banco.
f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos
Com exceção das remunerações indicadas no item 13.15 deste
Formulário de Referência, o Banco não possui remuneração de
membros de sua Administração suportada por subsidiárias,
controladas ou controladores diretos ou indiretos.
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g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do
emissor
Não existe qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado
evento societário.
h. práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
i.
os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório,
identificando de que forma participam
O Comitê de Remuneração, previsto no estatuto social do Banco, é responsável por
elaborar e propor política de remuneração, incluindo política salarial e de
benefícios, remuneração de curto e de longo prazo, regular e extraordinária, e
montante da remuneração global dos administradores do Banco, matérias que
deverão ser submetidas à administração e à Assembleia Geral, na forma do art.
152 da Lei das S.A.
ii.
critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual,
indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado,
e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos
A remuneração dos administradores é estabelecida de acordo com pesquisas de
mercado e desempenho individual, em conformidade com o princípio de
alinhamento dos interesses dos próprios administradores aos interesses do Banco.
Indicadores de desempenho previamente acordados são levados em consideração
na determinação de cada elemento da remuneração dos administradores,
basicamente estabelecidos através de metas pessoais de acordo com a escala de
competências e resultados utilizada pela organização.
O cálculo da remuneração, conforme aqui previsto, leva em consideração os
valores de remuneração praticados pelo mercado e o nível de competitividade do
Banco, a qualificação profissional e a capacitação técnica do administrador ou
membro do órgão diretivo considerado. O acompanhamento das remunerações
praticadas no mercado dar-se-á por meio de pesquisa salarial em instituições
financeiras do mesmo porte, do mesmo setor e atuantes nas mesmas regiões das
do Banco, utilizando como elemento informador para decisões internas a variação
percentual da remuneração das diversas características administrativas da
organização (e.g., diretor, membro do conselho de administração, etc.).
iii.
com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a
adequação da política de remuneração do emissor
O Comitê de remuneração revisa anualmente a política de remuneração de
administradores do Banco, recomendando à administração do Banco, quando
necessário, a sua correção ou aprimoramento.
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13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios
sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Remuneração proposta para o Exercício Social vigente – encerra em 31/12/2022 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

12,00

0,00

18,00

Nº de membros remunerados

4,00

12,00

0,00

16,00

2.400.000,00

9.090.200,14

0,00

11.490.200,14

Benefícios direto e indireto

0,00

583.867,13

0,00

583.867,13

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

540.000,00

5.720.295,03

0,00

6.260.295,03

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Valor correspondente às
contribuições para o INSS ônus
do empregador e reconhecidas
no resultado.

Valor correspondente a: i)
contribuições para o INSS ônus
do empregador e reconhecidas
no resultado; ii) bonificação por
retenção dos executivos da
diretoria estatutária.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.334.362,30

Descrição de outras
remunerações variáveis

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SE
P/N
°01/2021, o número de
membros do Conselho de
Administração e da Diretoria
Estatutária (letra “b”) foi
apuradode acordo com a média
anual donúmero de membros
de cada órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais.

Observação

Total da remuneração

2.940.000,00

15.394.362,30
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,50

11,42

0,00

15,92

Nº de membros remunerados

2,17

11,08

0,00

13,25

1.304.000,00

7.025.252,62

0,00

8.329.252,62

Benefícios direto e indireto

0,00

417.893,01

0,00

417.893,01

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

293.400,00

2.045.887,58

0,00

2.339.287,58

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Valor correspondente às
contribuições para o INSS ônus do
empregador e reconhecidas no
resultado.

Valor correspondente às
contribuições para o INSS
ônus do empregador e
reconhecidas no resultado.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

168.666,82

0,00

168.666,82

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.255.100,03

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
°01/2021, o número de membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária (letra “b”) foi
apuradode acordo com a média anual
donúmero de membros de cada
órgão apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

1.597.400,00

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CV
M/SEP/N
°01/2021, o número de
membros do Conselho de
Administração e da
Diretoria Estatutária (letra
“b”) foi apuradode acordo
com a média anual do
número de membros de
cada órgão apurado
mensalmente, com duas
casas decimais.
9.657.700,03
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

16,50

0,00

16,50

Nº de membros remunerados

0,00

11,92

0,00

11,92

Salário ou pró-labore

0,00

2.673.768,97

0,00

2.673.768,97

Benefícios direto e indireto

0,00

407.900,17

0,00

407.900,17

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.081.669,14

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
°01/2021, o número de
membros do Conselho de
Administração e da Diretoria
Estatutária (letra “b”) foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.
0,00

3.081.669,14
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

13,00

0,00

13,00

Nº de membros remunerados

0,00

11,00

0,00

11,00

Salário ou pró-labore

0,00

2.845.002,54

0,00

2.845.002,54

Benefícios direto e indireto

0,00

316.764,55

0,00

316.764,55

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.161.767,09

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/S
EP/N
°01/2021, o número de
membros do Conselho de
Administração e da
Diretoria Estatutária (letra
“b”) foi apurado de acordo
com a média anual do
número de membros de
cada órgão apurado
mensalmente, com duas
casas decimais.

Total da remuneração

0,00

3.161.767,09

13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista
para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e
do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo
Não aplicável, considerando que nenhum administrador fez jus à remuneração variável
nos 3 últimos exercícios sociais, bem como que não há previsão para remuneração
variável para o exercício social que será encerrado em 31 de dezembro de 2021.
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13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto
para o exercício social corrente, descrever:
Nos últimos três exercícios sociais, o Banco não possuía um plano de remuneração
baseado em ações da diretoria estatutária. O Conselho de Administração ainda não
estava instalado em tal período. Ademais, no momento, o Banco não possui no exercício
social corrente um plano de remuneração baseado em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária.

13.5. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3
últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de
administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Nos últimos três exercícios sociais, o Banco não possuía um plano de remuneração
baseado em ações da Diretoria Estatutária. O Conselho de Administração ainda não
estava instalado em tal período. Ademais, no momento, o Banco não possui no exercício
social corrente um plano de remuneração baseado em ações do Conselho de
Administração e da Diretoria Estatutária.

13.6. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria
estatutária ao final do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Não aplicável, tendo em vista que não havia qualquer opção em aberto detida pela
Diretoria Estatutária do Banco ao final do último exercício social e o Conselho de
Administração ainda não estava instalado em tal período.

13.7. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada
em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios
sociais, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Nos últimos três exercícios sociais, o Banco não possuía um plano de remuneração
baseado em ações da diretoria estatutária. O Conselho de Administração ainda não
estava instalado em tal período. Ademais, no momento, o Banco não possui no exercício
social corrente um plano de remuneração baseado em ações do conselho de
administração e da Diretoria Estatutária
13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados
divulgados nos itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor
das ações e das opções, indicando, no mínimo:
Nos últimos três exercícios sociais, o Banco não possuía um plano de remuneração
baseado em ações da diretoria estatutária. O Conselho de Administração ainda não
estava instalado em tal período. Ademais, no momento, o Banco não possui no exercício
social corrente um plano de remuneração baseado em ações do Conselho de
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Administração e da Diretoria Estatutária.

13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil
ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo
emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle
comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do
conselho fiscal, agrupados por órgão
Na data deste Formulário de Referência, membros da administração detinham as
seguintes participações acionárias no Banco Modal:
Órgão
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Emissor: Banco Modal S.A.
Ações (ON)
91.300
45.876
0

Ações (PN)
182.600
91.752
0

Participação (%)
0,04
0,02
0

Na data deste Formulário de Referência, membros da administração detinham as
seguintes participações acionarias na Modal Controle Participações S.A.:

Órgão
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Emissor: Modal Controle
Participações S.A.
Ações (ON)
4.074
100.000
0

Ações (PN)
13.945
288.770
0

Participação (%)
1,8%
28,88%
0

Na data deste Formulário de Referência, membros da administração detinham as
seguintes participações acionárias na Modal Holding Controle S.A.:
Órgão
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Emissor: Modal Holding Controle S.A.
Quotas
127.525.388
3
0

Participação (%)
99,99%
0,01%
0

Na data deste Formulário de Referência, membros da administração detinham as
seguintes participações acionárias na MRE Desenvolvimento e Negócios Imobiliários
Ltda.:

Órgão
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Emissor: MRE Desenvolvimento e Negócios
Imobiliários Ltda.
Quotas
0
1
0

Participação (%)
0,00%
0,01%
0

13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações
em forma de tabela:
Item não aplicável, tendo em vista que o Banco não confere planos de previdência aos
seus administradores.
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13.11. Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao
conselho de administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal:
Valores anuais
Diretoria Estatutária

Nº de membros

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

31/12/2021
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
11,42
16,50
13,00
4,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,08

2,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor da maior
remuneração(Reais)
Valor da menor
remuneração(Reais)

1.073.675,29 436.022,24 419.484,15 560.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.000,00 135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

439.078,29 258.529,29 287.433,37 326.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros
remunerados

270.000,00

11,92

94.112,57

11,00

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2021

O valor da menor remuneração foi apurado com a exclusão de membros dos órgãos que estiveram no exercício do
cargo menos de 12 meses.O valor médio da remuneração individual não inclui valores pagos referentes à rescisão de
membros da Diretoria Estatutária.
O número de membros foi calculado conforme orientações do Ofício Circular CVM/SEP/01/2021.

31/12/2020

O valor da menor remuneração foi apurado com a exclusão de membros dos órgãos que estiveram no exercício do
cargo menos de 12 meses.O valor médio da remuneração individual não inclui valores pagos referentes à rescisão de
membros da Diretoria Estatutária.
O número de membros foi calculado conforme orientações do Ofício Circular CVM/SEP/01/2021.

31/12/2019

O valor da menor remuneração foi apurado com a exclusão de membros dos órgãos que estiveram no exercício do
cargo menos de 12 meses.O valor médio da remuneração individual não inclui valores pagos referentes à rescisão de
membros da Diretoria Estatutária.
O número de membros foi calculado conforme orientações do Ofício Circular CVM/SEP/01/2021.

Conselho de Administração
31/12/2021

O valor da média e da menor remuneração foram apurados sem a exclusão de membros dos órgãos, pois todos
estiveram no exercício do cargo menos de 12 meses.
O número de membros foi calculado conforme orientações do Ofício Circular CVM/SEP/01/2021.

31/12/2020

O Banco não possuía Conselho de Administração.

31/12/2019

O Banco não possuía Conselho de Administração.

Conselho Fiscal
31/12/2021

O Banco não possuía Conselho Fiscal.

31/12/2020

O Banco não possuía Conselho Fiscal.

31/12/2019

O Banco não possuía Conselho Fiscal.

13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para
o emissor
Na data deste Formulário de Referência, não há arranjos contratuais, apólices de seguros ou
outros instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os
administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.
13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração
total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho
de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes
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relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras
contábeis que tratam desse assunto
Exercício social
findo em31/12/2021
Exercício social
findo em31/12/2020
Exercício social
findo em31/12/2019

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

42,9%

71,4%

N/A

N/A

6,66%

N/A

N/A

5,11%

N/A

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que
não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou
assessoria prestados
Órgão

Exercício Social Encerrado
em 2021

Natureza da Remuneração

Conselho de
Administração

R$ 1.884.706,21

Pagamentos a título de pró-labore,
salário, 13º salário e PLR.

Diretoria Estatutária

R$ 0,00

Conselho Fiscal

R$ 0,00

Órgão

Exercício Social Encerrado
em 2020

Conselho de
Administração
Diretoria Estatutária

Os membros da Diretoria Estatutária não
foram remunerados por qualquer razão
que não a função que ocupam.

R$ 0,00

Os membros da Diretoria Estatutária e do
Conselho de Administração não foram
remunerados por qualquer razão que não
a função que ocupam.

R$ 0,00

Conselho Fiscal

R$ 0,00

Órgão

Exercício Social Encerrado
em 2019

Conselho de
Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

Natureza da Remuneração

R$ 0,00

Natureza da Remuneração
Os membros da Diretoria Estatutária e do
Conselho de Administração não foram
remunerados por qualquer razão que não
a função que ocupam.

R$ 0,00
R$ 0,00

13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração,
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão,
especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos
Nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021, as sociedades
Modal Asset Management Ltda., Modal Assessoria Financeira Ltda., Modalmais
Treinamento e Desenvolvimento Profissional Ltda. e Modal DTVM Ltda., então
Página | 77

controladas do Banco, efetuaram pagamentos de remuneração fixa (pró-labore) a
membros da Diretoria do Banco, conforme abaixo descrito: O Banconão possuía Conselho
de Administração ou Conselho Fiscal instalados nos referidos exercícios.

Exercício social 2021

Diretoria
Estatutária
0
5.315.244,01
0

Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum

Exercício social 2020

Diretoria
Estatutária

Diretoria
Estatutária

Total
0
0
0

Conselho
Fiscal

13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
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0
5.315.244,01
0

Conselho
Fiscal

0
138.000,00
0

Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum

Total
0
0
0

0
1.476.498,34
0

Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum

Exercício social 2019

Conselho
Fiscal

0
1.476.498,34
0

Total
0
0
0

0
138.000,00
0

BANCO MODAL S.A.
ANEXO IV – CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA COM DESTAQUE
DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS (ARTIGO 11, INCISO I, DA INSTRUÇÃO CVM Nº
481, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009).
BANCO MODAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62
NIRE 333.0000581-1
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”).
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$ 291.907.628,08 (duzentos e noventa e um
milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), dividido em
586.800.000 (quinhentos e oitenta e seis milhões e oitocentas mil) ações, sendo 412.566.001
(quatrocentos e doze milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e uma) ações ordinárias e
174.233.999 (cento e setenta e quatro milhões, duzentos e trinta e três mil, novecentas e noventa
e nove) ações preferenciais R$ 1.074.965.628,08 (um bilhão, setenta e quatro milhões,
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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 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:
(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 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.

Página | 80

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 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.
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.
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 com direito de voto nas matérias apresentadas na assembleia geral, não se
computando os votos em branco e as abstenções.
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.
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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;

(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
(xi)

deliberar sobre qualquer outra matéria submetida pelo Conselho de Administração.
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 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
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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.
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 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.
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 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 sofrido pelos Beneficiários por força do
exercício regular de suas funções na Companhia.
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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
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.
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 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).
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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 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
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.
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 pelos
Parágrafos 1º e 2º deste Artigo 17, bem como pelo Parágrafo 1º do Artigo 18, abaixo.
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.
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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 lavradas no
Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia.
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;

(iii)

convocar a Assembleia Geral;

(iv)
apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações
financeiras da Companhia e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;
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(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
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 mecanismos
de remuneração baseado em ações conforme plano aprovado pela Assembleia Geral;
(xiv) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer
prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta
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pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (a) a conveniência e oportunidade
da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em
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 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;
(xvi) fixar as regras para a emissão e cancelamento de certificados de depósitos de ações da
Companhia (“Units”);
(xvii) designar e destituir o Ouvidor;
(xviii) deliberar sobre os casos extraordinários ou omissos, orientando-se por este Estatuto
Social e pela legislação vigente; e
(xix) 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 5 (cinco) 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, (ii) 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, (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.
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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)
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
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:
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(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 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; 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.
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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 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 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
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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 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. 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
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,
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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.
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.
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.
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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 - Além das previstas em lei ou regulamento, são também atribuições do Comitê
de Auditoria:
(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)
revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis, inclusive notas
explicativas, relatórios da administração e parecer de auditor independente;
(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;
(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;
(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;
(vi)
recomendar à Diretoria da Companhia correção ou aprimoramento de políticas, práticas
e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;
(vii) reunir-se, no mínimo, trimestralmente, com a Diretoria e auditorias independente e
interna;
(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 o mais que
tiver ocorrido nos respectivos períodos que for de sua competência.
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.
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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.
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 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.
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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.
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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, 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.
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 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

Página | 97

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:
(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.
(vii) “Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante 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.
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(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.
Seção II – Saída do Nível 2
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) 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 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
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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 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 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.
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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.
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
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
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Emissão de Units
Artigo 46.

A Companhia poderá patrocinar programas de emissão 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 2º – Somente ações livres de ônus e gravames poderão ser objeto de depósito para
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 4º – A Companhia poderá contratar 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.
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 3º – As Units sujeitas a ônus, gravames ou embaraços não poderão ser 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.
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:
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(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 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.
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.

Página | 103

BANCO MODAL S.A.
ANEXO V – 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 11, INCISO II, DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2009).
Atual

Proposta

Justificativa e Análise
dos Efeitos

Capítulo II – Do Capital e Ações
Artigo 5º. O capital da Artigo 5º. O capital da A alteração decorre de
Companhia
é
de Companhia é de R$ deliberações já aprovadas
R$ 291.907.628,08
291.907.628,08 (duzentos em reunião do Conselho de
(duzentos e noventa e um e noventa e um milhões, Administração
da
milhões, novecentos e sete novecentos e sete mil, Companhia e homologadas
mil, seiscentos e vinte e seiscentos e vinte e oito perante o Banco Central do
oito reais e oito centavos), reais e oito centavos), Brasil, tendo por objetivo
dividido em 586.800.000 dividido em 586.800.000 apenas
formalizar
a
(quinhentos e oitenta e seis (quinhentos e oitenta e seis adequação do dispositivo
milhões e oitocentas mil) milhões e oitocentas mil) estatutário ao atual valor do
ações, sendo 412.566.001 ações, sendo 412.566.001 capital social e ao número
(quatrocentos e doze (quatrocentos
e
doze de ações em que ele se
milhões, quinhentos e milhões, quinhentos e divide.
sessenta e seis mil e uma) sessenta e seis mil e uma)
ações
ordinárias
e ações
ordinárias
e A alteração proposta não
174.233.999 (cento e 174.233.999 (cento e produzirá efeitos jurídicos
setenta e quatro milhões, setenta e quatro milhões, ou econômicos, pois tem
duzentos e trinta e três duzentos e trinta e três mil, por objetivo apenas refletir
mil, novecentas e noventa novecentas e noventa e no Estatuto Social as
e
nove)
ações nove) ações preferenciais mudanças ocorridas no
preferenciais,
todas R$ 1.074.965.628,08 (um valor do capital social e no
nominativas e sem valor bilhão, setenta e quatro número de ações em que se
nominal.
milhões, novecentos e divide o capital social,
sessenta e cinco mil, conforme
mencionado
seiscentos e vinte e oito acima.
reais e oito centavos),
dividido em 704.200.000
(setecentas
e
quatro
milhões e duzentas mil)
ações, 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
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nove) ações preferenciais,
todas nominativas e sem
valor nominal.

Artigo 20. A Diretoria da
Companhia,
cujos
membros serão eleitos e
destituíveis a qualquer
tempo pelo Conselho de
Administração, é composta
de, no mínimo 5 (cinco) 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, (ii) 1 (um)
Diretor de Relações com
Investidores,
(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.

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 5 (cinco) 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, (ii) 1 (um)
Diretor de Relações com
Investidores,
(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.
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A alteração visa apenas
sanar um erro material que
consta atualmente do
Estatuto
Social,
para
adequá-lo
à
efetiva
quantidade mínima de
membros
que
devem
compor a Diretoria da
Companhia.
A alteração proposta não
produzirá efeitos jurídicos
ou econômicos, pois tem
por objetivo apenas refletir
no Estatuto Social a
quantidade mínima correta
de membros que devem
compor a Diretoria da
Companhia, sanando erro
material
atualmente
existente
no
Estatuto
Social.

BANCO MODAL S.A.
ANEXO VI – INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA AVALIADORA (ANEXO 21 DA
INSTRUÇÃO CVM Nº 481, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009).
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
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Não houve qualquer relação existente nos últimos 3 (três) anos entre a empresa avaliadora
recomendada e partes relacionadas à Companhia.

***
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BANCO MODAL S.A.
ANEXO VII(A) – INFORMAÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DA HUM
BILHÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA LTDA. (ANEXO 19 DA INSTRUÇÃO CVM Nº
481, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009).
AQUISIÇÃO DE CONTROLE
1.

Descrever o negócio

A transação consiste na aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas de emissão da
Hum Bilhão Educação Financeira Ltda. (“1 Bilhão”), nos termos do “Contrato de Compra e
Venda de Participação Societária e Outras Avenças” celebrado em 06 de julho de 2021.
2.
Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à
aprovação da assembléia
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
HUM BILHÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA LTDA., sociedade empresária limitada
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Estado de Israel, nº 181,
Apto. 141, Sala 1, bairro Vila Clementino, CEP 04022-000, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 32.191.544/0001-74.
b. Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas
1.000 (mil quotas), no 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
Fabrizio Gueratto
Aline Prado Rodrigues
Camila Silva de Camargo
TOTAL

Quotas
800
100
100
1.000
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Percentual
80,00%
10,00%
10,00%
100%

Valor R$
800
100
100
1000,00

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 1 Bilhão 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 1 Bilhão 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 1 Bilhão 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 1 Bilhão 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$ 36.336,05 (trinta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e cino 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$ 487.909,49 (quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e nove reais e quarenta
e nove centavos) em 31/12/2020 e de R$ 10.519,96 (dez mil, quinhentos e dezenove
reais e noventa e seis centavos) em 31/12/2021, conforme laudo de avaliação anexo.
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4.

Principais termos e condições do negócio, incluindo:
a. Identificação dos vendedores
Fabrizio Gueratto, Aline Prado Rodrigues e Camila Silva de Camargo.
b. Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas
1.000 (mil) quotas.
c. Preço total
O preço total de aquisição a ser pago pelo Comprador aos Vendedores é de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), pagos individualmente aos Vendedores na
proporção de suas participações no capital social da Sociedade, da seguinte forma e
observadas as demais condições estabelecidas no contrato de compra e venda:
(i) Pagamento Fabrizio. Pela aquisição das Quotas da Sociedade de propriedade de
Fabrizio, o Comprador pagará o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
os quais serão pagos à vista, no Fechamento.
(ii) Pagamento Aline e Camila. Pela aquisição das Quotas da Sociedade de
propriedade de Aline e Camila, o Comprador pagará o montante de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) a cada uma, dos quais R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) serão
pagos à vista, no Fechamento, e cinco parcelas anuais e consecutivas, contadas do
pagamento acima, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais),
devidamente corrigidas pelo CDI.
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$ 1,00 (um real).
e. Forma de pagamento
O Comprador pagará aos Vendedores o Preço de Aquisição das Quotas por meio de
transferência eletrônica de fundos imediatamente disponíveis (TED), para as contas
bancárias de titularidade dos Vendedores.
f. Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio
Condições Suspensivas Aplicáveis à Sociedade e aos Vendedores. A obrigação do
Comprador de consumar a Operação está sujeita ao cumprimento pela Sociedade e/ou
pelos Vendedores, nos termos do artigo 125 do Código Civil, ou à dispensa por escrito
pelo Comprador, a seu critério e desde que cabível, das seguintes condições
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suspensivas:
(i) O Comprador tenha conduzido e concluído de forma satisfatória, a seu único e
exclusivo critério, um processo de auditoria (incluindo a análise legal, fiscal,
financeira, trabalhista, contábil entre outras) da Sociedade;
(ii) O Comprador tenha obtido a Autorização do Banco Central (que deverá estar em
pleno vigor e efeito na Data do Fechamento), sem restrições e/ou condições, sendo
que tal condição suspensiva não poderá ser renunciada pelo Comprador, observado o
disposto no item IV.4 abaixo;
(iii) As declarações e garantias prestadas pelos Vendedores no âmbito deste Contrato
permaneçam verdadeiras, válidas, precisas e corretas até a Data do Fechamento
(inclusive), como se tivessem sido prestadas em tal data;
(iv) Os Vendedores tenham entregado comprovante de transferência para a Sociedade
da titularidade do domínio https://1bilhao.com.br/ e todos os demais domínios e rede
sociais, incluindo-se e não se limitando, Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube e
Tik Tok utilizados pela Sociedade;
(v) A Sociedade e os Vendedores tenham cumprido com todas as suas obrigações
previstas neste Contrato que precisavam ser cumpridas até (e inclusive) a Data do
Fechamento;
(vi) Inexista, na Data do Fechamento, Lei ou decisão proferida por qualquer
Autoridade Governamental, que impeça ou restrinja a capacidade do Comprador, da
Sociedade e/ou dos Vendedores de realizar o Fechamento e consumar as transações
aqui previstas;
(vii) Inexista (e esteja em andamento) qualquer ação, recurso ou processo, judicial,
administrativo ou arbitral proibindo, limitando ou postergando a consumação das
operações previstas neste Contrato e em seus Anexos, ou questionando sua validade
ou eficácia; e
(viii) Não tenha ocorrido um Efeito Adverso Relevante entre esta data e a Data do
Fechamento.
Condições Suspensivas aplicáveis ao Comprador. A obrigação da Sociedade e dos
Vendedores de consumarem a Operação está sujeita ao cumprimento, pelo
Comprador, nos termos do artigo 125 do Código Civil, ou à dispensa por escrito pela
Sociedade e pelos Vendedores, a seu critério, das seguintes condições suspensivas,
até a Data do Fechamento:
(i) As declarações e garantias prestadas pelo Comprador no âmbito deste Contrato
permaneçam verdadeiras, válidas, precisas e corretas até a Data do Fechamento
(inclusive), como se tivessem sido prestadas em tal data; e
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(ii) O Comprador tenha cumprido com todas as suas obrigações previstas neste
Contrato que precisavam ser cumpridas até (e inclusive) a Data do Fechamento.
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 empresária 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; 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,
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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; e
(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. 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, nesta data, de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) quotas
sociais nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada quota. A Operação
tem por objeto a cessão e transferência da totalidade das quotas de emissão da Sociedade
ao Comprador. As Quotas da Sociedade estão e estarão na Data do Fechamento,
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) 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
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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;
(x)
Ausência de Contingências. Não há qualquer Contingência que possa afetar o
Comprador, suas Partes Relacionadas e/ou a Sociedade;
(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) Bens e Ativos. A Sociedade é a legítima proprietária e possuidora de todos os
Ativos, conforme descritos em suas demonstrações financeiras, os quais estão
devidamente registrados em seu nome, livres e desembaraçados de quaisquer Ônus.
Todos os Ativos e direitos da Sociedade encontram-se devidamente registrados nas
demonstrações financeiras pelo seu respectivo custo de aquisição, deduzidas eventuais
depreciações, conforme permitido pelo GAAP e pelas Leis tributárias e contábeis em
vigor no Brasil. Todos os ativos usados pela Sociedade estão em boas condições de uso,
manutenção, funcionamento e conservação;
(xiii) 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;
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(xiv) 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;
(xv) Contratos. O Anexo 7.1(xviii) contém uma lista completa de todos os contratos,
pré-contratos, 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
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Contratos Relevantes nem tampouco acordos não declarados que venham a garantir
descontos ou compensações futuras aos clientes da Sociedade;
(xv) Contratos com Clientes. O Anexo 7.1(xix) 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;
(xvi) 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;
(xvi) Imóveis. A Sociedade não é proprietária de qualquer bem imóvel, sendo,
contudo, parte em contrato de locação da sua sede.
(xvii) 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;
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(xviii) Dividendos, Lucros e Outras Vantagens Pecuniárias. Não existem valores
pendentes devidos pela Sociedade e ainda não pagos aos seus sócios além dos recebíveis
relacionados no Anexo 9, 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;
(xix) Demonstrações Financeiras. As demonstrações financeiras da Sociedade
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que integram este
Contrato como Anexo 7.1(xxv), 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;
(xx) 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
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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;
(xxi) 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.
(xxii) 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;
(xxiii)
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;
(xxiv) 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;
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(xxv) 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;
(xxvi) Questões Trabalhistas. Os Vendedores e a Sociedade expressamente declaram
que (a) a Sociedade possui empregados registrados, conforme listados no Anexo
7.1(xxxii), 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
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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;
(xxvii) 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
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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;
(xxviii) 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;
(xxix) 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;
(xxx) 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;
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(xxxi) Contas Correntes; Procurações. O Anexo 7.1(xxxviii) 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 (xxxviii);
(xxxii) 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;
(xxxiii) 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
técnico-operacional, 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
(xxxiv) 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 IX do contrato de compra e venda, os Vendedores obrigam-se,
solidariamente entre si, nos termos da cláusula IX.4. abaixo, 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,
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empregados e sócios (“Pessoas Indenizáveis”), em relação a qualquer Perda e/ou
Contingência cujo fato gerador seja prévio à Data de Fechamento (ainda que seus
efeitos ou atos concatenados ocorram após o fato gerador), incorrida por qualquer
Pessoa Indenizável que, direta ou indiretamente, resulte ou seja relacionada:

À inexatidão, equívoco, falsidade ou violação de qualquer declaração ou garantia
prestada pelos Vendedores na Cláusula 7.1;
(i)

Ao não-cumprimento pelos Vendedores, parcial ou total, de qualquer avença ou
obrigação dos Vendedores contida no Contrato;
(ii)

Todo e qualquer passivo, responsabilidade ou Contingência, contingentes ou
absolutos, 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 à compliance e anticorrupção, da Sociedade ou
decorrentes de qualquer outra sociedade na qual a Sociedade tenha participado até a
Data do Fechamento ou dos Vendedores, a qualquer tempo, 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.
(iii)

A obrigação de indenizar prevista acima está sujeita às seguintes disposições:


Os Vendedores responderão solidariamente para os fins da obrigação de
indenização descrita nesta Cláusula IX em relação à(s) Perda(s) e
Contingência(s), ressalvado o parágrafo único abaixo. Inobstante a
solidariedade prevista, o valor da indenização devido por cada um dos
Vendedores será apurado por cada fato gerador de uma Perda e/ou
Contingência, sendo limitado à proporção detida por cada um dos Vendedores
no capital social da Sociedade. A obrigação de indenizar dos Vendedores
estabelecida neste Contrato inclui toda e qualquer indenização pelas Perdas
incorridas pelas Pessoas Indenizáveis, nos termos deste Contrato.



Limitações à Indenização. A obrigação de uma Parte indenizadora de
indenizar uma Parte Indenizada nos termos desta Cláusula IX não deverá
exceder o valor correspondente a R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais)sendo certo que o tal limite não será aplicável a qualquer Perda (a)
originada de violação das obrigações assumidas neste Contrato; (b) originada
da quebra das Declarações Fundamentais e (c) às obrigações de indenização
decorrentes de atos ou omissões dolosos ou de má-fé. Sem prejuízo, observarse-á e, a proporcionalidade das quotas detidas por cada um dos Vendedores
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no momento da celebração deste instrumento, nos termos da cláusula IX.2.4.


Limites de Prazo para Indenização. A obrigação de indenizar aqui prevista
permanecerá em vigor pelo prazo de 6 (seis) anos contados da Data do
Fechamento. Tais prazos serão acrescidos do período de 30 (trinta) dias,
exclusivamente para que a Parte que sofreu a Perda possa notificar a outra
Parte de eventuais Demandas apresentadas durante os prazos anteriormente
previstos. Uma vez notificada de boa-fé a Parte responsável dentro do prazo
aqui previsto, a obrigação de pagamento de indenização em questão
permanecerá em vigor até que a Demanda subjacente tenha sido liquidada. A
obrigação de indenizar decorrente de (i) quebra das Declarações
Fundamentais; (ii) atos ou omissões dolosas ou de má-fé; e/ou (iii) violações
por qualquer das Partes de suas obrigações ou compromissos previstos neste
Contrato e/ou nos demais documentos da operação, não estarão sujeitas ao
limite de tempo estabelecido neste item.



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.

i. Aprovações governamentais necessárias
A operação foi aprovada pelo Banco Central do Brasil no dia 06/08/2021.
j. Garantias outorgadas
Não aplicável.
5.

Descrever o propósito do negócio

Como parte de nossa estratégia de expansão no segmento de educação financeira, fizemos a
aquisição da 1Bilhão (www.1bilhao.com.br), um portal de notícias e educação financeira
voltado para o varejo.
6.

Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio

O acréscimo da 1Bilhão à estrutura societária da Companhia deverá fortalecer a divulgação
de informações do mercado financeiro e educação financeira, considerando todas as frentes
de negócios e fortalecimento da disseminação de informação por meio do portal de notícias.
Neste sentido, a aquisição da 1Bilhão também reforça o compromisso da Companhia com
um elevado padrão de tecnologia e inovação no que tange à informação do mercado
financeiro aos seus clientes e colaboradores.
7.
Informar quais custos serão incorridos pela companhia caso o negócio não seja
aprovado
Não aplicável.
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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 incluem a expansão do portal e das redes sociais como canal de
notícias, além da possibilidade de usar o marketplace para venda de produtos educacionais
direcionados a investimentos e eduação financeira. Adicionalmente, os administradores da
Companhia esclarecem que continuam a monitorar e avaliar as melhores alternativas
estratégicas envolvendo a sociedade 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 1 Bilhão, 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 Fabrizio Gueratto é acionista da Companhia (Banco Modal S.A.) e da
Modal Controle e Participaçoes S.A.
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.
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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
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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.
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BANCO MODAL S.A.
ANEXO VII(B) – INFORMAÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DA LIVE
ON MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (ANEXO 19 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481, DE 17
DE DEZEMBRO DE 2009).
AQUISIÇÃO DE CONTROLE
1.

Descrever o negócio

A transação consiste na aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações de emissão da Live
On Meios de Pagamento S.A. (“Live On”), nos termos do “Contrato de Compra e Venda de
Ações e Outras Avenças” celebrado em 06 de outubro de 2021.
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 ação
ultrapassa uma vez e meia o valor do patrimônio líquido da ação, 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
LIVE ON MEIOS DE PAGAMENTO S.A., sociedade anônima de capital fechado,
com sede social no Município de Jaú, Estado de São Paulo, na Avenida Joaquim Ferraz
de Almeida Prado, nº 421, bairro Jardim São Francisco, CEP 17209-255, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 29.593.763/0001-75.
b. Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas
100.000 (cem mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
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
Acionista

Quotas

Lucas de Paula Montanini

18.000

17,73%

18.000,00

Luan Oliveira Fernandez Rodrigues

12.000

11,82%

12.000,00

Roberto Wajnsztok de Oliveira

5.000

4,93%

5.000,00
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Percentual Valor R$

Pedro Costa Azevedo

1.523

1,50%

300.000,00

Unicórnio Assessoria de Negócios
EIRELI

65.000

64,03%

65.000,00

TOTAL

101.523

100%

400.000,00

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 Live On é uma sociedade por ações de capital
fechado e, portanto, não possui ações 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 Live On é uma sociedade por ações de capital
fechado e, portanto, não possui ações 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 Live On é uma sociedade por ações de capital
fechado e, portanto, não possui ações 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 Live On é uma sociedade por ações de capital
fechado e, portanto, não possui ações 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 por ações de capital fechado, sem que suas ações sejam
negociadas em bolsa de valores ou mercados de balcão organizado), era negativo no
valor de R$ 89.779,39 (oitenta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e
nove centavos), conforme laudo de avaliação anexo.
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vi. Valor do lucro líquido anual nos 2 (dois) últimos exercícios sociais,
atualizadomonetariamente
Em 31/12/2020 a Live on teve prejuzo de R$ 499.139,86 (quatrocentos e noventa e
nove mil, cento e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos).
Em 31/12/2021 o valor do lucro líquido, atualizado monetariamente pelo IPCA, foi
de R$ 517.055,61 (quinhentos e dezessete mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e
um centavos) , conforme laudo de avaliação anexo.
4.

Principais termos e condições do negócio, incluindo:
a. Identificação dos vendedores
Lucas de Paula Montanini, Luan Oliveira Fernandez Rodrigues, Roberto Wajnsztok
de Oliveira, Pedro Costa Azevedo e Unicórnio Assessoria de Negócios EIRELI.
b. Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas
101.523 (cento e uma mil, quinhentas e vinte e três) ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal.
c. Preço total
O preço de aquisição total a ser pago pelo Comprador aos Vendedores e aos
Investidores (Monte Carmelo Administração e Participações S.A. e Gileade
Participações S.A.) é de R$ 66.300.000,00 (sessenta e seis milhões e trezentos mil
reais), sendo R$ 53.300.000,00 (cinquenta e três milhões e trezentos mil reais)
destinados aos Vendedores e R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) aos
Investidores.
O preço de aquisição não estará sujeito a qualquer ajuste, inclusive em função de
alterações no endividamento e/ou capital de giro da Live On resultantes do curso
normal dos negócios da Live On e/ou decorrentes de contingências de qualquer
natureza que venham a ser reveladas antes ou depois da data de fechamento da
transação.
d. Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe
As ações são todas nominativas e sem valor nominal.
e. Forma de pagamento
O Preço de Aquisição será pago da forma descrita abaixo:
Parcela Inicial do Preço de Aquisição das Ações. Uma parcela de R$28.300.000,00
(vinte e oito milhões e trezentos mil reais) do Preço de Aquisição das Ações será paga
pelo Comprador aos Vendedores na Data de Fechamento (“Parcela à Vista”), uma
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vez tenham sido cumpridas as Condições Precedentes.
Parcela Final do Preço de Aquisição das Ações. A parcela final do Preço de Aquisição
das Ações, correspondente à R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) será
paga pelo Comprador aos Vendedores da seguinte forma e desde que (a) tenham sido
cumpridas dentro do cronograma descrito no Anexo 3.2.2 que conterá, dentre outras
informações, custos e equipe necessária para a execução de cada fase e (b) as
seguintes condições:
(i)
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) serão pagos na data de entrega final
e integral das fases 1 e 2 descritas no Anexo 3.2.2 (“Parcela Final da Fase 1 e 2”),
desde que tal entrega ocorra em até, no máximo, 12 (doze) meses contados da Data
de Fechamento; e
(ii)
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) serão pagos na data de entrega final
da fase 3 prevista no Anexo 3.2.2 (“Parcela Final da Fase 3” e em conjunto com a
Parcela Final da Fase 1 e 2 a “Parcela Final”), desde que tal entrega ocorra em até, no
máximo, 12 (doze) meses contados da Data de Fechamento (“Prazo de Entrega
Inicial”).
A Parcela Final será corrigida pela variação positiva da SELIC no período a partir da
data de assinatura do contrato até a data de seu efetivo pagamento.
Pagamento do Preço de Aquisição do Contrato de Investimento. O pagamento do
Preço de Aquisição do Contrato de Investimento será integralmente pago pelo
Comprador aos Investidores na Data de Fechamento e não estará sujeito a qualquer
redução ou ajuste em razão de ato ou fato relacionado à Companhia, incluindo
Contingências de qualquer natureza que venham a ser reveladas antes ou depois da
Data de Fechamento, observado o disposto na Cláusula 8.1.
f. Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio
Condições Precedentes ao Fechamento para as Partes. A obrigação das Partes de
praticarem os atos no Fechamento está sujeita às seguintes Condições Precedentes ao
Fechamento (“Condições Precedentes das Partes”):
(i) Nenhuma Lei deverá ter sido decretada, promulgada ou imposta por qualquer
Autoridade Governamental que materialmente impeça, restrinja ou proíba a
consumação das operações previstas neste Contrato e em seus Anexos, e nenhuma
ordem de Autoridade Governamental em vigor deverá materialmente impedir,
restringir ou proibir a consumação das operações previstas neste Contrato e em seus
Anexos;
(ii) Inexistência de decisão judicial, administrativa ou arbitral que proíba ou restrinja
a consumação da Transação objeto deste Contrato, observado que a Parte envolvida
deverá adotar as medidas comercialmente razoáveis para obter a revogação de
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referida decisão;
(iii) Inexista (e esteja em andamento) qualquer ação, recurso ou processo, judicial,
administrativo ou arbitral proibindo, limitando ou postergando a consumação das
operações previstas neste Contrato e em seus Anexos, ou questionando sua validade
ou eficácia; e
(iv) A Transação aqui contemplada deverá ter sido notificada e formalmente aprovada
pelo Banco Central nos termos da regulamentação aplicável e da Cláusula 4.4 abaixo.
Condições Precedentes ao Fechamento para o Comprador. A obrigação do
Comprador de praticar seus atos no Fechamento está sujeita às seguintes Condições
Precedentes ao Fechamento, que deverão ser cumpridas pelos ou com relação aos
Vendedores e/ou à Companhia, conforme o caso, até ou na Data de Fechamento, a
menos que renunciadas, por escrito, pelo Comprador (“Condições Precedentes do
Comprador”):
(i) O Comprador tenha conduzido e concluído de forma satisfatória, a seu único e
exclusivo critério, um processo de auditoria (incluindo a análise legal, fiscal,
financeira, trabalhista, contábil entre outras) da Companhia;
(ii) As declarações e garantias prestadas pelos Vendedores no âmbito deste Contrato
permaneçam verdadeiras, válidas, precisas e corretas até a Data do Fechamento
(inclusive), como se tivessem sido prestadas em tal data;
(iii) Nenhum Evento Material Adverso tenha ocorrido até a Data de Fechamento e a
Companhia deverá ter conduzido suas atividades em seu Curso Normal;
(iv) A Companhia e os Vendedores tenham cumprido com todas as suas obrigações
previstas neste Contrato que precisavam ser cumpridas até (e inclusive) a Data do
Fechamento;
(v) Aquisição, pelo Comprador por cessão onerosa, do Contrato de Investimento, a
qual será especificada e regulada pelo contrato de cessão a ser celebrado entre o
Comprador e os Investidores, sendo certo que, até a Data de Fechamento (inclusive),
não deverá haver qualquer tipo de disputa ou Demanda entre os Investidores, a
Companhia e/ou os Vendedores, inclusive de caráter extrajudicial;
(vi) Conversão e/ou rescisão de quaisquer opções ou outros instrumentos conversíveis
em Ações da Companhia, de modo que, até a Data do Fechamento, não deverão existir
quaisquer instrumentos conversíveis ou opções vigentes, exceto o Contrato de
Investimento, o qual será cedido ao Comprador;
(vii) os Vendedores deverão demonstrar à Compradora que a pessoas listadas no
Anexo 4.2(vii) estão devidamente contratadas em regime de prazo indeterminado,
conforme a Consolidação da Leis do Trabalho;
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(viii) A Companhia deverá regularizar, desde que ultrapassado o prazo legal para
pagamento (a) todo e quaisquer acertos financeiros com seus empregados,
colaboradores, parceiros e/ou prestadores de serviços decorrentes de contratos em que
a Companhia figura como tomadora de serviços recorrentes; e/ou (b) todo e qualquer
aproveitamento, remuneração e/ou compensação devida aos seus colaboradores,
inclusive mas não se limitando a férias, 13º proporcional, FGTS e todo e qualquer
encargo trabalhista e previdenciário que ainda esteja pendente junto aos seus
colaboradores antes da Data do Fechamento. Tais regularizações deverão ser
devidamente comprovadas ao Comprador antes da Data do Fechamento;
(ix) A Companhia deverá obter todas as autorizações relacionadas à implementação
da Transação com relação aos contratos com Terceiros, conforme listados no Anexo
4.2(ix);
(x) Os Vendedores e a Companhia deverão fornecer ao Comprador as demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao período entre 31 de dezembro de 2020 e o
último dia do mês imediatamente anterior ao mês de Fechamento, sem qualquer
alteração no Curso Normal dos Negócios nas referidas demonstrações financeiras em
comparação às Demonstrações Financeiras Base para Assinatura;
(xi) Os Vendedores deverão aprovar e arquivar na junta comercial competente as
Demonstrações Financeiras da Companhia desde a data de sua constituição;
(xii) Os Vendedores e a Companhia deverão fornecer ao Comprador evidência de
registro dos livros (a) de Registro de Ações, e (b) de Registro de Transferência de
Ações na junta comercial competente, devidamente atualizados até a data de
assinatura do presente Contrato;
(xiii) Os Vendedores e a Companhia deverão demonstrar ao Comprador o
comprovante de transferência para a Companhia de todos os domínios, licenças em
relação aos programas, aplicativos e bases de dados de computador de terceiros
utilizados, conforme listados no Anexo 6.1.18 deste Contrato;
(xiv) Os Vendedores e a Companhia deverão fornecer ao Comprador evidência de
registro de alteração contratual da sociedade denominada Vestbank Meios de
Pagamento Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.005.424/0001-63 (“Vestbank”),
em que comprove a saída da Companhia do quadro de sócios de referida sociedade,
bem como demonstrar que a celebração de um contrato de prestação de serviços entre
a Companhia e a Vestbank para que ela seja um Cliente da Companhia após a Data
do Fechamento; e
(xv) Os Vendedores e a Companhia deverão demonstrar ao Comprador o aditamento
dos contratos com os desenvolvedores listados no Anexo 4.2(xv), de forma a incluir
expressa e retroativamente a cessão de titularidade, em favor da Companhia, de todos
os programas eventualmente desenvolvidos por eles.
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Condições Precedentes ao Fechamento para os Vendedores. A obrigação de cada um
dos Vendedores de praticar seus atos no Fechamento está sujeita às seguintes
Condições Precedentes ao Fechamento, que deverão ser cumpridas pelo Comprador
até ou na Data de Fechamento, a menos que renunciadas, por escrito, pelos
Vendedores (“Condições Precedentes dos Vendedores” e, em conjunto com as
Condições Precedentes do Comprador e as Condições Precedentes das Partes, as
“Condições Precedentes”):
(i) As declarações e garantias prestadas pelo Comprador no âmbito deste Contrato
permaneçam verdadeiras, válidas, precisas e corretas até a Data do Fechamento
(inclusive), como se tivessem sido prestadas em tal data;
(ii) O Comprador tenha cumprido com todas as suas obrigações previstas neste
Contrato que precisavam ser cumpridas até (e inclusive) a Data do Fechamento.
(iii) Aprovação societária da Compradora para consumação da Aquisição prevista no
presente Contrato, nos termos do artigo 256 da Lei das S.A. (“Aprovação Societária
Compradora”), se necessária e/ou aplicável.
g. Resumo das declarações e garantias dos vendedores
Declarações e Garantias dos Vendedores e da Companhia. Os Vendedores prestam,
de forma solidária, ao Comprador, neste ato, em relação a si e a Companhia, 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:
Constituição e Regularidade. A Companhia é uma sociedade anônima regularmente
constituída sob as Leis da República Federativa do Brasil, validamente existente e em
situação regular de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil e/ou
qualquer outra Lei que seja aplicável à Companhia.
Poder e Autorização. Os Vendedores são, conforme aplicável, pessoas físicas e
jurídicas com plena capacidade para deter, possuir e dispor das Ações e para conduzir
as suas atividades conforme atualmente conduzidas. A Companhia e os Vendedores
têm capacidade, o poder e a autoridade para (i) celebrar este Contrato e todos os
demais documentos e instrumentos aplicáveis na forma aqui prevista para a realização
da Transação, (ii) cumprir com as obrigações por cada um deles assumidas neste
Contrato e nos demais documentos e instrumentos relacionados à implementação da
Transação, e (iii) consumar as transações na forma aqui contempladas, tendo tomado
todas as medidas necessárias para autorizar a sua celebração.
Celebração, Formalização, Contratos Válidos e Vinculantes. Exceto pelas
autorizações de Terceiros necessárias listadas no Anexo 4.2(ix), a celebração,
assinatura e cumprimento deste Contrato e dos demais documentos da Transação
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pelos Vendedores e pela Companhia, e a consumação da Transação, foram devidas e
validamente autorizadas e não há outros procedimentos corporativos por parte dos
Vendedores e/ou da Companhia que sejam necessários para autorizar a celebração,
assinatura ou cumprimento deste Contrato e dos demais documentos da Transação
por parte dos Vendedores e/ou da Companhia. Este Contrato e cada um dos
documentos da Transação foram devidamente celebrados e assinados pelos
Vendedores e pela Companhia e constituem uma obrigação válida e vinculante dos
Vendedores e da Companhia, exequível de acordo com seus respectivos termos.
Inexistência de Violação e Consentimentos. Nem a assinatura e formalização deste
Contrato (bem como de quaisquer outros instrumentos celebrados entre quaisquer
Vendedores e quaisquer entidades do Grupo Modal nesta data ou até a Data de
Fechamento, inclusive), nem o cumprimento, pelos Vendedores e pela Companhia,
de todas e quaisquer obrigações previstas neste Contrato (bem como quaisquer outros
instrumentos celebrados entre quaisquer Vendedores e quaisquer entidades do Grupo
Modal nesta data ou até a Data de Fechamento, inclusive): (i) Infringem, conflitam
com ou resultam em infração ou rescisão de, nem de outra forma dão a qualquer outra
parte contratante ou Terceiros, direitos ou compensação adicional por força de, ou
direito de rescindir, nem constituem inadimplemento nos termos de qualquer contrato
ou obrigação do qual os Vendedores ou a Companhia sejam partes e estejam vigentes,
ou ao qual os Vendedores ou a Companhia ou qualquer de seus bens ou Ativos
estejam sujeitos ou vinculados; (ii) Violam ou conflitam com qualquer Lei à qual os
Vendedores e/ou a Companhia ou qualquer de seus bens estejam sujeitos; (iii) Exceto
pela Autorização do Banco Central e Aprovação Societária Compradora, caso
aplicável e/ou necessária, dependem de qualquer consentimento, aprovação ou
autorização, notificação, ou arquivamento ou registro junto a, qualquer Terceiro,
Pessoa, entidade, juízo ou Autoridade Governamental ao qual os Vendedores e a
Companhia estejam sujeitos, previamente à celebração do presente instrumento e
implementação da Transação. Nenhum consentimento, aprovação, autorização,
licença, permissão ou outros atos das Autoridades Governamentais, ou o
arquivamento de qualquer documento junto às Autoridades Governamentais, será
exigido previamente com relação aos atos dos Vendedores e da Companhia
decorrentes da celebração deste Contrato ou para que o Comprador possa consumar
as operações contempladas neste Contrato e conduzir os negócios da Companhia de
maneira compatível com a condução efetuada até a presente data; (iv) Conflitam,
resultam ou resultarão em descumprimento ou violação de qualquer documento
societário da Companhia, conforme aplicável, ou do Contrato de Investimento; (v)
Resultam ou resultarão na violação ou perda de qualquer permissão da Companhia;
(vi) Resultam ou resultarão na criação de Ônus sobre as Ações e/ou quaisquer bens
ou Ativos da Companhia, de qualquer espécie ou natureza; (vii) Resultarão em
obrigações de pagamento pela Companhia ou pelo Comprador após o Fechamento da
Transação (em relação a obrigações de pagamento da Companhia, na qualidade de
Controlador desta e exceto por aquelas do Comprador previstas neste contrato),
inclusive em decorrência de ajustes ou acordos de opção de compra, remuneração e
retenção de funcionários ou administradores, dentre outros; e/ou (viii) Resultarão em
violação aos direitos de preferência, direito de venda conjunta (tag along), obrigação
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de venda conjunta (drag along) ou qualquer outro direito previsto no estatuto social
da Companhia ou outros documentos celebrados para estes fins, aos quais os
Vendedores, se porventura houver, renunciam desde já perante a Companhia, o
Comprador e demais integrantes do Grupo Modal, eximindo-os de qualquer
responsabilidade a respeito.
Ausência de Eventos Extraordinários. Desde a Data das Demonstrações Financeiras,
não houve qualquer evento ou circunstância extraordinária que possa resultar em um
Evento Material Adverso.
Funcionamento. Os Vendedores e a Companhia 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 Companhia.
Capital Social e Ações. (i) O capital social da Companhia totalmente subscrito e
integralizado é de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 101.523 (cento
e uma mil, quinhentas e vinte e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, representando a totalidade do capital social da Companhia e divididas entre
os Vendedores conforme proporção descrita no Preâmbulo deste Contrato; (ii)
Efetivada a cessão do Contrato de Investimento prevista na Cláusula 2.2 acima, os
Vendedores são legítimos e únicos proprietários das Ações, conforme proporção
discriminada no Preâmbulo deste Contrato, com tudo que elas representam, inclusive
direito a dividendos, bonificações e quaisquer direitos a elas conferidos, estando todas
as referidas Ações validamente subscritas e totalmente integralizadas. Nenhuma das
Ações da Companhia 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; (iii) As
Ações encontram-se integralmente livres e desembaraçadas, não havendo quaisquer
Ônus sobre elas ou quaisquer direitos de subscrição, conversão (exceto o Contrato de
Investimento), opções, obrigação de dação em pagamento de ações ou outros direitos
para aquisição de qualquer Ação ou qualquer outro valor mobiliário de emissão da
Companhia ou sobre qualquer outro valor mobiliário de qualquer outra sociedade que,
se exercidos, possam conferir aos seus respectivos titulares quaisquer Ações da
Companhia, ou que poderiam ser convertidos em, ou permutados por Ações emitidas
ou em processo de emissão pela Companhia. 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 ações de emissão da
Companhia ou que as afetem de qualquer forma; e (iv) Exceto pelas sociedades
listadas no Anexo 6.1.7, a Companhia não detém participação, direta ou indireta, em
qualquer Pessoa, e não assumiu qualquer título, obrigação ou instrumento que
represente capital, direito patrimonial, obrigação ou outro tipo de investimento em
qualquer Pessoa, seja pela compra de ações, compromisso de aquisição de
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participação societária, aporte de capital ou qualquer outra forma. A Companhia não
celebrou contrato para aquisição de participação societária de quaisquer Terceiros.
Ausência de Demandas Sobre as Ações. Não há Demandas em andamento contra os
Vendedores instauradas, iniciadas ou ameaçadas contra os Vendedores e/ou a
Companhia que afetem ou possam afetar negativamente a Transação ou as Ações
(incluindo a propriedade destas), ou quaisquer dos direitos dos Vendedores sobre elas,
ou que proíbam ou restrinjam a consumação das transações descritas neste Contrato
e nos demais documentos e instrumentos aplicáveis conforme aqui previsto.
Acordo de Acionistas. Não existe qualquer acordo, de qualquer natureza, que vincule,
direta ou indiretamente, as Ações, ou que restrinja o direito de voto ou de disposição
com relação às Ações, independentemente de estarem arquivados ou não na sede da
Companhia.
Demonstrações Financeiras da Companhia. As demonstrações financeiras da
Companhia, relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2020 e o balancete
datado de 31 de agosto de 2021 e que integram este Contrato como Anexo 6.1.10
(“Demonstrações Financeiras”), foram entregues pelos Vendedores ao Comprador e:
(a) são informações verdadeiras, corretas e completas, foram preparadas de acordo
com a Legislação aplicável e com a escrituração contábil da Companhia, de forma
consistente na data em que foram levantadas e com as práticas passadas adotadas pela
Companhia, podendo ser legitimamente reconciliadas com os registros mantidos para
fins fiscais e tributários da Companhia; (b) apresentam de forma correta a posição
financeira e patrimonial, bem como os resultados da Transação e mudanças na
posição financeira da Companhia, conforme aplicáveis, dentro dos períodos
relevantes; e (c) foram preparadas de acordo com o GAAP Brasileiro, de forma
consistente em todos os períodos cobertos pelas referidas Demonstrações Financeiras,
inclusive no que se refere às provisões contabilizadas. A Companhia não possui
nenhuma dívida, passivo, obrigação ou responsabilidade, seja vencida ou vincenda,
oculta, contingente, não liquidada ou de qualquer outra natureza, que seja relevante
ou venha a impactar de forma significativa as Demonstrações Financeiras e não tenha
sido informada ou disponibilizada ao Comprador. Os livros e registros da Companhia
são verdadeiros, corretos e completos em todos os seus aspectos materiais e foram
preparados de acordo com a Legislação aplicável. Os livros se encontrarão, na Data
do Fechamento, devidamente escriturados e completos, sendo mantidos de acordo
com a boa prática comercial e exprimindo todas as operações envolvendo os negócios
e atividades da Companhia, e não conterão, na Data de Fechamento, nenhum erro ou
omissão significativo e que venha a afetar de forma relevante as Demonstrações
Financeiras. 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 competentes) das atas de assembleias gerais e
outros atos societários aplicáveis à Companhia foram devidamente observados e
cumpridos.
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Contas a Receber. Todas as contas a receber da Companhia, refletidas em suas
Demonstrações Financeiras, e todas as contas a receber posteriores a esta data (i)
representam obrigações legais, válidas e vinculantes dos respectivos devedores,
exequíveis de acordo com seus termos; (ii) decorrem de vendas efetuadas ou de
serviços efetivamente prestados regularmente; (iii) 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; (iv) não estão sujeitas a quaisquer Demandas iniciadas pela ou em nome
da Companhia; e (v) apresentam nível de provisões por inadimplência consistente
com as práticas passadas da Companhia, conforme aplicável. A Companhia não
recebeu nenhuma notificação acerca de qualquer contestação, reclamação ou direito
de compensação, que não devoluções decorrentes de qualquer contrato celebrado pela
Companhia com qualquer devedor de contas a receber, relativos ao valor ou à
validade das referidas contas a receber.
Contas a Pagar. Todas as contas a pagar da Companhia para as datas e períodos a que
se referem das Demonstrações Financeiras, em conformidade com o GAAP
Brasileiro, estão refletidas em suas Demonstrações Financeiras e representam
obrigações legais, válidas e vinculantes decorrentes de bens e serviços efetivamente
fornecidos à Companhia.
Passivos. A Companhia (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.
Endividamento. Exceto conforme disposto no Anexo 6.1.14, a Companhia (i) 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
Companhia; (ii) não é responsável por qualquer Endividamento ou por violação no
cumprimento de obrigações de qualquer outra Pessoa; (iii) não possui atualmente
nenhum Endividamento ou celebrou qualquer contrato ou acordo verbal ou escrito
que possa originar um Endividamento com qualquer dos Vendedores, ex-acionistas,
opcionistas, investidores prospectivos e/ou respectivas Partes Relacionadas; e (iv)
está sujeita a qualquer acerto para recebimento ou amortização de outorgas, subsídios
ou assistência financeira de Autoridades Governamentais. Todas as autorizações e
aprovações relacionadas à assinatura do presente Contrato e consumação da
Transação serão devidamente obtidas junto às contrapartes listadas no Anexo 4.2(ix)
até a Data do Fechamento.
Insolvência. Os Vendedores e a Companhia não estão insolventes e inexiste qualquer
ameaça relacionada a seus Ativos que possa afetar a Transação e/ou demais avenças
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
Companhia não implicarão na insolvência de qualquer um deles, nos termos do artigo
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792 do Código de Processo Civil; (b) a celebração e o cumprimento deste Contrato
pelos Vendedores e pela Companhia 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 ou esteja sendo
questionada judicialmente.
Dividendos, Lucros e Outras Vantagens Pecuniárias. Não existem valores pendentes
devidos pela Companhia e ainda não pagos aos seus acionistas, tais como dividendos
a declarar ou a distribuir ou outras vantagens pecuniárias e, desde a constituição da
Companhia, não houve qualquer resgate, compra ou outorga de direitos de compra
em relação a qualquer uma das ações de emissão da Companhia, presentes ou futuras.
Todas as distribuições de dividendo, juros sobre capital próprio ou qualquer outra
distribuição de lucros ou pagamento realizado pela Companhia, desde a sua
constituição, foram realizadas na forma regular, em conformidade com a Lei.
Condução de Negócios da Companhia. Desde a Data das Demonstrações Financeiras
(a) os negócios da Companhia vêm sendo conduzidos regularmente, no seu Curso
Normal, e em conformidade com seus documentos societários, em atendimento à Lei
aplicável, sem qualquer alteração relevante; (b) não ocorreu qualquer alteração nos
Ativos, responsabilidades, negócios, resultados operacionais ou situação financeira,
jurídica, econômica ou comercial da Companhia, exceto aquelas decorrentes do Curso
Normal dos Negócios; (c) nenhum dos seguintes atos foi praticado pela Companhia:
(1) contratação ou assunção de qualquer passivo ou obrigação, de qualquer natureza,
inclusive por meio da celebração de qualquer acordo ou contrato exceto aquelas
decorrentes do Curso Normal dos Negócios; (2) pagamento de qualquer passivo ou
obrigação que não os passivos e obrigações que se tornaram devidos e exigíveis no
Curso Normal dos Negócios, de acordo com seus respectivos termos e condições; (3)
declaração, distribuição ou pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio ou
outra forma de distribuição ou pagamento para qualquer dos Vendedores; (4)
cancelamento ou renúncia a quaisquer créditos ou direitos; (5) venda, transferência,
promessa de venda ou de transferência de qualquer dos Ativos da Companhia; (6)
nenhum dos Ativos utilizados pela Companhia em suas atividades foi destruído ou
substancialmente danificado, tampouco é objeto de direitos ou demandas de
Terceiros; (7) aumento ou promessa de aumento do nível de remuneração ou dos
benefícios, relativos a salário ou não, atribuídos a quaisquer membros da
administração, gerente ou empregado da Companhia em relação ao nível vigente no
início da auditoria; (8) qualquer operação com os Vendedores e Partes Relacionadas,
incluindo celebração de qualquer contrato com Parte Relacionada que não tenha sido
disponibilizado ao Comprador antes da celebração do presente instrumento; (9)
qualquer alteração em qualquer prática ou método contábil, exceto por aqueles
requeridos pela Legislação aplicável, que causem, em conjunto ou separadamente,
um Evento Material Adverso.
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Propriedade Intelectual. (i) A Companhia é legítima e exclusiva proprietária e titular
de todos os Direitos de Propriedade Intelectual necessários e suficientes para os
negócios da Companhia tal como são realizados nesta data, mesmo se as obras,
invenções, tecnologias ou outros bens tangíveis ou intangíveis objeto de tais Direitos
de Propriedade Intelectual tenham sido criados, concebidos, desenvolvidos ou
aprimorados por Terceiros, individual ou conjuntamente com a Companhia, sob a
supervisão e instruções da Companhia, ou sob contratos celebrados entre a
Companhia e Terceiros, conforme listadas no Anexo 6.1.18 (“Direitos de PI
Próprios”). (ii) A Companhia é a legítima licenciada de todos os Direitos de
Propriedade Intelectual que são necessários e suficientes para os seus negócios,
mesmo se as obras, invenções, tecnologias ou outros bens tangíveis ou intangíveis
objeto de tais Direitos de Propriedade Intelectual tenham sido criados, concebidos,
desenvolvidos ou aprimorados por Terceiros, individual ou conjuntamente, com a
Companhia, sob a supervisão e instruções da Companhia, ou sob contratos celebrados
entre a Companhia e Terceiros, conforme listadas no Anexo 6.1.18. (iii) Todos os
registros e pedidos de registro de Direitos de PI Próprios cujo registro é obrigatório
para devida proteção legal estão devidamente registrados ou são objeto de pedidos de
registro no Brasil, conforme aplicável, sem que tenha havido, até a presente data,
qualquer oposição de Terceiros. Todas as taxas relacionadas aos referidos registros e
pedidos de registro foram tempestiva e integralmente pagas e todos os documentos
necessários à obtenção, vigência e manutenção desses registros foram apresentados
tempestivamente aos órgãos de registro competentes. A Companhia não possui
qualquer Direitos de Propriedade Intelectual registrados fora do Brasil. (iv) Não há
quaisquer licenças, sublicenças e não foram celebrados quaisquer outros acordos
relevantes dos quais a Companhia é parte licenciante e segundo os quais qualquer
Pessoa está autorizada a usar quaisquer Direitos de PI Próprios, exceto no caso da
Companhia e seus Clientes. (v) Nenhum Direito de PI Próprio está sujeito a qualquer
Ônus, reclamação, julgamento, liminar, ordem, decreto ou acordo pendente que
restrinja o seu uso pela Companhia ou que restrinja o seu licenciamento pela
Companhia para qualquer Pessoa. (vi) Não existem royalties, taxas ou outros
pagamentos vencidos a serem feitos a qualquer Pessoa em virtude da propriedade,
desenvolvimento, uso, licença, venda ou alienação dos Direitos de Propriedade
Intelectual pela Companhia. (vii) Nem a Companhia, nem os Vendedores, receberam
qualquer Notificação Oficial sobre qualquer infração, expropriação, uso indevido ou
violação e a Companhia não infringem, expropriam, utilizam indevidamente ou
violam qualquer Direito de Propriedade Intelectual de Terceiros. O desenvolvimento,
fabricação, uso, oferta, venda ou licença de qualquer produto da Companhia,
inclusive os Softwares proprietários, não infringiram, expropriaram, utilizaram
indevidamente ou violaram qualquer Direito de Propriedade Intelectual de Terceiro.
(viii) Os Softwares e aplicativos de Terceiros utilizados pela Companhia, utilizados
na condução de suas atividades, conforme listadas no Anexo 6.1.18, foram
devidamente adquiridos ou licenciados pela Companhia, conforme aplicável. Todos
e quaisquer pagamentos devidos relativos à utilização de Software de Terceiros
encontram-se devidamente quitados. (ix) Nem a Companhia, nem os Vendedores
receberam qualquer Notificação Oficial de reclamação ou reinvindicação de qualquer
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Terceiro alegando violação de Direitos de Propriedade Intelectual. Exceto conforme
listado no Anexo 6.1.18, não existem reivindicações, ações ou processos contra, ou
ajuizados pela, Companhia reivindicando a titularidade de qualquer Direito de PI
Próprio. Não há ameaça de reinvindicação de qualquer Terceiro alegando violação de
Direitos de PI Próprios. (x) A consumação da Transação aqui contemplada não
resultará na perda, pela Companhia, de qualquer Direito de PI Próprio. A Companhia
detém e/ou possui todas as licenças para a utilização de Direitos de Propriedade
Intelectual necessárias para permitir que prossigam com seus negócios conforme
conduzidos até a data deste Contrato. (xi) Os Vendedores tomaram todas as medidas
necessárias e apropriadas para proteger e preservar a confidencialidade de todas as
informações da Companhia que são confidenciais, incluindo Códigos Fonte dos
Softwares proprietários, informações relacionadas a Clientes fornecedores e preços.
Nenhuma dessas informações foram divulgadas para qualquer Terceiro que não tenha
assinado um acordo de confidencialidade (exceto administradores, empregados ou
prestadores de serviços da Companhia cujo acesso se fez necessário na condução dos
negócios da Companhia). (xii) A Companhia cumpre integralmente com todas os
termos de licenciamento aplicáveis aos Softwares e APIs (Application Programming
Interface) de terceiros utilizados, inclusive os Softwares de código aberto incluídos
ou não nos Softwares proprietários. Os códigos abertos utilizados pela Companhia
não: (1) exigem licenciamento, divulgação ou distribuição do código-fonte a qualquer
outra Pessoa; (2) exigem que a Companhia faça a cessão e transfira quaisquer Direitos
de Propriedade Intelectual a qualquer outra Pessoa; (3) proíbem ou limitam o
recebimento de contraprestação em conexão com o licenciamento ou, de outro modo,
distribuição de qualquer Software; (4) permitem qualquer Pessoa de descompilar,
desmontar ou reverter a engenharia de qualquer Software da Companhia ou sistema
de tecnologia da informação da Companhia; e (5) infringem os Direitos de
Propriedade Intelectual de qualquer Terceiro. (xiii) O Anexo 6.1.18 contém uma lista
completa dos endereços eletrônicos (domínios) que se encontram registrados em
nome da Companhia nesta data, não havendo quaisquer outros domínios ou nomes de
domínio em uso pela Companhia. (xiv) Todos os Direitos de PI Próprios,
especialmente os Softwares proprietários, foram elaborados internamente, por
funcionários, colaboradores e/ou prestadores de serviço contratados pela Companhia
para, dentre outras funções, criar, desenvolver e aprimorar tais Direitos de PI
Próprios, sob as ordens da Companhia e utilizando recursos técnicos e financeiros da
Companhia. Não há qualquer empregado, funcionário, colaborador, prestador de
serviço da Companhia, qualquer Terceiro ou qualquer Pessoa (incluindo os
Vendedores e suas respectivas Afiliadas e Partes Relacionadas) que tenha qualquer
direito, pleito, oposição ou demanda relativamente à efetiva propriedade e titularidade
dos Direitos de PI Próprios – que são pertencentes única e exclusivamente à
Companhia. Adicionalmente, todos os empregados, funcionários, colaboradores,
prestadores de serviço da Companhia, quaisquer Terceiros ou quaisquer Pessoas
(incluindo os Vendedores e suas respectivas Afiliadas e Partes Relacionadas) que
tiveram acesso ao códigos-fonte dos Direitos de PI Próprios, ou que tenham, de
qualquer forma, direta ou indiretamente, contribuído para a criação e
desenvolvimento dos Direitos de PI Próprios, celebraram termo de confidencialidade
com a Companhia conferindo caráter sigiloso a todas as informações dos respectivos
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Direitos de PI Próprios, prevendo a cessão, à Companhia, de todo e qualquer direito
e/ou pretensão relativamente aos Direitos de PI Próprios (incluindo direitos
patrimoniais de autor sobre qualquer criação e/ou desenvolvimento para a Companhia
que foi ou tenha sido criado durante a prestação de serviços à ou durante o exercício
de suas atividades na Companhia), sem que fosse excepcionado, de qualquer acordo,
qualquer desses Direitos de PI Próprios. (xv) Exceto pelo previsto no Anexo 6.1.18,
a Companhia não outorgou qualquer licença ou direitos similares em relação a
quaisquer dos Direitos de PI Próprios da Companhia para quaisquer Terceiros,
tampouco transferiu ou prometeu transferir tais direitos a qualquer Terceiro.
Softwares. (a) todos os softwares de terceiros utilizados pela Companhia em todas as
suas atividades são de titularidade ou correspondem a direitos/licenças que foram
transferidos a Companhia e/ou adquiridos ou licenciados por terceiros para uso pela
Companhia; e (b) (1) a Companhia é legítima titular de todos os direitos de
Propriedade Intelectual dos Softwares da Companhia; (2) que os Softwares da
Companhia não utilizam 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
os Core Softwares e os Softwares da Companhia) pela Companhia. A Companhia está
em conformidade com todos os seus contratos de licenciamento de software e não
viola qualquer termo de tais contratos.
Core Softwares. (a) A Sociedade é a única e exclusiva proprietária das soluções
proprietárias compostas por uma variedade de Core Softwares e APIs, cujas
especificações estão estabelecidas no Anexo 6.1.20. Não existem sobre tais Core
Softwares qualquer Ônus, demanda, oposição ou pendência de qualquer natureza. A
Companhia não recebeu qualquer Notificação Oficial de reclamação ou
reinvindicação de qualquer Terceiro, incluindo empregados, funcionários,
colaboradores e prestadores de serviço da Companhia, e não existem reivindicações,
ações ou processos contra a Companhia reivindicando a titularidade ou questionando
a violação de Direitos de Propriedade Intelectual de qualquer Core Software. Não há
ameaça de reinvindicação de qualquer Terceiro alegando violação de Direitos de
Propriedade Intelectual dos Core Softwares. (b) (1) Todos e quaisquer Direitos de
Propriedade Intelectual referentes aos Core Softwares pertencem à Companhia,
exceto com relação às licenças de uso outorgadas pela Companhia aos seus Clientes
no Curso Normal, bem como os trechos dos respectivos Códigos Fonte dos Core
Softwares que foram extraídos de licenças open source; (2) Não há quaisquer licenças,
sublicenças e não foram celebrados quaisquer outros acordos relevantes dos quais a
Companhia é parte licenciante e segundo os quais qualquer Pessoa está autorizada a
usar quaisquer dos Core Softwares, exceto no caso de licenças de uso outorgadas pela
Companhia aos seus Clientes no Curso Normal; (3) O desenvolvimento, fabricação,
uso, oferta, venda ou licença de qualquer dos Core Softwares não infringiram,
expropriaram, utilizaram indevidamente ou violaram qualquer Direito de Propriedade
Intelectual de Terceiro; (4) Os softwares e licenças de Terceiros utilizados pela
Companhia que integram os Core Softwares foram devidamente adquiridos ou
licenciados pela Companhia, sendo que todos e quaisquer pagamentos devidos
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relativos à utilização destes softwares e licenças de Terceiros nos Core Softwares
encontram-se devidamente quitados e a Companhia cumpre integralmente com todos
os termos de uso e licenciamento aplicáveis a tais Softwares e licenças de Terceiros,
inclusive os Softwares de código aberto incluídos nos Core Softwares. (c) Todos os
Core Softwares foram elaborados internamente, por empregados, funcionários,
colaboradores e/ou prestadores de serviço contratados pela Companhia para, dentre
outras funções, criar, desenvolver e aprimorar tais Core Softwares, sob as ordens da
Companhia e utilizando recursos técnicos e financeiros da Companhia.
Adicionalmente, todos os empregados, funcionários, colaboradores, prestadores de
serviço da Companhia, quaisquer Terceiros ou quaisquer Pessoas (incluindo os
Vendedores e suas respectivas Afiliadas e Partes Relacionadas) a quem a Companhia
concedeu acesso ao Códigos Fonte dos Core Softwares, ou que tenham, de qualquer
forma, direta ou indiretamente, contribuído para a criação e desenvolvimento dos
Core Softwares, celebraram termo de confidencialidade com a Companhia (x)
conferindo caráter sigiloso a todas as informações dos respectivos Core Softwares, e
(y) prevendo a cessão, à Companhia , de todo e qualquer direito e/ou pretensão
relativamente aos Core Softwares (incluindo direitos patrimoniais de autor sobre
qualquer criação e/ou desenvolvimento para a Companhia que foi ou tenha sido criado
durante a prestação de serviços à ou durante o exercício de suas atividades na
Companhia), sem que fosse excepcionado, de qualquer acordo, qualquer desses Core
Softwares. (d) Os Core Softwares tem capacidade de processamento, qualidade,
arquitetura tecnológica e sua integração com os demais Softwares da Companhia está
plenamente adequada para permitir que a Companhia exerça as suas atividades como
atualmente são exercidas e são adequados e suficientes para que a Companhia possa
continuar oferecendo todas as funcionalidades atualmente oferecidas aos seus
Clientes. A Companhia detém backups, inclusive dos dados cadastrados nos Core
Softwares, para recuperação em caso de necessidade, bem como planos de restore,
gestão de política de recuperação de desastres (disaster recovery) em relação aos Core
Softwares. (e) Todas as informações em relação aos Core Softwares descritas no
Anexo 6.1.20 foram devidamente providenciadas pelos Vendedores e são
verdadeiras, válidas, precisas, completas, suficientes e corretas. A veracidade,
validade, completude, suficiência, precisão e correção das informações contidas no
Anexo 6.1.20 são de única e exclusiva responsabilidade dos Vendedores.
Tecnologia da Informação. O Anexo 6.1.21 contém uma lista de todos os sistemas de
tecnologia da informação (“Sistemas de TI”) de propriedade, licenciados ou de outra
forma utilizados pela Companhia. Todos os Sistemas de TI utilizados pela Companhia
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 Companhia, inclusive com relação à redundância,
confiabilidade, escalabilidade e segurança. Sem limitar o precedente, a Companhia
(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
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violações de segurança que pudessem comprometer os Sistemas de TI. A Companhia
tem implementado todo e qualquer patch de segurança ou atualizações que estão
geralmente disponíveis para os Sistemas de TI.
Privacidade. A Companhia está em processo de adequação à LGPD, sendo
assessorada por empresa devidamente contratada para essa finalidade, e quando da
conclusão do processo de adequação, a Companhia estará apta a garantir o
cumprimento de todas as Leis aplicáveis relativas à privacidade e proteção de dados
pessoais, inclusive a LGPD e que: (a) todas as informações presentes no Banco de
Dados foram coletadas em conformidade com as demais 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; (b) a Companhia trata as informações presentes no Banco de
Dados de acordo com e dentro dos limites das demais Leis aplicáveis e somente para
finalidades de tratamento que estejam em conformidade com tais Leis aplicáveis. A
Companhia, nesse ato declara ainda que: (a) a Companhia não recebeu qualquer
Notificação Oficial alegando o não cumprimento de normas de proteção de dados; (b)
a Companhia não possui qualquer disputa com qualquer Pessoa sobre proteção de
dados, inclusive solicitações de anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados; (c)
a Companhia tomou todas as medidas comercialmente razoáveis para que todas as
informações presentes no Banco de Dados fossem protegidas contra danos, perdas e
acesso, uso, modificação ou divulgação não autorizados; e (d) a Companhia 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.
Ativos. A Companhia é a legítima proprietária e possuidora de todos os Ativos
utilizados e necessários para a condução e desenvolvimento dos negócios da
Companhia (“Ativos”), conforme descritos e listados no Anexo 6.1.23, os quais
encontram-se devidamente registrados em seu nome, livres e desembaraçados de
quaisquer encargos, dívidas e Ônus. Todos os Ativos e direitos da Companhia
encontram-se devidamente registrados nas Demonstrações Financeiras pelo seu
respectivo custo de aquisição, deduzidas eventuais depreciações, conforme permitido
pelo GAAP Brasileiro e pelas Leis tributárias e contábeis em vigor no Brasil. Todos
os Ativos estão em boas condições de uso, manutenção, funcionamento e
conservação. Todas as licenças necessárias para o emprego, nas atividades da
Companhia, dos Ativos de uso regulado nos termos da Legislação vigente foram
devidamente obtidas e se encontram em pleno vigor e efeito.
Ausência de Contingências. Não há qualquer Contingência que possa afetar o
Comprador, suas Partes Relacionadas e/ou a Companhia.
Ausência de Litígios. Exceto pelos processos listados no Anexo 6.1.25, 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
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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 Companhia. A Companhia não descumpriu qualquer acordo,
sentença, ordem, mandado, medida liminar ou despacho relevante de qualquer
Autoridade Governamental. A Transação prevista neste Contrato não modificará essa
situação, não constituindo este Contrato nem as operações dele decorrentes, fraude a
qualquer credor ou execução.
Questões Fiscais. Exceto conforme listado no Anexo 6.1.26, a Companhia (a) sempre
cumpriu integralmente as normas tributárias municipais, estaduais e federais desde
sua constituição; (b) todos os Tributos devidos pela Companhia 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 Companhia; (c) todas as Declarações de
Tributo da Companhia que deveriam ou devam ser apresentadas pela Companhia,
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 INSS, foram apresentadas de acordo com a Legislação
aplicável e representam, de maneira correta e precisa, todos os Tributos devidos pela
Companhia 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 Companhia e a Companhia 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 Companhia 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;
(f) a Companhia não é beneficiária de qualquer programa de benefícios fiscal. O
Anexo 6.1.26 contém relação dos parcelamentos de Tributos, em qualquer esfera,
municipal, estadual e federal, aos quais a Companhia tenha aderido. Todos os
parcelamentos vêm sendo pagos estritamente de acordo com seu esquema de
pagamento, não havendo qualquer parcela em atraso, tampouco tendo a Companhia
praticado qualquer conduta que possa ensejar sua punição ou exclusão dos programas
dos parcelamentos.
Questões Trabalhistas e de Previdência Social. Os Vendedores e a Companhia
expressamente declaram que: (i) A Companhia cumpre materialmente com todas as
Leis e acordos de natureza trabalhista e previdenciária aplicáveis (inclusive dissídios
coletivos), relativos aos seus empregados, funcionários e colaboradores, inclusive,
aqueles relativos a salários, registro, FGTS, jornada de trabalho, práticas trabalhistas
equitativas, saúde, segurança, pagamento de Tributos relativos à previdência social e
outros similares. (ii) O Anexo 6.1.27 contém uma lista completa de todos os
empregados da Companhia, bem como o valor e características de seus respectivos
pacotes de remuneração, em qualquer espécie. (iii) A Companhia não é parte em
qualquer Demanda, de natureza trabalhista ou previdenciária, seja na qualidade de

Página | 145

responsável direta, solidária ou subsidiária. Não há qualquer Demanda pendente
contra a Companhia 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 Companhia perante qualquer Autoridade
Governamental ou entidade com competência para deliberar sobre conflitos
trabalhistas ou previdenciários. (iv) não existem quaisquer auditorias, revisões,
investigações ou fiscalizações em curso em relação a Companhia; (v) O Anexo 6.1.27
relaciona todos os sindicatos aos quais os empregados da Companhia são afiliados,
bem como a correspondente convenção coletiva de trabalho em vigor nesta data. (vi)
Não há qualquer plano, benefício, incentivos ou outras condições especiais (incluindo
seguro de saúde, seguro de vida, plano de previdência, financiamentos, plano de
opção de compra de ações, programa de participação em lucros ou resultados e bônus)
oferecidos ou prometidos, formal ou informalmente, para os administradores,
executivos ou empregados da Companhia. (vii) O Anexo 6.1.27 lista todos os
Terceiros que prestam serviços para a Companhia e a Companhia toma todas as
providências razoáveis para garantir que não ocorra a caracterização de vínculo
empregatício entre ela e tais prestadores de serviços e/ou funcionários e contratados
destes. A Companhia 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. (viii) Não existem reclamações ou litígios contra a
Companhia, 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. (ix) A assinatura
deste Contrato e a consecução do quanto ora previstos não ensejarão pagamento
extraordinário ou aumento de remuneração de qualquer empregado, administrador ou
executivo da Companhia ou de quaisquer outros Terceiros. (x) A Companhia não
concedeu e não se comprometeu a conceder qualquer aumento geral ou específico de
qualquer remuneração, salvo no Curso Normal dos Negócios. (xi) A Companhia não
possui e nem é obrigada a possuir quaisquer registros perante conselhos de classe para
exercer as atividades atualmente exercidas. (xii) Não há qualquer diretor ou
conselheiro da Companhia que preste qualquer serviço, direta ou indiretamente, a
qualquer Parte Relacionada dos Vendedores e/ou da Companhia. (xiii) Nos últimos 5
(cinco) anos não houve qualquer greve ou paralisação envolvendo a Companhia. (xiv)
A Companhia não é solidariamente responsável em relação a qualquer obrigação de
qualquer outra sociedade, com exceção do seu vínculo societário, direto ou indireto,
com as sociedades listadas no Anexo 6.1.27. (xv) A Companhia 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 Companhia ou qualquer
compromisso similar que resulte em obrigação de pagamento pela Companhia a seus
diretores, administradores ou assessores. (xvi) Não há qualquer plano de opção de
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compra de participação societária por funcionários que vincule a Companhia.
Imóveis. (i) A Companhia não é proprietária de quaisquer imóveis. (ii) O Anexo
6.1.28 ao presente Contrato contém uma lista completa de todas as locações de bens
imóveis em que a Companhia é parte (como locatária, sublocatária, sublocadora ou
locadora) (coletivamente, “Locações de Imóveis”). Cada Locação de Imóvel é uma
obrigação válida e vinculante da Companhia e das outras partes da referida locação,
estando em pleno vigor e efeito. A Companhia não está inadimplente ou violando
qualquer uma das Locações de Imóveis, estando ainda adimplente com relação ao
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 Companhia em qualquer uma das Locações de
Imóveis ou possa levar à sua rescisão ou término antecipado. A Companhia 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. (iii) A Companhia 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. (iv) 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.
Contratos. O Anexo 6.1.29 contém uma lista completa de todos os contratos verbais
e/ou escritos, pré-contratos, memorandos de entendimento, cartas de intenções,
acordos, garantias ou compromissos em vigor, nesta data quesejam relevantes para a
condução dos negócios da Companhia (“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
Companhia tem cumprido todas as obrigações contratuais relevantes 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 Companhia
ou qualquer outra parte de quaisquer destes Contratos Relevantes. A Companhia não
celebrou qualquer contrato, acordo ou avença que restrinja, limite e/ou impeça a
Companhia de competir em, ou conduzir qualquer negócio ou linha de negócio em
qualquer ramo de negócios. Com exceção das sociedades listadas no Anexo 6.1.7, a
Companhia 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 Companhia adotou e continua
adotando todas as medidas razoavelmente necessárias de modo a preservar o bom
relacionamento com Clientes e fornecedores e dar cumprimento aos aspectos
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materiais de 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 Companhia ou acordo verbal que impacte de qualquer
forma o cumprimento dos Contratos Relevantes pela Companhia 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
Companhia.
Contratos com Clientes. O Anexo 6.1.30 contém uma lista completa de todos os
Clientes da Companhia (“Clientes”); todos os contratos, pré-contratos, propostas,
memorandos de entendimento, cartas de intenções, acordos, garantias ou
compromissos, celebrados com Clientes relativos aos negócios da Companhia, bem
como os respectivos prazos de duração (“Contratos com Clientes”). A Companhia
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 Companhia e seus
Clientes, a manutenção da carteira regular de Clientes da Companhia e a continuidade
da prestação de serviços a esses Clientes. A Companhia atende, de forma adequada,
todos os requisitos da Lei aplicável, inclusive a Lei 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 Companhia 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 Companhia com seus Clientes. A Companhia
cumpriu até a Data do Fechamento com todas as disposições relevantes 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.
Contratos com Cláusulas de Exclusividade. A Companhia não é parte de quaisquer
contratos materiais que (i) contenham cláusula de exclusividade; (ii) imponham multa
no caso da implementação da Transação (ou operação similar) sem a anuência prévia
do contratante ou imponham multa no caso de rescisão imotivada, (iii) impeçam a
Companhia de firmar contratos de objeto semelhante ou idêntico com Terceiros ou
que lhe imponham qualquer penalidade em caso de celebração desses contratos com
Terceiros, (iv) contenham obrigações de não-concorrência ou quaisquer outras
obrigações que possam restringir o ingresso ou atuação da Companhia ou do
Comprador em qualquer negócio, mercado ou área geográfica; e/ou (v) contenham
restrição, limitação ou vedação na alienação de quaisquer Ativos por parte da
Companhia.
Contrato de Investimento. Não há qualquer tipo de inadimplemento ao Contrato de
Investimento, não sanado pelos Vendedores e Investidores e/ou que não tenha sido
objeto de acordo prévio para a consumação da transação aqui prevista, estando o
Contrato de Investimento em pleno vigor e efeito, e não havendo qualquer tipo de
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Contingência ou Perda devida de parte a parte sob o Contrato de Investimento.
Transações com Partes Relacionadas. Exceto conforme disposto no Anexo 6.1.33,
nem os Vendedores, nem qualquer de suas Partes Relacionadas, direta ou
indiretamente, participam de qualquer operação ou contrato com a Companhia,
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 Companhia e, de outro lado, os Vendedores
e/ou suas respectivas Partes Relacionadas.
Ausência de Garantias. Exceto conforme listado no Anexo 6.1.27 em relação aos
Imóveis, não existem quaisquer garantias, fianças, avais, cartas de créditos
concedidos ou outorgados pelos Vendedores e/ou a Companhia a quaisquer Terceiros,
inclusive acionistas, administradores e/ou funcionários e a Companhia e não possui
qualquer dívida, responsabilidade ou obrigação de qualquer natureza (já incorrida ou
contingente), decorrente de garantias reais, fidejussórias ou avais prestados.
Seguros. Todas as apólices de seguro atualmente mantidas pela Companhia estão
listadas no Anexo 6.1.35, e (i) estão em pleno vigor e efeito de acordo com seus
termos e condições; (ii) são suficientes para o cumprimento de todas as exigências
legais e, conforme o caso, dos Contratos Relevantes e Contratos com Clientes; e (iii)
asseguram cobertura em valores e contra riscos compatíveis e adequados às atividades
desenvolvidas pela Companhia, de acordo com as práticas normalmente seguidas pela
Companhia e usuais de mercado. Todos os prêmios vencidos relacionados a referidas
apólices foram pagos e não há qualquer notificação de cancelamento ou da não
renovação referente às respectivas apólices. Não houve qualquer notificação de
sinistros cobertos por tais apólices de seguro. A Companhia e seus administradores
não praticaram ato ou foram omissos com relação a ato, atinente aos seus negócios,
que esteja em desconformidade com as respectivas apólices de seguro e, nesse
sentido, eximiria as seguradoras que figuram nas referidas apólices de se
responsabilizarem por pedido de indenização baseado nessas apólices.
Contas Correntes; Procurações. O Anexo 6.1.36 contém uma lista de todas as contas
correntes abertas em nome da Companhia, bem como contém uma lista das Pessoas
com poderes para movimentá-las e das formalidades para tal, se existentes. A
Companhia não outorgou procuração a qualquer Terceiro, exceto pelo disposto no
Anexo 6.1.36.
Permissões e Licenças. A Companhia está devidamente registrada e possui todos os
cadastros necessários para sua regular operação nesta data. A Companhia 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 Companhia, 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
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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 Companhia são conduzidos em
estrito cumprimento com as referidas Licenças, e a Companhia 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 Companhia 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 Companhia.
Comissões. Não há banco de investimento, corretor, intermediário, consultor ou
preposto autorizado a agir em nome dos Vendedores e/ou da Companhia, que faça jus
ou possa vir a fazer jus a qualquer tipo de comissão, remuneração, honorários, ou
valor relacionado com o pagamento do Preço de Aquisição, transferência das Ações
da Companhia, cessão do Contrato de Investimento, troca de controle da Companhia,
negociação, preparação e/ou execução deste Contrato ou com a consumação da
Transação, inclusive como decorrência de contratos celebrados no passado, mas que
ainda possam produzir efeitos futuros (e.g. tails).
Preço de Aquisição. Os Vendedores, a Companhia, 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 assessores.
Divulgação Total. (i) Os Vendedores e a Companhia não deixaram de divulgar ao
Comprador quaisquer fatos relevantes aos negócios, imóveis, resultados operacionais,
ativo, passivo, situação financeira ou perspectivas da Companhia e/ou relativos aos
negócios da Companhia. (ii) Todas as informações e documentos disponibilizados ao
Comprador durante o processo de auditoria de ordem técnico-operacional, contábil,
tributária, financeira, ambiental e legal da Companhia e/ou relativos aos negócios da
Companhia são corretos, verdadeiros e completos em todos os seus aspectos
materiais. (iii) As declarações ou garantias contidas neste Contrato não omitem fatos
necessários para evitar que as declarações aqui prestadas, em vista das circunstâncias
nas quais elas foram efetuadas, sejam enganosas ou incorretas. (iv) Não existem fatos
e/ou condições econômicas ou comerciais que prejudiquem ou ponham em risco os
Ativos, negócios ou a situação financeiro-operacional atual das atividades da
Companhia que não tenham sido expressamente revelados ao Comprador.
Boas Práticas. Nem a Companhia, nem os Vendedores, nem qualquer de seus
administradores, empregados, gerentes, consultores, agentes ou qualquer outra Pessoa
que estivesse atuando em nome e em benefício dos Vendedores ou da Companhia,
violou qualquer Lei Anticorrupção, sendo certo que tais Pessoas não realizaram ou
prometeram realizar, ofereceram ou deram, direta ou indiretamente, qualquer quantia
em dinheiro, vantagem indevida, reembolso de despesa, contribuição, benefício,
brinde e presente, ou qualquer outro tipo de bem para qualquer: (i) Pessoa que seja
um oficial, agente, funcionário ou representante de qualquer governo ou dos seus
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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; (ii)
Pessoa relacionada à administração pública nacional ou estrangeira; (iii) Pessoa
relacionada a qualquer sindicato; (iv) candidatos a cargos públicos; (v) partidos
políticos ou a escritórios de partidos políticos; (vi) entidade relacionada a qualquer
das Pessoas anteriormente mencionadas; (vii) familiar ou terceiro relacionado a
qualquer uma das pessoas anteriormente mencionadas; ou (viii) 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, em
benefício da Companhia, (a) a obtenção de um tratamento favorável nos negócios, (b)
remuneraria o tratamento favorável em negócios, (c) 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 à Companhia ou (d) a
violação de qualquer Lei Anticorrupção em benefício da Companhia ou dos
Vendedores. Adicionalmente, tais Pessoas não criaram ou mantiveram qualquer ativo
de origem ilícita em nome da Companhia, assim como não deixaram de contabilizar
qualquer ativo ou passivo da Companhia. Tais Pessoas, agindo em nome da
Companhia, não financiaram, custearam, patrocinaram ou de qualquer modo
subvencionaram a prática dos atos ilícitos previstos em Lei.
Concorrencial. A Companhia 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 Companhia não registrou uma receita bruta ou
volume de negócios no Brasil, no último ano fiscal anterior à Data de Fechamento,
igual ou superior a R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais.
Observância das Leis. A Companhia e suas subsidiárias, conselheiros e diretores não
violaram qualquer aspecto material de qualquer Lei. A Companhia e os Vendedores
não tiveram conhecimento de qualquer medida regulamentadora ou legislativa
pendente ou proposta que prejudicaria a capacidade da Companhia de conduzir os
negócios da Companhia nos termos da Lei.
Caráter Informativo das Exceções. As limitações e exceções contidas às declarações
e garantias dos Vendedores e da Companhia, bem como as eventuais informações
prestadas pelos Vendedores e/ou pela Companhia ao Comprador (inclusive aquelas
constantes dos Anexos a este Contrato), não representam um limite à responsabilidade
dos Vendedores por passivos, Contingências, ou Perdas delas decorrentes.
h. Regras sobre indenização dos compradores
De acordo com o Capítulo 8 do contrato de compra e venda, os Vendedores obrigam-
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se, solidariamente entre si, de modo irrevogável e irretratável, a indenizar,
reembolsar, defender e isentar o Comprador, a Companhia 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) A passivo, Contingência e/ou de qualquer obrigação, contingentes ou absolutos,
de qualquer natureza oriundos, relativos ou de responsabilidade dos Vendedores, da
Companhia e/ou de suas Afiliadas, cuja causa inicial tenha se originado antes da Data
do Fechamento (inclusive), desde que não sanados no prazo de até 15 (quinze) dias,
a contar da identificação, pelos Vendedores ou pela Compradora, do respectivo
passivo, Contingência e/ou de qualquer obrigação;
(ii) A qualquer falsidade, omissão, erro ou inexatidão de qualquer declaração ou
garantia prestada nos termos da Cláusula 6.1 e suas subcláusulas;
(iii) A todo e qualquer passivo, responsabilidade ou Contingência, contingentes ou
absolutos, 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, propriedade intelectual, privavidade de dados ou relacionadas à
compliance e anticorrupção, da Companhia ou decorrentes de qualquer outra
sociedade na qual a Companhia tenha participado até a Data do Fechamento ou dos
Vendedores, a qualquer tempo, 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 Companhia e/ou dos demais integrantes do Grupo Modal;
(iv) A toda e qualquer insubsistência ativa ou superveniência passiva da Companhia
com relação ao que consta das Demonstrações Financeiras e referentes a atos, fatos
ou omissões originadas ou cuja causa inicial tenha se dado, previamente à ou na
própria Data de Fechamento;
(v) Ao não cumprimento, parcial ou total, de qualquer avença ou acordo assumido
pelos Vendedores e/ou pela Companhia, contidos neste Contrato ou em qualquer
documento ou instrumento relativo a este Contrato;
(vi) A qualquer Contingência relacionada às Ações ou quaisquer direitos de
subscrição, conversão, opções, obrigação de dação em pagamento de ações ou outros
direitos para aquisição de qualquer Ação ou qualquer outro valor mobiliário de
emissão da Companhia;
(vii) A evicção ou qualquer outro defeito ou vício que porventura possa afetar a
validade e/ou eficácia da Transação e a consecução das demais disposições deste
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Contrato, inclusive que impeça, embarace ou ameace a propriedade, posse e o livre e
irrestrito uso, gozo e disposição, de forma direta ou indireta, das Ações pelo
Comprador;
(viii) A qualquer Contingência que implique em ajuste negativo no Preço de
Aquisição do Contrato de Investimento a ser pago pelo Comprador aos Investidores,
nos termos da Cláusula 3.1.2, em razão de ato ou fato relacionado à Companhia;
(ix) Qualquer Perda ou Contingência relacionada a Direitos de Propriedade
Intelectual, em particular em relação a qualquer demanda relacionada a
desenvolvedores contratados pela Companhia, estejam eles descritos ou não no
Anexo 4.2(xv) e ao litígio relacionado ao Código Fonte descrito nos Anexos 6.1.18 e
6.1.20; e/ou
(x) Qualquer passivo, Perda, Contingência ou qualquer obrigação relacionada aos
Softwares da Companhia e, em especial, em relação aos Core Softwares, a qualquer
título, mas em especial em relação a existência dos Core Softwares (Código Fonte,
infraestrutura, ferramentas e processos de desenvolvimento), sua titularidade,
propriedade, integridade, posse e capacidade para operar a Companhia e prestar
serviços aos seus Clientes como ela é atualmente opera/presta serviços, inclusive, mas
não se limitando à quaisquer danos emergentes, perdas de oportunidade, lucros
cessantes por conta de rescisões, distratos, redução dos volumes contratados ou
qualquer outro impacto direto ou indireto nas receitas e faturamento da Companhia
decorrente de quaisquer questionamentos, litígios, disputas, aspectos ou
funcionalidades relacionados aos Core Softwares.
A obrigação de indenizar prevista acima está sujeita 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 8.1. A obrigação de indenizar dos Vendedores estabelecida neste
Contrato inclui toda e qualquer indenização pelas Perdas.



Limite Máximo de Valor (cap). A obrigação de indenizar dos Vendedores estará
limitada ao montante máximo do Preço de Aquisição efetivamente recebido por
eles, conforme ajustado pela variação positiva da SELIC a partir da Data de
Assinatura, exceto no que diz respeito (a) à inveracidade ou imprecisão das
declarações e garantias listadas na Cláusulas 6.1.18 e 6.1.19, que estará limitada
ao montante máximo de R$53.300.000,00 (cinquenta e três milhões e trezentos
mil reais), e (b) fraude e/ou à inveracidade ou imprecisão das declarações e
garantias listadas na Cláusula 6.1.41, hipóteses em que não haverá qualquer
limite de valor.



Penalidade. O não pagamento da indenização e demais valores devidos nos
prazos estabelecidos nesta Cláusula 8 sujeitará a Parte Indenizadora a arcar com
correção monetária com base na variação positiva do IPCA da data prevista para
o pagamento até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, e de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido.
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Perdas Incorridas pela Companhia. As Partes acordam que Perdas sofridas
diretamente pela Companhia, na qualidade de Parte Indenizável, serão
indenizadas, à escolha dos Vendedores, mediante pagamento do valor total das
referidas Perdas, pelos Vendedores, diretamente à Companhia, ou,
excepcionalmente, a qualquer outra parte expressamente indicada por escrito
pela Companhia. Fica desde já acordado que, para todos os fins desse Contrato,
a Perda do Comprador decorrente de Perdas incorridas diretamente pela
Companhia corresponderá a 100% (cem por cento) do valor dessa Perda
incorrida pela Companhia.



Direito de Regresso. Em nenhuma hipótese os Vendedores terão direito de
regresso contra a Companhia ou qualquer Parte Indenizável em razão do
pagamento de quaisquer valores e indenizações pelos Vendedores sob esta
Cláusula 8, renunciando os Vendedores desde já, de maneira ampla, irrevogável
e irretratável, a quaisquer direitos ou pretensões, presentes ou futuras, legais,
contratuais ou de qualquer outra forma estabelecidos, que possam ter a este
respeito.



Compensação. Em caso da existência recíproca de obrigações de pagar e direitos
de receber entre o Comprador e os Vendedores, as Partes poderão efetuar sua
compensação nos termos previstos pelo Código Civil Brasileiro, inclusive, mas
não se limitando em relação à Parcela Final.

i. Aprovações governamentais necessárias
A operação foi aprovada pelo Banco Central do Brasil no dia 28/12/2021.
j. Garantias outorgadas
Não aplicável.
5.

Descrever o propósito do negócio

A Live On é referência no mercado de Banking as a Service (BaaS) no Brasil, possibilitando
empresas, de qualquer porte ou segmento, oferecer a seus clientes uma experiência de um
banco digital com sua própria marca e direcionada ao seu público-alvo. O objetivo da
Companhia é poder oferecer para clientes e parceiros, de maneira personalizada, todo seu
ecossistema, portanto além de serviços bancários, crédito, investimentos, educação e seguros,
criando um modelo inédito de soluções “as a service” no mercado.
6.

Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio

A Companhia terá acesso a uma estrutura que permite oferecer aos seus clientes produtos e
serviços financeiros, através de uma infratech de banking, e que faz parte de um ecossistema
bancário regulado de “as a service” chamado Modal as a Service. Dentre tais serviços “as a
service”, a Live On fornece: Pix, cartões, crédito, pagamentos, cobrança, dentre outros. A
tecnologia pioneira permite, através de aplicações especificas, conectar um aplicativo White
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Label ao sistema de uma entidade regulada, como a Companhia, oferecendo tais produtos
aos clientes.
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 LiveOn dentro desse
ecossistema, possui papel fundamental já que é uma infratech de banking as a servisse
(BaaS), onde traz produtos e serviços, como: Pix, cartões, cobrança, crédito, programa de
cash back, dentre outros. Adicionalmente, os administradores da Companhia esclarecem que
continuam a monitorar e avaliar as melhores alternativas estratégicas envolvendo a Live On,
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 Live On, 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
Os vendedores Lucas de Paula Montanini, Luan Oliveira Fernandez Rodrigues,
Roberto Wajnsztok de Oliveira, Pedro Costa Azevedo e Unicórnio Assessoria de
Negócios EIRELI são acionistas da Modal Controle Participações S.A.
b. Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis
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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,
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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.
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BANCO MODAL S.A.
ANEXO VIII(A) – INFORMAÇÕES SOBRE DIREITO DE RECESSO REFERENTE À
AQUISIÇÃO DE CONTROLE DA HUM BILHÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA LTDA.
(ANEXO 20 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009).
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
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O edital de convocação da AGOE será publicado no jornal Monitor Mercantil RJ pela
primeira vez no dia 19 de março de 2022.
O comunicado ao mercado referente à deliberação que dá ensejo ao direito de recesso foi
divulgado pela Companhia em 03 de setembro 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 03 de setembro de 2021.
5.
Informar o valor do reembolso por ação ou, caso não seja possível determinálo previamente, aestimativa da administração acerca desse valor
O valor do reembolso por ação é de (i) R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos),
considerando o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com o balanço patrimonial
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, ou (ii) R$ 1,01 (um real
e um centavo), considerando o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com o
balanço patrimonial referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Mais informações a respeito do cálculo do valor do reembolso encontram-se abaixo.
6.

Informar a forma de cálculo do valor do reembolso

Vide item 10 abaixo.
7.
Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço
especial
Tendo em vista o disposto no §2º do artigo 45 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, a Companhia esclarece que o último balanço aprovado refere-se ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme deliberado na assembleia
geral ordinária da Companhia em 2021.
Contudo, e considerando que no momento imediatamente anterior à realização da assembleia
geral extraordinária para deliberar a aprovação e/ou ratificação, conforme aplicável, das
aquisições, pela Companhia, do controle de determinadas sociedades, será instalada uma
assembleia geral ordinária para deliberar, entre outras matérias, a aprovação das
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demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021, a Companhia propõe seja utilizado, para fins do cálculo do valor do
reembolso das ações dos acionistas dissidentes, o valor patrimonial a ser apurado de acordo
com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021.
Nesse caso, e uma vez aprovadas as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, os acionistas não teriam direito de
solicitar o levantamento de balanço especial, nos termos do §2º do artigo 45 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
Por outro lado, e no caso de as as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 não serem aprovadas no âmbito da
assembleia geral ordinária, a Companhia propõe seja utilizado, alternativamente e para fins
do cálculo do valor do reembolso das ações dos acionistas dissidentes, o valor patrimonial a
ser apurado de acordo com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, hipótese em que os acionistas terão
direito de solicitar o levantamento de balanço especial, nos termos do §2º do artigo 45 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
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
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
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Conforme exposto no item 7 acima, o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com
o balanço patrimonial referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, é
de R$ 1,01 (um real e um centavo), ou, se de acordo com o balanço patrimonial referente ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, é de R$ 1,88 (um real e oitenta e oito
centavos).

Patrimônio Líquido (em IFRS)

31/12/2021
1.273.610.856,94

31/12/2020
586.253.110,15

Quantidade de ações (unidades)

704.200.000

586.800.000

Ações em tesouraria (unidades)

27.430.200

9.648.000

Valor Patrimonial por ação, total

1,8085925

0,9990680

Valor Patrimonial por ação, em
circulação

1,8818967

1,0157690

11.
Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais se aplica o recesso
nos mercados em 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.
ii. 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
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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

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

Max
Min
Média

UNITS
MODL11
12,80
10,16
11,57

Ordinária
MODL3
5,01
3,85
4,47

Preferencial
MODL4
3,87
3,10
3,52

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

11,44
9,27

4,87
3,61

3,57
2,81

Março/22
(até dia
16/03)
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Média

10,37

4,00

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

Outubro/21

Max
Min
Média

17,04
11,33
14,06

6,99
4,5
5,68

5,02
3,23
4,20

Setembro/21

Max
Min
Média

18,69
16,13
17,22

7,58
6,44
7,02

5,57
4,74
5,06

v.
vi.
vii.

viii. Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias

Média

MODL11
11,87
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MODL3
4,61

MODL4
3,62

BANCO MODAL S.A.
ANEXO VIII(B) – INFORMAÇÕES SOBRE DIREITO DE RECESSO REFERENTE À
AQUISIÇÃO DE CONTROLE DA LIVE ON MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (ANEXO
20 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009).
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 ação ultrapassa uma vez e meia o valor do patrimônio líquido da ação, 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
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O edital de convocação da AGOE será publicado no jornal Monitor Mercantil RJ pela
primeira vez no dia 19 de março de 2022.
O comunicado ao mercado referente à deliberação que dá ensejo ao direito de recesso foi
divulgado pela Companhia em 06 de outubro 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 06 de outubro de 2021.
5.
Informar o valor do reembolso por ação ou, caso não seja possível determinálo previamente, aestimativa da administração acerca desse valor
O valor do reembolso por ação é de (i) R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos),
considerando o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com o balanço patrimonial
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, ou (ii) R$ 1,01 (um real
e um centavo), considerando o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com o
balanço patrimonial referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Mais informações a respeito do cálculo do valor do reembolso encontram-se abaixo.
6.

Informar a forma de cálculo do valor do reembolso

Vide item 10 abaixo.
7.
Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço
especial
Tendo em vista o disposto no §2º do artigo 45 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, a Companhia esclarece que o último balanço aprovado refere-se ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme deliberado na assembleia
geral ordinária da Companhia em 2021.
Contudo, e considerando que no momento imediatamente anterior à realização da assembleia
geral extraordinária para deliberar a aprovação e/ou ratificação, conforme aplicável, das
aquisições, pela Companhia, do controle de determinadas sociedades, será instalada uma
assembleia geral ordinária para deliberar, entre outras matérias, a aprovação das
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demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021, a Companhia propõe seja utilizado, para fins do cálculo do valor do
reembolso das ações dos acionistas dissidentes, o valor patrimonial a ser apurado de acordo
com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021.
Nesse caso, e uma vez aprovadas as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, os acionistas não teriam direito de
solicitar o levantamento de balanço especial, nos termos do §2º do artigo 45 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
Por outro lado, e no caso de as as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 não serem aprovadas no âmbito da
assembleia geral ordinária, a Companhia propõe seja utilizado, alternativamente e para fins
do cálculo do valor do reembolso das ações dos acionistas dissidentes, o valor patrimonial a
ser apurado de acordo com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, hipótese em que os acionistas terão
direito de solicitar o levantamento de balanço especial, nos termos do §2º do artigo 45 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
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
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Conforme exposto no item 7 acima, o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com
o balanço patrimonial referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, é
de R$ 1,01 (um real e um centavo), ou, se de acordo com o balanço patrimonial referente ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, é de R$ 1,88 (um real e oitenta e oito
centavos).

Patrimônio Líquido (em IFRS)

31/12/2021
1.273.610.856,94

31/12/2020
586.253.110,15

Quantidade de ações (unidades)

704.200.000

586.800.000

Ações em tesouraria (unidades)

27.430.200

9.648.000

Valor Patrimonial por ação, total

1,8085925

0,9990680

Valor Patrimonial por ação, em
circulação

1,8818967

1,0157690

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.
ii. 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
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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

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

Max
Min
Média

UNITS
MODL11
12,80
10,16
11,57

Ordinária
MODL3
5,01
3,85
4,47

Preferencial
MODL4
3,87
3,10
3,52

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

11,44

4,87

3,57

Março/22
(até dia
16/03)
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Min
Média

9,27
10,37

3,61
4,00

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

Outubro/21

Max
Min
Média

17,04
11,33
14,06

6,99
4,5
5,68

5,02
3,23
4,20

Setembro/21

Max
Min
Média

18,69
16,13
17,22

7,58
6,44
7,02

5,57
4,74
5,06

iv. Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias

Média

MODL11
11,87
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MODL3
4,61

MODL4
3,62

Avaliação da Hum Bilhão Educação
Financeira LTDA
30 de junho de 2021

São Paulo, 13 de janeiro 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 Hum Bilhão Educação Financeira LTDA (“1Bilhão”) na data-base de 30 de junho 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 1Bilhão 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
1Bilhão.

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 30 de junho de 2021, o valor patrimonial da ação do Banco Modal (adquirente) é
de R$ 1,92 e o valor do patrimônio líquido da ação 1Bilhão é de R$ 77,44, 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 junho 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 junho de 2021.

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

Realizamos nossa avaliação econômico-financeira de 100% do Patrimônio Líquido da
1Bilhão, 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 junho 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 Hum Bilhão
Educação Financeira 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 1Bilhão
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Descrição da 1Bilhão

O canal multiplataforma 1Bilhão Educação Financeira foi criado com
objetivo de ensinar finanças pessoais e investimentos de forma
totalmente disruptiva, para atrair e prender o público. Isso explica o seu
rápido crescimento do portal de notícias e redes sociais, com presença
forte no Youtube, tendo mais de 330 mil inscritos e 15 milhões de
visualizações em 2 anos de existência, além de loja virtual de de vestuário
com temática financeira.
Seu fundador Fabrizio Gueratto ensina educação Financeira aos 21 anos
abriu a sua primeira empresa, especializada em assessoria de
comunicação para o mercado financeiro. Hoje, Fabrizio Gueratto é
especialista em investimentos, com mais de 15 anos de experiência, além
de ser o apresentador e financista do Canal de YouTube 1Bilhão Educação
Financeira, além de ser colunista do Estadão, palestrante e autor do livro
“De Endividado a Bilionário”, professor de MBA das Universidades
Unisinos e Trevisan.
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Descrição da 1Bilhão
Qualificação da sociedade
Hum Bilhão Educação Financeira Ltda, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Estado de
Israel, no 181, Apto 141, sala1 Bairro Vila Clementino, CEP 04022-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.191.544/0001-54.
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.
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 1Bilhão
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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 5,5 anos, entre
julho de 2021 e dezembro de 2026;
• Data Base: 30 de junho 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 – anual em 31 de dezembro de 2020 e semestral em 30
de junho de 2021
Em milhares de reais
Receita bruta
Receita de venda de produtos
Receita de serviços prestados
(-) Deducções da receita bruta
Receita líquida

2020
551

141

551
(20)
532

141
(5)
136

Crescimento da receita líquida - %

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

Despesas comercias e marketing
Pessoal
Ocupação
Serviços de terceiros
Gerais e administrativas
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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jun/21

-74,4%

532

136

100,0%

100,0%

(15)
(19)

(15)
(26)
(23)

(1)
(9)
488

(26)
46

91,7%

34,0%

488

46

488

46

91,7%

34,0%

Fonte: demonstrações financeiras não auditadas de 31 de dezembro de
2020 e 30 de junho de 2021

Avaliação
Balanço patrimonial em 30 de junho de 2021
Em reais
Passivo

Ativo
R$

jun/21

jun/21

R$

Caixa e equivalente de caixa
Clientes

19.762
9

Ativo circulante

19.771

Imobilizado

57.670

Empréstimos e financiamentos
Fornecedores de serviços
Outras contas a pagar
Parcelamentos

Ativo não circulante
Total do ativo

57.670
77.441

Patrimônio Líquido
Total do passivo

77.441
77.441

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

22

Avaliação
Premissas de projeção dos negócios
Receita de serviços prestados (continuação)

Custos Servidor, sustentação e software

A receita de prestação de serviços é segregada em 4 componentes:
assinaturas, publicidade, educacional, fees de abertura de conta no Modal
e outros. Em 2022, as principais receitas esperadas são com educacional e
Publicidade, representando aproximadamente 30% de participação cada
uma.

Os custos são segregados em dois componentes: Pessoal e Sistemas de
Informação (necessários para a manutenção das plataformas).

Deduções à receita
Deduções – estimadas como 0,7% do faturamento bruto total
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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Custo de pessoal
Estimado pela quantidade de profissionais diretos e indiretos associados
com o desenvolvimento de tecnologia e gestão da plataforma, varia de 2 a
3 profissionais. A remuneração base é atualizada pelo dissídio estimado
pelo IPCA projetado em 4% em 2021 e 3,5% nos anos seguintes.
Comerciais e marketing
Representa os gastos com Facebook e Google. Estimadas inicialmente como
9% da receita líquida, decaindo a 7% em cinco anos.

Avaliação
Premissas de projeção dos negócios (continuação)
Pessoal

Variação no working capital

Estimado pela quantidade de profissionais diretos associados com as
atividades de marketing e gestão. Durante segundo semestre de 2021 os
profissionais foram admitidos na sua integralidade como CLT. Nos demais
períodos algumas poucas contratações são realizadas e promoções
consideradas como aumento de gastos.

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.

Ocupação
Referem-se a gastos com aluguel, condomínio e utilities (energia elétrica).
Substancialmente corrigidos pelo IPCA projetado.
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Avaliação
Premissas de projeção dos negócios
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 e corrigidos pelo IPCA.
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.

25

Taxa de desconto – WACC
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 13,04%.
Ajustes para estimativa do caixa gerado
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$ 20 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$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para a data-base de 30 de
junho de 2021.
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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

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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Humberto Goes Linaris
Sócio Diretor
humberto.linaris@irkohirashima.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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Valuation Live On Meios de
Pagamento S.A.
30 de junho de 2021

São Paulo, 1º de novembro de 2021
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 Live On Meios de Pagamento S.A. (“Live On”) na data-base de 30 de junho 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 outubro 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 Live On 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 Live On.
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 Irko 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 junho de 2021, o valor patrimonial da ação do Banco Modal (adquirente) é
de R$ 1,92 e o valor do patrimônio líquido da ação Live On é de R$ 5,50, 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
IRKO 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 junho de 2021 e
projeção por 6 anos. As projeções representam estimativas da Administração para
resultados futuros a partir do histórico e perspectivas econômicas e de mercado
vigentes em 30 de junho de 2021.

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

Realizamos nossa avaliação econômico-financeira de 100% do Patrimônio Líquido da
Live On, 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 junho 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 Live On Meios de
Pagamento S.A. 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 sempre ser apresentado na sua 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 Irko.
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 Irko, 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 Irko e diretamente relacionados com os
serviços prestados. Em nenhuma circunstância, a Irko será responsável por valores que
excedam o valor acordado em nossa proposta de serviços.
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Descrição da Live On
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Descrição da Live On
A Live On é uma empresa de tecnologia financeira que possui mais de 68
Fintechs em seu portfólio. Movimentando mais de R$ 300 milhões nos
últimos 12 meses, a Live On oferece estrutura para que seus clientes se
tornem uma Fintech BaaS (Bank as a Service) com produtos como
Aplicativos de Banco Digital White Label e Internet Banking customizado
com a interface da Fintech, além de possuir a estrutura do CaaS (Credit as
a Service), sistema automatizado para captação de leads Pessoa Física e
Pessoa Jurídica que queiram tomar crédito.

Plataforma Live On:
App Whitelabel Android e iOS

•

P2P

•

PF e PJ

•

Recargas de Celular

•

PIX

•

Pagamento de Contas

•

Boleto

•

Cesta de Serviços

•

TED

•

Limites

•

Cartão Débito VISA Físico

•

•

Cartão Pré Pago VISA Físico e
Virtual

Empréstimo Pessoa
Física com Simulação

•

Extrato

•

Vouchers (Uber, ifood, MC Donalds,
etc)

•

Seguro de Vida

Fonte: Term-Sheet (Carta de inteção
vinculante para possível aquisição do negócio
da Live On Meios de Pagamento S.A.)
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Descrição da Live On
Plataforma Live On (continuação):
Internet Banking
•

PJ

•

PIX

•

TED

•

Emissão de Boleto

•

Pagamento de Contas

•

Cartão Débito VISA Físico

•

Cartão Pré Pago VISA Físico e Virtual

•

Acesso a Múltiplas Contas

•

Agendamento de pagamento

•

Usuários Master e Operadores

•

Extrato

•

Cadastro de Clientes e favorecidos

•

Cesta de serviços

Fonte: Term-Sheet (Carta de inteção vinculante para possível aquisição do negócio da Live On Meios de Pagamento S.A.)
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Descrição da Live On
Qualificação da sociedade
LIVE ON MEIOS DE PAGAMENTO S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Avenida Joaquim
Ferraz de Almeida Prado, nº 421, no bairro Jardim São Francisco, CEP 17209-255, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.593.763/0001-75.
Participação societária
Considerando que a empresa na data da avaliação possui capital social totalmente integralizado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais):

Acionista
Lucas de Paula Montanini
Luan Oliveira Fernandez Rodrigues
Roberto Wajnsztok de Oliveira
Pedro Costa Azevedo
Unicórnio Assessoria de Negócios EIRELI
Total
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Quantidade de
Ações
18.000
12.000
5.000
1.523
65.000
101.523

Valor (R$)

Participação

18.000,00
12.000,00
5.000,00
300.000,00
65.000,00
400.000,00

17,73%
11,82%
4,93%
1,50%
64,03%
100%

Mercado de Bank as a Service (BaaS)
Bank as a Service (BaaS)
A oportunidade para empresas de qualquer setor em ampliar a sua oferta
de serviços tem sido uma estratégia de crescimento e rentabilidade nos
últimos anos. Uma destras estratégias está substancialmente relacionada
a clientes do setor de varejo ou serviços com a oferta de serviços
financeiros a seus clientes.

•

o total de contas ativas no mobile banking cresceu 39%, já excluindo o
efeito do auxílio emergencial;

•

no ecossistema de inovação, bancos priorizam empréstimos, meios de
pagamento e onboarding de clientes, nos quais 60% possuem
envolvimento de parceiros para estas atividades; e

Isto encaixa perfeitamente na cadeia de valor da indústria financeira,
onde a aquisição, exploração e fidelização dos clientes está na base da
tese do setor. Adicionalmente, a aproximação das atividades financeiras
do comércio garante à instituição o acesso aos recursos e serviços
financeiros mais rapidamente, ofertando facilidades para os usuários dos
serviços eletrônicos, que usualmente são o meio de acesso.

•

a segunda faixa de priorização de parceiros no ecossistema com 47%
de parceiros está associada com gestão financeira para o cliente e
investimentos.

Pesquisa da Febraban corrobora as oportunidades relacionadas com a
exploração de novos clientes por meio do acesso digital:
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•

o total de transações bancárias por meio de aparelhos móveis (mobile
banking) que havia crescido 11,8% em 2018 apresentou crescimento
de 43% em 2020, atingindo 52,9 bilhões de transações ou 51% do
total das transações bancárias;

•

9 a cada 10 transações de crédito são realizadas em canais digitais;

A definição de Bank as a Service inclui a possibilidade de empresas não
financeiras ofertarem serviços que apenas instituições financeiras
poderiam ofertar. Para que isto seja possível há a necessidade de dois
principais componentes: (i) estrutura bancária; e (ii) estrutura tecnológica.
A estrutura bancária depende de uma instituição financeira parceira que
oferece as suas competências de atendimento aos requisitos regulatórios
do Banco Central do Brasil (Bacen) de conformidade e registro das
transações, bem como suas licenças para operação e dados disponíveis.

Mercado de Bank as a Service (BaaS)
Bank as a Service (BaaS) – continuação
O Bacen entende que a promoção do BaaS incentiva a concorrência nos
serviços financeiros e expande a oferta de serviços promovendo o
aumento da base de bancarizados. Além da Live On, outras empresas de
infraestrutura de tecnologia BaaS estão se solidificando no mercado como
Bankly, BPP Dock, FitBank, Matera, Zoop, Qesh, Hash, SWAP, Treezor, BV,
Banco Topázio e Original.
Esta estrutura entrega aos clientes de qualquer setor:
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•

uma oferta de serviços financeiros sem a necessidade de se tornar um
Banco;

•

complementariedade dos serviços e produtos oferecidos;

•

melhor exploração do potencial da base de clientes;

•

plataforma adaptável ao serviços;

•

segurança de dados – conexões via APIs;

•

redução de custos para processamento de pagamentos/recebimentos;

•

promoção da automação/digitalização de processos dos clientes.

Segundo o Word Fintech Report 2021, sob uma perspectiva de
distribuição, construir competências de BaaS para incluir funções
bancárias (pagamentos, cartões, contas e empréstimos) na oferta de
outros players instituições financeiras ou não (como: e-commerce, varejo
e telecomunicações) promove o aumento das operações nas instituições
financeiras que ofertam tais serviços com margens superiores. Mais de
70% dos executivos de bancos entrevistados, como parte da pesquisa do
Word Fintech Report 2021, afirmam que plataformas de BaaS auxilia na
expansão da sua base de clientes e cria novos modelos de receita.

Mercado de Bank as a Service (BaaS)
Bank as a Service (BaaS) – continuação
As tendências de crescimento de mercado se mantêm. Conforme dados
do Banco Central quanto ao volume de faturamento de cartões de
créditos no Brasil, mesmo em momentos de baixa de atividade econômica
os volumes têm crescido, atingido R$ 2 trilhões em 2020.
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Também há tendência de crescimento nas carteiras de crédito das
instituições financeiras, desde que as atividades econômicas sejam
retomadas no médio prazo. Nos últimos 4 anos a carteira total de crédito
aumentou mais de 39% (CAGR de 7,3%) ou R$ 1,2 trilhão. As carteiras de
crédito a pessoa física tem demonstrado grande potencial de crescimento,
com demanda reprimida por conta da recente crise econômica provocada
pela COVID-19.

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 Irko 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.
22

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 Live On

23 23

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 6 anos, entre
julho de 2021 e junho de 2027;
• Data Base: 30 de junho 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 30 de junho de 2027 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 – anual em 31 de dezembro de 2020 e semestral em 30
de junho de 2021
Em milhares de reais

jun/21

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

2.878
2.878
(390)
2.488

3.401
3.401
(292)
3.109

Crescimento da receita líquida - %

115,7%

0,0%

(239)
(1.847)
402

(251)
(1.197)
1.661

Custos Servidor, Sustentação e software
Custos de pessoal
Lucro bruto
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2020

Margem bruta - %

16,1%

53,4%

Comercias e marketing (exceto pessoal)
Pessoal - comerciais e marketing
Gerais e administrativas
Pessoal
Serviços de terceiros
EBITDA

(111)
(151)
(469)
(148)
(477)

(223)
(137)
(371)
(147)
783

Margem EBITDA - %

-19,2%

25,2%

Depreciação e amortização
Resultado financeiro
Lucro antes dos impostos
Impost de renda e contribuição social
Lucro líquido

(22)
(499)
(499)

1
785
(12)
772

Margem líquida - %

-20,1%

24,8%

Fonte: demonstrações financeiras não auditadas de 31 de dezembro de
2020 e 30 de junho de 2021

Avaliação
Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2020 e 30 de junho de 2021
Em milhares de reais

26

31/12/2020

30/06/2021

ATIVO
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Investimentos Coligadas/Controladas
Imobilizado Bruto Operacional
Intangível

428
43
1
0
37
347

2.862
1.221
585
20
230
806

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações fiscais
Adiantamento de clientes
Empréstimos e financiamentos CP
Outras obrigações a pagar
Empréstimos e financiamentos LP
Partes relacionadas P
Patrimônio Líquido
Capital Social
Lucros/prejuízos acumulados
Resultado do exercício

(428)
525
64
52
325
10
0
15
58
0
(97)
401
1
(499)

2.862
2.201
113
129
374
0
63
0
49
1.472
661
401
(513)
772

Fonte: demonstrações financeiras não auditadas de 31 de dezembro de
2020 e 30 de junho de 2021

Avaliação
Premissas de projeção dos negócios
Receita de serviços prestados

Custos Servidor, sustentação e software

A receita de prestação de serviços é segregada em três componentes:

Os custos são segregados em três componentes:

•

receita setup – equivalente aos valores cobrados no início do contrato
ou por serviços adicionais para o estabelecimento da estrutura para
atendimento, segregadas em clientes White Label e Código Fonte;

•

sustentação da operação valorizado por conta aberta;

•

•

receita BaaS – estimado pela cobrança por contas ativas; e

servidor –considerando as demandas para a infraestrutura de
suporte;

•

receita sustentação – refere-se à cobrança pela manutenção das
contas de White Label.

•

software de desenvolvimento e gestão.

Deduções à receita
Deduções – estimadas como 0,7% do faturamento bruto total
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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Custo de pessoal
Estimado pela quantidade de profissionais associados com o
desenvolvimento de tecnologia, varia de 53 a 222 profissionais. A
remuneração base é atualizada pelo dissídio estimado pelo IPCA
projetado em 4% em 2021 e 3,5% nos anos seguintes.

Avaliação
Premissas de projeção dos negócios (continuação)
Comerciais e marketing (exceto pessoal)
Estimadas pela média histórica de 3,9% da receita líquida
Pessoal – comercial e marketing
Estimado pela quantidade de profissionais diretos associados com as
atividades de marketing, varia de 1 a 8 profissionais. A remuneração base
é atualizada pelo dissídio estimado pelo IPCA projetado em 4% em 2021
e 3,5% nos anos seguintes.

Pessoal
Estimado pela quantidade de profissionais administrativos e jurídico, varia
de 13 a 23 profissionais administrativos e 7 a 14 no jurídico. A remuneração
base é atualizada pelo dissídio estimado pelo IPCA projetado em 4% em
2021 e 3,5% nos anos seguintes.
Serviços de terceiros
Estimadas pela média histórica de 5,3% da receita líquida.

Gerais e administrativas
Variação no working capital
Estimada pelas despesas gerais à média histórica de 3,2% da receita
líquida e pelas despesas com aluguel pelo valor histórico corrigido pelo
IPCA projetado em 4% em 2021 e 3,5% nos anos seguintes.
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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
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Investimentos

WACC

Os investimentos foram estimados à mesma proporção dos
investimentos realizados em 2020 sobre a receita operacional líquida
(ROL).

Utilizando a relação de dívida sobre patrimônio de 5,95%, obtida pela
média para os setores de Computer Services e Software (System &
Application) do site Damodaran, obtivemos o WACC de 17,25%

Depreciação/amortização

Ajustes para estimativa do caixa gerado

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.

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$ 364 mil negativo 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$ 66.244.483,15 (sessenta e seis milhões, duzentos e quarenta e
quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quinze centavos), para a
data-base de 30 de junho de 2020.
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Anexos
Comparação com empresas similares

As empresas de nova economia que envolvem Finanças e Tecnologia
(FINTECHs) têm tido avaliações de múltiplos que consideram o lucro
líquido.
As duas empresas, mais aproximadas das características da Live On,
que possuem múltiplos disponíveis são a TOTVS com 59,53 vezes o
lucro líquido e a Sinqia com 136 vezes o lucro líquido, estes valores
criam uma faixa de valorização entre R$ 45.978 mil e R$ 105.040 mil,
com uma média simples de R$ 75.509 mil, razoavelmente próximo à
avaliação da Live On de R$ 66.244 mil ou 85,8 vezes o lucro líquido.

Nome
Totvs ON

20,91B

Linx ON

6,58B ND

Sinqia ON

1,61B

Fonte: .

32

Capitalização

Valor da Live
On baseado no
Relação P/L
múltiplo
59,53

45.978
ND

136,00

105.040

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

PROPOSTA-CONTRATO

Banco Modal S.A.
Outubro 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
14 de outubro de 2021
Assunto: Proposta para prestação de serviços de avaliação no contexto de aquisição de
participação societária na Live On Meios de Pagamento S.A.

Prezados Senhores;
Temos a satisfação de apresentar proposta para a prestação de serviços profissionais de nossa
especialidade relacionados à avaliação econômica da Live On Meios de Pagamento S.A. (“Live
On”), em 30 de junho de 2021. Estas avaliações servirão como uma das referências para
determinação do valor referencial para negociação das participações societárias.
Escopo do Projeto
De acordo com o objetivo definido para este projeto, conforme solicitação do Modal, a
IRKONSULT será responsável pelos trabalhos divididos nas seguintes fases:
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.
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
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Nossos trabalhos referem-se à estimativa de avaliação econômica da Live On 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 da Live On ou Modal;

•

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;
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•

Organização dos dados históricos de desempenho da Live On 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$ 40.000,00
(quarenta 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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Humberto Goes Linaris
Sócio Diretor
humberto.linaris@irkohirashima.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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