
 

 

 

 

 
[NOME CEDENTE
[ÓRGÃO EMISSOR
(“Cedente
nº [NÚMERO
[ENDEREÇO
 
CONSIGNAR
investimento realizado pelo Cedente
anônima de capital fechado
Armação
03.788.468
MED6 destinada ao 
nos termos de seu Contrato Social
ao Contrato de Investimento Coletivo 
Adesão”), 
Oneroso Convers
Sociedade Emissora, 
sociedade empresária limitada, 
41.208.592.800
1.155, Sala 1805,
devidamente autorizada pela Comissão de Valore
investimentos colaborativos através do Ato 
D.O.U em 
INFORMAÇÃO E
CNPJ/MF sob o nº 
bairro Centro, CEP 80.020
termos de seu Contrato Social
condições abaixo informados.
 
1. Cessão e Transferência.
a sua posição 
distribuição de títulos de dívida conversível em participação societária (“

DO CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE 
DE MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

NOME CEDENTE], [
ÓRGÃO EMISSOR], inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [
Cedente”), e [NOME

NÚMERO] – [ÓRGÃO EMISSOR
ENDEREÇO] (“Cessionário

CONSIGNAR a cessão e transferência (“
investimento realizado pelo Cedente
anônima de capital fechado
Armação, CEP 88.385
03.788.468/0001-80

destinada ao 
nos termos de seu Contrato Social
ao Contrato de Investimento Coletivo 

”), na forma do ANEXO
Oneroso Conversível 
Sociedade Emissora, 
sociedade empresária limitada, 
41.208.592.800, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

Sala 1805, 18
devidamente autorizada pela Comissão de Valore
investimentos colaborativos através do Ato 

em 25/07/18,
INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.
CNPJ/MF sob o nº 29.605.498/0001
bairro Centro, CEP 80.020
termos de seu Contrato Social
condições abaixo informados.

Cessão e Transferência.
a sua posição contratual no Termo de Adesão ao Contrato de Investimento referente à oferta pública de 
distribuição de títulos de dívida conversível em participação societária (“

ANEXO VII –MODELO DO
COLETIVO 

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A

Código de Negociação na FinCo: “TWBR6”

O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE 
MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

, [NACIONALIDADE
], inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [

NOME CESSIONÁRIO
ÓRGÃO EMISSOR

Cessionário”), vêm por meio do presente termo de cessão (“

a cessão e transferência (“
investimento realizado pelo Cedente
anônima de capital fechado, fundada em 

88.385-000, Cidade de
80, listada na Plataforma FinCo

destinada ao segmento de empresas do segmento de saúde e bem estar
nos termos de seu Contrato Social
ao Contrato de Investimento Coletivo 

na forma do ANEXO
ível datado de

Sociedade Emissora, FINCO INVEST 
sociedade empresária limitada, fundada em 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
18º Andar, bairro Centro, CEP 80.020

devidamente autorizada pela Comissão de Valore
investimentos colaborativos através do Ato 

25/07/18, Seção 1, Página 17
HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.
29.605.498/0001

bairro Centro, CEP 80.020-310, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato repres
termos de seu Contrato Social 
condições abaixo informados. 

Cessão e Transferência. O Cedente neste ato 
contratual no Termo de Adesão ao Contrato de Investimento referente à oferta pública de 

distribuição de títulos de dívida conversível em participação societária (“

MODELO DO TERMO DE CES
 DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A
CNPJ (MF) 

(“Sociedade Emissora”)

Código de Negociação na FinCo: “TWBR6”
Plataforma do Segmento MED:6

MODELO DE TERMO DE CESSÃO
O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE 

MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

NACIONALIDADE], portador(a) da cédula de identidade [
], inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [

CESSIONÁRIO], [NACIONALIDADE
ÓRGÃO EMISSOR], inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [

”), vêm por meio do presente termo de cessão (“

a cessão e transferência (“Cessão
investimento realizado pelo Cedente na 3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ

, fundada em 19/04
, Cidade de Penha

, listada na Plataforma FinCo
segmento de empresas do segmento de saúde e bem estar

nos termos de seu Contrato Social ("Sociedade Emissora
ao Contrato de Investimento Coletivo por ele firmado na data de

na forma do ANEXO II ao Contrato de I
datado de 19 de Abril 

FINCO INVEST SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.
fundada em 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
Andar, bairro Centro, CEP 80.020

devidamente autorizada pela Comissão de Valore
investimentos colaborativos através do Ato 

Seção 1, Página 17 (“
HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.
29.605.498/0001-06, com sede na Rua XV de Novembro, 1155, 

310, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato repres
 (“Representante

O Cedente neste ato 
contratual no Termo de Adesão ao Contrato de Investimento referente à oferta pública de 

distribuição de títulos de dívida conversível em participação societária (“

TERMO DE CESSÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

ANEXO VII

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A
CNPJ (MF) 03.788.468/0001

(“Sociedade Emissora”)
 

Código de Negociação na FinCo: “TWBR6”
Plataforma do Segmento MED:6

 
MODELO DE TERMO DE CESSÃO

O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE 
MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

], portador(a) da cédula de identidade [
], inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [

NACIONALIDADE
], inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [

”), vêm por meio do presente termo de cessão (“

Cessão”) para o Cessionário [
3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ

19/04/2000, com sede na 
Penha, Estado de Santa Catarina

, listada na Plataforma FinCo sob Código de Negociação
segmento de empresas do segmento de saúde e bem estar

Sociedade Emissora
por ele firmado na data de

II ao Contrato de Investimento 
19 de Abril de 2020 

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.
fundada em 09/06/2017

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.605.498/0001
Andar, bairro Centro, CEP 80.020

devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“
investimentos colaborativos através do Ato Declaratório 

(“Finco” ou “
HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.

, com sede na Rua XV de Novembro, 1155, 
310, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato repres

Representante Legal dos Investidores

O Cedente neste ato cede e transfere ao Cessionário 
contratual no Termo de Adesão ao Contrato de Investimento referente à oferta pública de 

distribuição de títulos de dívida conversível em participação societária (“

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

VII 

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A
03.788.468/0001-80

(“Sociedade Emissora”) 

Código de Negociação na FinCo: “TWBR6”
Plataforma do Segmento MED:6

MODELO DE TERMO DE CESSÃO
O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE 

MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

], portador(a) da cédula de identidade [
], inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [CPF], residente e domiciliado(a)à [

NACIONALIDADE], portador(a) da cédula de identidade [
], inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [

”), vêm por meio do presente termo de cessão (“

”) para o Cessionário [
3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ

, com sede na 
de Santa Catarina

sob Código de Negociação
segmento de empresas do segmento de saúde e bem estar

Sociedade Emissora"), por meio do T
por ele firmado na data de

nvestimento Coletivo na Modalidade de Mútuo 
de 2020 (“Contrato de Investimento

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.
09/06/2017 e devidamente registrada na JU

29.605.498/0001-06, com sede na Rua 
Andar, bairro Centro, CEP 80.020-310, Cidade de 

s Mobiliários (“CVM
Declaratório  16.497 de 24 de julho de 2018, publicado 

ou “Plataforma”
HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA., sociedade empresária limitada

, com sede na Rua XV de Novembro, 1155, 
310, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato repres

Legal dos Investidores

cede e transfere ao Cessionário 
contratual no Termo de Adesão ao Contrato de Investimento referente à oferta pública de 

distribuição de títulos de dívida conversível em participação societária (“

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS 

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A
80 

Código de Negociação na FinCo: “TWBR6” 
Plataforma do Segmento MED:6 

MODELO DE TERMO DE CESSÃO 
O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE 

MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

], portador(a) da cédula de identidade [RG/RNE
], residente e domiciliado(a)à [

], portador(a) da cédula de identidade [
], inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [CPF], residente e domiciliado(a)à 

”), vêm por meio do presente termo de cessão (“Termo de Ce

”) para o Cessionário [de parte/da totalidade
3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ

, com sede na Avenida Itapocoróy, 1494
de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

sob Código de Negociação
segmento de empresas do segmento de saúde e bem estar, neste ato representada 

por meio do Termo de 
por ele firmado na data de 19 de Abril 

Coletivo na Modalidade de Mútuo 
Contrato de Investimento

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.
e devidamente registrada na JU

, com sede na Rua 
0, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 

CVM”) como plataforma eletrônica de 
16.497 de 24 de julho de 2018, publicado 

”), e a FINCO INVEST 
, sociedade empresária limitada

, com sede na Rua XV de Novembro, 1155, 
310, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato repres

Legal dos Investidores”), de acordo com os termos e 

cede e transfere ao Cessionário 
contratual no Termo de Adesão ao Contrato de Investimento referente à oferta pública de 

distribuição de títulos de dívida conversível em participação societária (“Títulos de Dívida

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
 

Data: 19/04/20

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. 

O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE  
MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA 

RG/RNE] nº [
], residente e domiciliado(a)à [

], portador(a) da cédula de identidade [
], residente e domiciliado(a)à 
Termo de Cessão

de parte/da totalidade
3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.

Avenida Itapocoróy, 1494
inscrita no CNPJ/MF sob nº 

sob Código de Negociação TWBR6 na plataforma
, neste ato representada 

ermo de Subscrição e A
19 de Abril de 2020 

Coletivo na Modalidade de Mútuo 
Contrato de Investimento”), firmado entre a 

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.
e devidamente registrada na JUCEPAR sob NIRE 

, com sede na Rua XV de Novembro, 
Curitiba, Estado do Paraná, 

”) como plataforma eletrônica de 
16.497 de 24 de julho de 2018, publicado 

FINCO INVEST SERVIÇOS DE 
, sociedade empresária limitada, 

, com sede na Rua XV de Novembro, 1155, Sala 1805, 
310, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato repres

de acordo com os termos e 

cede e transfere ao Cessionário [total ou parcialmente
contratual no Termo de Adesão ao Contrato de Investimento referente à oferta pública de 

Títulos de Dívida

19/04/2020 1/6

] nº [NÚMERO] –
], residente e domiciliado(a)à [ENDEREÇO] 

], portador(a) da cédula de identidade [RG/RNE] 
], residente e domiciliado(a)à 

ssão”);  

de parte/da totalidade] do 
O S.A., sociedade 

Avenida Itapocoróy, 1494, Bairro
inscrita no CNPJ/MF sob nº 

na plataforma
, neste ato representada 

Subscrição e Adesão 
de 2020 (“Termo de 

Coletivo na Modalidade de Mútuo 
, firmado entre a 

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA., 
CEPAR sob NIRE 

XV de Novembro, 
Curitiba, Estado do Paraná, 

”) como plataforma eletrônica de 
16.497 de 24 de julho de 2018, publicado 

SERVIÇOS DE 
, inscrita no 

Sala 1805, 18º Andar, 
310, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representada nos 

de acordo com os termos e 

total ou parcialmente] 
contratual no Termo de Adesão ao Contrato de Investimento referente à oferta pública de 

Títulos de Dívida”), realizada 

 

6 

– 
] 
] 

], residente e domiciliado(a)à 

] do 
sociedade 

Bairro 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 

na plataforma 
, neste ato representada 

desão 
Termo de 

Coletivo na Modalidade de Mútuo 
, firmado entre a 

, 
CEPAR sob NIRE 

XV de Novembro, 
Curitiba, Estado do Paraná, 

”) como plataforma eletrônica de 
16.497 de 24 de julho de 2018, publicado 

SERVIÇOS DE 
inscrita no 

Andar, 
entada nos 

de acordo com os termos e 

] 
contratual no Termo de Adesão ao Contrato de Investimento referente à oferta pública de 

”), realizada 



 

 

com dispensa de registro pela Sociedade Emissora, por meio de 
participativo em sociedades de pequeno porte 
Valores Mobiliários (“
simplesmente “
(“Oferta Pública
subscreveu e integralizou originalmente a quantidade de 
Convers
 
2. Assinatura das Declarações Obrigatórias
Cessionário
plataforma em : “
 
(i) Preencheu corretamente seus dados pessoais e de sua conta cor
do Investidor Pessoa Física para a abertura de sua Conta de Investimento na FinCo; 
(ii) Tomou ciência, leu e compreendeu o 
“https://www.fincomarkets.com.br/termo
document através de app; 
(iii) Tomou ciência, leu e compreende a Declaração do Anexo 4
seu perfil
(iv) Atestou não ser Pessoa Politicamente Exposta, firmando a sua assinatura eletrônica no documento 
de Declaração PPE, disponível na plataforma; e  
 
3. Quantidade e Preço
Convers
Cessão 
extenso]
 
4. Forma de 
(TED) para a conta nº [
[RAZÃO SOCIAL DO BANCO
como prova de pagamento e quitação da respectiva obrigação de pagamento (“

 
5. Nota 
emitida, nos termos 
uma Nota de Negociação para o Cessionário especificando os
por meio do presente Termo de Cessão e (ii) no caso de cessão parcial, uma nova N
para o Cedente, em substituição à nota originalmente emitida, a fim de refletir sua posição atualizada. 
Cessionário e Cedente 
de Dívida.

 
6. Adesão
Termo de Cessão o Cessionário: 

 
(i) concorda em aderir integralmente ao Contrato de Investimento, o qual tem por objeto 

estabelecer os termos e condições nos quais os investidores aderent
Investimento realizarão o investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta;
 

com dispensa de registro pela Sociedade Emissora, por meio de 
participativo em sociedades de pequeno porte 
Valores Mobiliários (“
simplesmente “Plataf

Oferta Pública” ou “
subscreveu e integralizou originalmente a quantidade de 
Conversíveis de propriedade do Cedente de emissão da Sociedade Emissora.

2. Assinatura das Declarações Obrigatórias
Cessionário DECLARA
plataforma em : “https://www.fincomarkets.com.br/conta

(i) Preencheu corretamente seus dados pessoais e de sua conta cor
do Investidor Pessoa Física para a abertura de sua Conta de Investimento na FinCo; 
(ii) Tomou ciência, leu e compreendeu o 
https://www.fincomarkets.com.br/termo

document através de app; 
(iii) Tomou ciência, leu e compreende a Declaração do Anexo 4
seu perfil de investidor, firmando a sua assinatura eletrônica no documento; 
(iv) Atestou não ser Pessoa Politicamente Exposta, firmando a sua assinatura eletrônica no documento 
de Declaração PPE, disponível na plataforma; e  

Quantidade e Preço
Conversível de emissão da Sociedade Emissora 

 (“Cessão”), o Cessionário concorda em pagar ao Cedente o valor de R$
]) (“Preço”). 

. Forma de Pagamento
(TED) para a conta nº [
RAZÃO SOCIAL DO BANCO

como prova de pagamento e quitação da respectiva obrigação de pagamento (“
 
 de Negociação

emitida, nos termos 
uma Nota de Negociação para o Cessionário especificando os
por meio do presente Termo de Cessão e (ii) no caso de cessão parcial, uma nova N
para o Cedente, em substituição à nota originalmente emitida, a fim de refletir sua posição atualizada. 
Cessionário e Cedente 
de Dívida. 

 
Adesão ao Contrato d

Termo de Cessão o Cessionário: 
 
concorda em aderir integralmente ao Contrato de Investimento, o qual tem por objeto 
estabelecer os termos e condições nos quais os investidores aderent
Investimento realizarão o investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta;
 

ANEXO VII –MODELO DO
COLETIVO 

com dispensa de registro pela Sociedade Emissora, por meio de 
participativo em sociedades de pequeno porte 
Valores Mobiliários (“CVM”), disponível em "http://www.

Plataforma”), com captação do valor global de
” ou “Oferta”), nos termos da Instrução CVM nº 588/2017 (“

subscreveu e integralizou originalmente a quantidade de 
de propriedade do Cedente de emissão da Sociedade Emissora.

2. Assinatura das Declarações Obrigatórias
DECLARA, para os devidos fins, que,

https://www.fincomarkets.com.br/conta

(i) Preencheu corretamente seus dados pessoais e de sua conta cor
do Investidor Pessoa Física para a abertura de sua Conta de Investimento na FinCo; 
(ii) Tomou ciência, leu e compreendeu o 
https://www.fincomarkets.com.br/termo

document através de app;  
(iii) Tomou ciência, leu e compreende a Declaração do Anexo 4

de investidor, firmando a sua assinatura eletrônica no documento; 
(iv) Atestou não ser Pessoa Politicamente Exposta, firmando a sua assinatura eletrônica no documento 
de Declaração PPE, disponível na plataforma; e  

Quantidade e Preço. Em contraparti
de emissão da Sociedade Emissora 

”), o Cessionário concorda em pagar ao Cedente o valor de R$
 

Pagamento. A transação 
(TED) para a conta nº [Número da Conta
RAZÃO SOCIAL DO BANCO], de titularidade do Cess

como prova de pagamento e quitação da respectiva obrigação de pagamento (“

de Negociação e Registro
emitida, nos termos da Cláusula 10.9 
uma Nota de Negociação para o Cessionário especificando os
por meio do presente Termo de Cessão e (ii) no caso de cessão parcial, uma nova N
para o Cedente, em substituição à nota originalmente emitida, a fim de refletir sua posição atualizada. 
Cessionário e Cedente reconhece

ao Contrato de Investimento Coletivo
Termo de Cessão o Cessionário: 

concorda em aderir integralmente ao Contrato de Investimento, o qual tem por objeto 
estabelecer os termos e condições nos quais os investidores aderent
Investimento realizarão o investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta;

MODELO DO TERMO DE CES
 DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

com dispensa de registro pela Sociedade Emissora, por meio de 
participativo em sociedades de pequeno porte 

”), disponível em "http://www.
”), com captação do valor global de

”), nos termos da Instrução CVM nº 588/2017 (“
subscreveu e integralizou originalmente a quantidade de 

de propriedade do Cedente de emissão da Sociedade Emissora.

2. Assinatura das Declarações Obrigatórias
, para os devidos fins, que,

https://www.fincomarkets.com.br/conta

(i) Preencheu corretamente seus dados pessoais e de sua conta cor
do Investidor Pessoa Física para a abertura de sua Conta de Investimento na FinCo; 
(ii) Tomou ciência, leu e compreendeu o 
https://www.fincomarkets.com.br/termo-de

(iii) Tomou ciência, leu e compreende a Declaração do Anexo 4
de investidor, firmando a sua assinatura eletrônica no documento; 

(iv) Atestou não ser Pessoa Politicamente Exposta, firmando a sua assinatura eletrônica no documento 
de Declaração PPE, disponível na plataforma; e  

Em contrapartida à cessão
de emissão da Sociedade Emissora 

”), o Cessionário concorda em pagar ao Cedente o valor de R$

A transação será
Número da Conta], mantida junto à

de titularidade do Cess
como prova de pagamento e quitação da respectiva obrigação de pagamento (“

e Registro. Após a efetivação da Cessão e o pagamento do respectivo Preço, será 
a Cláusula 10.9 do Contrato de Investimento, por meio da Plataforma 

uma Nota de Negociação para o Cessionário especificando os
por meio do presente Termo de Cessão e (ii) no caso de cessão parcial, uma nova N
para o Cedente, em substituição à nota originalmente emitida, a fim de refletir sua posição atualizada. 

reconhecem que a Nota de Negociação comprovará a titularidade de cada Título 

e Investimento Coletivo
Termo de Cessão o Cessionário:  

concorda em aderir integralmente ao Contrato de Investimento, o qual tem por objeto 
estabelecer os termos e condições nos quais os investidores aderent
Investimento realizarão o investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta;

TERMO DE CESSÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

com dispensa de registro pela Sociedade Emissora, por meio de 
participativo em sociedades de pequeno porte disponibilizada 

”), disponível em "http://www.
”), com captação do valor global de

”), nos termos da Instrução CVM nº 588/2017 (“
subscreveu e integralizou originalmente a quantidade de 

de propriedade do Cedente de emissão da Sociedade Emissora.

2. Assinatura das Declarações Obrigatórias. Mediante a celebração do presente 
, para os devidos fins, que, utilizando o formulário eletrônico

https://www.fincomarkets.com.br/conta

(i) Preencheu corretamente seus dados pessoais e de sua conta cor
do Investidor Pessoa Física para a abertura de sua Conta de Investimento na FinCo; 
(ii) Tomou ciência, leu e compreendeu o Termo de Ciência de Risco, disponível em 

de-ciencia-de

(iii) Tomou ciência, leu e compreende a Declaração do Anexo 4
de investidor, firmando a sua assinatura eletrônica no documento; 

(iv) Atestou não ser Pessoa Politicamente Exposta, firmando a sua assinatura eletrônica no documento 
de Declaração PPE, disponível na plataforma; e   

da à cessão 
de emissão da Sociedade Emissora de propriedade do Cedente 

”), o Cessionário concorda em pagar ao Cedente o valor de R$

será efetivada p
], mantida junto à

de titularidade do Cessionário,
como prova de pagamento e quitação da respectiva obrigação de pagamento (“

Após a efetivação da Cessão e o pagamento do respectivo Preço, será 
do Contrato de Investimento, por meio da Plataforma 

uma Nota de Negociação para o Cessionário especificando os
por meio do presente Termo de Cessão e (ii) no caso de cessão parcial, uma nova N
para o Cedente, em substituição à nota originalmente emitida, a fim de refletir sua posição atualizada. 

que a Nota de Negociação comprovará a titularidade de cada Título 

e Investimento Coletivo. Em decorrência da transação objeto do presente 

concorda em aderir integralmente ao Contrato de Investimento, o qual tem por objeto 
estabelecer os termos e condições nos quais os investidores aderent
Investimento realizarão o investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta;

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

com dispensa de registro pela Sociedade Emissora, por meio de plataforma eletrônica 
disponibilizada pela Finco

”), disponível em "http://www.fincomarkets.com.br
”), com captação do valor global de R$ 3.000.000,00

”), nos termos da Instrução CVM nº 588/2017 (“
subscreveu e integralizou originalmente a quantidade de [00] [Valor por extenso

de propriedade do Cedente de emissão da Sociedade Emissora.

Mediante a celebração do presente 
utilizando o formulário eletrônico

https://www.fincomarkets.com.br/conta-de-investimento

(i) Preencheu corretamente seus dados pessoais e de sua conta corrente de origem na Ficha de Cadastro 
do Investidor Pessoa Física para a abertura de sua Conta de Investimento na FinCo; 

Termo de Ciência de Risco, disponível em 
de-risco”, firmando a sua assinatura eletrônica no 

(iii) Tomou ciência, leu e compreende a Declaração do Anexo 4-A, 4
de investidor, firmando a sua assinatura eletrônica no documento; 

(iv) Atestou não ser Pessoa Politicamente Exposta, firmando a sua assinatura eletrônica no documento 

 de [00] [Valor por extenso
de propriedade do Cedente 

”), o Cessionário concorda em pagar ao Cedente o valor de R$

efetivada por meio de transferência eletrônica disponível 
], mantida junto à agência nº 

ionário, servindo o comprovante de transferência 
como prova de pagamento e quitação da respectiva obrigação de pagamento (“

Após a efetivação da Cessão e o pagamento do respectivo Preço, será 
do Contrato de Investimento, por meio da Plataforma 

uma Nota de Negociação para o Cessionário especificando os Títulos de D
por meio do presente Termo de Cessão e (ii) no caso de cessão parcial, uma nova N
para o Cedente, em substituição à nota originalmente emitida, a fim de refletir sua posição atualizada. 

que a Nota de Negociação comprovará a titularidade de cada Título 

Em decorrência da transação objeto do presente 

concorda em aderir integralmente ao Contrato de Investimento, o qual tem por objeto 
estabelecer os termos e condições nos quais os investidores aderent
Investimento realizarão o investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta;

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS 

plataforma eletrônica 
pela Finco, registrada na Comissão de 

fincomarkets.com.br" (
R$ 3.000.000,00

”), nos termos da Instrução CVM nº 588/2017 (“
Valor por extenso

de propriedade do Cedente de emissão da Sociedade Emissora. 

Mediante a celebração do presente 
utilizando o formulário eletrônico

investimento-pessoa

rente de origem na Ficha de Cadastro 
do Investidor Pessoa Física para a abertura de sua Conta de Investimento na FinCo; 

Termo de Ciência de Risco, disponível em 
, firmando a sua assinatura eletrônica no 

A, 4-B ou 4-C da ICVM 588, relativa ao 
de investidor, firmando a sua assinatura eletrônica no documento;  

(iv) Atestou não ser Pessoa Politicamente Exposta, firmando a sua assinatura eletrônica no documento 

Valor por extenso
de propriedade do Cedente e 

”), o Cessionário concorda em pagar ao Cedente o valor de R$

or meio de transferência eletrônica disponível 
agência nº [Número da Agência

servindo o comprovante de transferência 
como prova de pagamento e quitação da respectiva obrigação de pagamento (“Preço

Após a efetivação da Cessão e o pagamento do respectivo Preço, será 
do Contrato de Investimento, por meio da Plataforma 

ítulos de Dívida Convers
por meio do presente Termo de Cessão e (ii) no caso de cessão parcial, uma nova N
para o Cedente, em substituição à nota originalmente emitida, a fim de refletir sua posição atualizada. 

que a Nota de Negociação comprovará a titularidade de cada Título 

Em decorrência da transação objeto do presente 

concorda em aderir integralmente ao Contrato de Investimento, o qual tem por objeto 
estabelecer os termos e condições nos quais os investidores aderent
Investimento realizarão o investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta;

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
 

Data: 19/04/20

plataforma eletrônica de investimento 
registrada na Comissão de 

" (“Plataforma 
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)

”), nos termos da Instrução CVM nº 588/2017 (“ICVM 588
Valor por extenso] Títulos de 

Mediante a celebração do presente Termo de Cessão
utilizando o formulário eletrônico disponível na 

pessoa-fisica”, ele:

rente de origem na Ficha de Cadastro 
do Investidor Pessoa Física para a abertura de sua Conta de Investimento na FinCo;  

Termo de Ciência de Risco, disponível em 
, firmando a sua assinatura eletrônica no 

C da ICVM 588, relativa ao 

(iv) Atestou não ser Pessoa Politicamente Exposta, firmando a sua assinatura eletrônica no documento 

Valor por extenso] Títulos de D
e objeto deste Termo de 

”), o Cessionário concorda em pagar ao Cedente o valor de R$ [0,00] ([

or meio de transferência eletrônica disponível 
Número da Agência

servindo o comprovante de transferência 
Preço”). 

Após a efetivação da Cessão e o pagamento do respectivo Preço, será 
do Contrato de Investimento, por meio da Plataforma 

ívida Conversível
por meio do presente Termo de Cessão e (ii) no caso de cessão parcial, uma nova Nota de Negociação 
para o Cedente, em substituição à nota originalmente emitida, a fim de refletir sua posição atualizada. 

que a Nota de Negociação comprovará a titularidade de cada Título 

Em decorrência da transação objeto do presente 

concorda em aderir integralmente ao Contrato de Investimento, o qual tem por objeto 
estabelecer os termos e condições nos quais os investidores aderentes ao Contrato de 
Investimento realizarão o investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta; 
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de investimento 
registrada na Comissão de 

Plataforma Finco” ou 
ões de reais)

ICVM 588”) da qual 
ítulos de Dívida 

Termo de Cessão, o 
disponível na 

”, ele:  

rente de origem na Ficha de Cadastro 

Termo de Ciência de Risco, disponível em 
, firmando a sua assinatura eletrônica no 

C da ICVM 588, relativa ao 

(iv) Atestou não ser Pessoa Politicamente Exposta, firmando a sua assinatura eletrônica no documento 

ítulos de Dívida 
objeto deste Termo de 

] ([Valor por 

or meio de transferência eletrônica disponível 
Número da Agência], do Banco 

servindo o comprovante de transferência 

Após a efetivação da Cessão e o pagamento do respectivo Preço, será 
do Contrato de Investimento, por meio da Plataforma Finco, (i) 

ível adquiridos 
ota de Negociação 

para o Cedente, em substituição à nota originalmente emitida, a fim de refletir sua posição atualizada. 
que a Nota de Negociação comprovará a titularidade de cada Título 

Em decorrência da transação objeto do presente 

concorda em aderir integralmente ao Contrato de Investimento, o qual tem por objeto 
es ao Contrato de 

 

 

6 

de investimento 
registrada na Comissão de 

ou 
ões de reais) 

”) da qual 
ívida 

, o 
disponível na 

rente de origem na Ficha de Cadastro 

Termo de Ciência de Risco, disponível em 
, firmando a sua assinatura eletrônica no 

C da ICVM 588, relativa ao 

(iv) Atestou não ser Pessoa Politicamente Exposta, firmando a sua assinatura eletrônica no documento 

ívida 
objeto deste Termo de 

Valor por 

or meio de transferência eletrônica disponível 
do Banco 

servindo o comprovante de transferência 

Após a efetivação da Cessão e o pagamento do respectivo Preço, será 
, (i) 

adquiridos 
ota de Negociação 

para o Cedente, em substituição à nota originalmente emitida, a fim de refletir sua posição atualizada. 
que a Nota de Negociação comprovará a titularidade de cada Título 

Em decorrência da transação objeto do presente 

concorda em aderir integralmente ao Contrato de Investimento, o qual tem por objeto 
es ao Contrato de 



 

 

(ii) declara, para todos os fins de direito, que tem plena ciência e conhecimento dos termos e 
condições do Contrato de Investimento e adere, em caráter incondi
irretratável, para todos os fins de direito, ao Contrato de Investimento, passando a ser 
considerado “Investidor
observar todos os termos e condições do Contrato de I
limitando, as seguintes disposições

 
5. Representante
e irretratável, nos termos do artigo 684
Representante
(“Representante
de Investimento, conforme 
ocasião da assinatura do Termo de Adesão
no formato do
 
6. Oferta e Títulos de Dívida
Investimento, incluindo, entre outras: 

6.1. O prazo de vencimento é de 
Vencimento dos Títulos de Dívida 
Vencimento
6.2. Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida de R$
6.3. Fórmula de cálculo dos Juros Remuneratórios, conforme taxa simples fixa 
inteiros e 
calculados na forma prevista no CAPÍTULO XII do Contrato de Investidores
6.4. Cada Título de Dívida, fará jus, durante o Período de Capitalização, ao montante total a título d
Juros Remuneratórios de
(dez) parcelas iguais e co
(“Parcelas de Amortização dos Juros
Pagamento da Amortização

(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v) 
(vi) 
(vii) 
(viii)
(ix) 
(x) 

6.5. Ausência de atualização monetária do 
6.6. Ausência de qualquer garantia real, imobiliária ou fidejussória, garantindo os Títulos de Dívida, com 
excessão da garantia pignoratícia da conversibilidade automática dos Títulos em Ações Pr
Sociedade Emissorados em caso de default, nos termos do CAPÍTULO VII do Contrato de Investimento;
6.7. Prerrogativa da Sociedade Emissora de 
da dívida nos termos da Cláusula 13.1 
6.8. Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado 
dívida com os res

declara, para todos os fins de direito, que tem plena ciência e conhecimento dos termos e 
condições do Contrato de Investimento e adere, em caráter incondi
irretratável, para todos os fins de direito, ao Contrato de Investimento, passando a ser 
considerado “Investidor
observar todos os termos e condições do Contrato de I
limitando, as seguintes disposições

Representante. O Investidor aceita e concorda com a 
e irretratável, nos termos do artigo 684
Representante, a pessoa juridica assim qualificada no preâmbulo do Contrato de Investimento 

Representante Legal dos Investidores
de Investimento, conforme 
ocasião da assinatura do Termo de Adesão

formato do ANEXO II

Oferta e Títulos de Dívida
Investimento, incluindo, entre outras: 

 
6.1. O prazo de vencimento é de 
Vencimento dos Títulos de Dívida 
Vencimento"); 

Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida de R$
Fórmula de cálculo dos Juros Remuneratórios, conforme taxa simples fixa 

inteiros e quatro décimos por cento
calculados na forma prevista no CAPÍTULO XII do Contrato de Investidores

Cada Título de Dívida, fará jus, durante o Período de Capitalização, ao montante total a título d
Juros Remuneratórios de
(dez) parcelas iguais e co

Parcelas de Amortização dos Juros
Pagamento da Amortização

 Primeiro pagamento: 180 (cento e oitenta) dias após a Data de Emissão;
 Segundo pagamento: 270 (duzentos e setenta) dias após a Data de Emissão;
 Terceiro pagamento: 360 (trezentos e sessenta) dias após a Data de Emissão;
 Quarto pagamento: 450 (quatrocent
 Quinto pagamento: 540 (quinhentos e quarenta) dias após a Data de Emissão;
 Sexto pagamento: 630 (seiscentos e trinta) dias após a Data de Emissão;
 Sétimo pagamento: 720 (setecentos e vinte) dias após a Data de E

(viii) Oitavo pagamento: 810 (oitocentos e dez) dias após a Data de Emissão;
 Nono pagamento: 900 (novecentos) dias após a Data de Emissão;
 Décimo pagamento: 990 (novecentos e noventa) dias após a Data de Emissão;

Ausência de atualização monetária do 
6.6. Ausência de qualquer garantia real, imobiliária ou fidejussória, garantindo os Títulos de Dívida, com 
excessão da garantia pignoratícia da conversibilidade automática dos Títulos em Ações Pr
Sociedade Emissorados em caso de default, nos termos do CAPÍTULO VII do Contrato de Investimento;

Prerrogativa da Sociedade Emissora de 
da dívida nos termos da Cláusula 13.1 

Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado 
com os respectivos deságios nos termos da Cláusula 13.2 do Contrato de Investimento, a fim de 

ANEXO VII –MODELO DO
COLETIVO 

declara, para todos os fins de direito, que tem plena ciência e conhecimento dos termos e 
condições do Contrato de Investimento e adere, em caráter incondi
irretratável, para todos os fins de direito, ao Contrato de Investimento, passando a ser 
considerado “Investidor
observar todos os termos e condições do Contrato de I
limitando, as seguintes disposições

O Investidor aceita e concorda com a 
e irretratável, nos termos do artigo 684

a pessoa juridica assim qualificada no preâmbulo do Contrato de Investimento 
Legal dos Investidores

de Investimento, conforme instrumento de procuração 
ocasião da assinatura do Termo de Adesão

ANEXO III do referido Contrato

Oferta e Títulos de Dívida. Caracter
Investimento, incluindo, entre outras: 

6.1. O prazo de vencimento é de 
Vencimento dos Títulos de Dívida 

Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida de R$
Fórmula de cálculo dos Juros Remuneratórios, conforme taxa simples fixa 

décimos por cento
calculados na forma prevista no CAPÍTULO XII do Contrato de Investidores

Cada Título de Dívida, fará jus, durante o Período de Capitalização, ao montante total a título d
Juros Remuneratórios de R$ 522
(dez) parcelas iguais e consecutivas de

Parcelas de Amortização dos Juros
Pagamento da Amortização”): 

Primeiro pagamento: 180 (cento e oitenta) dias após a Data de Emissão;
Segundo pagamento: 270 (duzentos e setenta) dias após a Data de Emissão;
Terceiro pagamento: 360 (trezentos e sessenta) dias após a Data de Emissão;
Quarto pagamento: 450 (quatrocent
Quinto pagamento: 540 (quinhentos e quarenta) dias após a Data de Emissão;
Sexto pagamento: 630 (seiscentos e trinta) dias após a Data de Emissão;
Sétimo pagamento: 720 (setecentos e vinte) dias após a Data de E
Oitavo pagamento: 810 (oitocentos e dez) dias após a Data de Emissão;
Nono pagamento: 900 (novecentos) dias após a Data de Emissão;
Décimo pagamento: 990 (novecentos e noventa) dias após a Data de Emissão;

Ausência de atualização monetária do 
6.6. Ausência de qualquer garantia real, imobiliária ou fidejussória, garantindo os Títulos de Dívida, com 
excessão da garantia pignoratícia da conversibilidade automática dos Títulos em Ações Pr
Sociedade Emissorados em caso de default, nos termos do CAPÍTULO VII do Contrato de Investimento;

Prerrogativa da Sociedade Emissora de 
da dívida nos termos da Cláusula 13.1 

Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado 
pectivos deságios nos termos da Cláusula 13.2 do Contrato de Investimento, a fim de 

MODELO DO TERMO DE CES
 DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

declara, para todos os fins de direito, que tem plena ciência e conhecimento dos termos e 
condições do Contrato de Investimento e adere, em caráter incondi
irretratável, para todos os fins de direito, ao Contrato de Investimento, passando a ser 
considerado “Investidor Elegível” para fins do Contrato de Investimento, comprometendo
observar todos os termos e condições do Contrato de I
limitando, as seguintes disposições a seguir relacionadas.

O Investidor aceita e concorda com a 
e irretratável, nos termos do artigo 684 

a pessoa juridica assim qualificada no preâmbulo do Contrato de Investimento 
Legal dos Investidores”) outorgando

instrumento de procuração 
ocasião da assinatura do Termo de Adesão, no

do referido Contrato

Características da Oferta e dos Títulos de Dívida previstas no Contrato de 
Investimento, incluindo, entre outras:  

6.1. O prazo de vencimento é de 36 (trinta e seis) meses
Vencimento dos Títulos de Dívida está definida para o d

Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida de R$
Fórmula de cálculo dos Juros Remuneratórios, conforme taxa simples fixa 

écimos por cento ao ano, para 
calculados na forma prevista no CAPÍTULO XII do Contrato de Investidores

Cada Título de Dívida, fará jus, durante o Período de Capitalização, ao montante total a título d
22,00 (quinhentos e

nsecutivas de R$ 52,20
Parcelas de Amortização dos Juros”), obedecendo

Primeiro pagamento: 180 (cento e oitenta) dias após a Data de Emissão;
Segundo pagamento: 270 (duzentos e setenta) dias após a Data de Emissão;
Terceiro pagamento: 360 (trezentos e sessenta) dias após a Data de Emissão;
Quarto pagamento: 450 (quatrocent
Quinto pagamento: 540 (quinhentos e quarenta) dias após a Data de Emissão;
Sexto pagamento: 630 (seiscentos e trinta) dias após a Data de Emissão;
Sétimo pagamento: 720 (setecentos e vinte) dias após a Data de E
Oitavo pagamento: 810 (oitocentos e dez) dias após a Data de Emissão;
Nono pagamento: 900 (novecentos) dias após a Data de Emissão;
Décimo pagamento: 990 (novecentos e noventa) dias após a Data de Emissão;

Ausência de atualização monetária do Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida
6.6. Ausência de qualquer garantia real, imobiliária ou fidejussória, garantindo os Títulos de Dívida, com 
excessão da garantia pignoratícia da conversibilidade automática dos Títulos em Ações Pr
Sociedade Emissorados em caso de default, nos termos do CAPÍTULO VII do Contrato de Investimento;

Prerrogativa da Sociedade Emissora de realizar 
da dívida nos termos da Cláusula 13.1 do Contrato de Investimento

Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado 
pectivos deságios nos termos da Cláusula 13.2 do Contrato de Investimento, a fim de 

TERMO DE CESSÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

declara, para todos os fins de direito, que tem plena ciência e conhecimento dos termos e 
condições do Contrato de Investimento e adere, em caráter incondi
irretratável, para todos os fins de direito, ao Contrato de Investimento, passando a ser 

” para fins do Contrato de Investimento, comprometendo
observar todos os termos e condições do Contrato de I

a seguir relacionadas.

O Investidor aceita e concorda com a 
 do Código Civil Bra

a pessoa juridica assim qualificada no preâmbulo do Contrato de Investimento 
outorgando-lhe os poderes 

instrumento de procuração 
, nos termos do CAPÍTULO IV do Contrato de Investimento e 

do referido Contrato. 

ísticas da Oferta e dos Títulos de Dívida previstas no Contrato de 

36 (trinta e seis) meses
definida para o d

Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida de R$ 1.000,00 (um mil reais
Fórmula de cálculo dos Juros Remuneratórios, conforme taxa simples fixa 

ao ano, para fins de Pagamento das parcelas de amortização
calculados na forma prevista no CAPÍTULO XII do Contrato de Investidores

Cada Título de Dívida, fará jus, durante o Período de Capitalização, ao montante total a título d
(quinhentos e vinte e dois reais)

R$ 52,20 (cinquenta e dois reais e vinte centavos
”), obedecendo-se o 

Primeiro pagamento: 180 (cento e oitenta) dias após a Data de Emissão;
Segundo pagamento: 270 (duzentos e setenta) dias após a Data de Emissão;
Terceiro pagamento: 360 (trezentos e sessenta) dias após a Data de Emissão;
Quarto pagamento: 450 (quatrocentos e cinquenta) dias após a Data de Emissão;
Quinto pagamento: 540 (quinhentos e quarenta) dias após a Data de Emissão;
Sexto pagamento: 630 (seiscentos e trinta) dias após a Data de Emissão;
Sétimo pagamento: 720 (setecentos e vinte) dias após a Data de E
Oitavo pagamento: 810 (oitocentos e dez) dias após a Data de Emissão;
Nono pagamento: 900 (novecentos) dias após a Data de Emissão;
Décimo pagamento: 990 (novecentos e noventa) dias após a Data de Emissão;

Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida
6.6. Ausência de qualquer garantia real, imobiliária ou fidejussória, garantindo os Títulos de Dívida, com 
excessão da garantia pignoratícia da conversibilidade automática dos Títulos em Ações Pr
Sociedade Emissorados em caso de default, nos termos do CAPÍTULO VII do Contrato de Investimento;

realizar Oferta de R
do Contrato de Investimento

Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado 
pectivos deságios nos termos da Cláusula 13.2 do Contrato de Investimento, a fim de 

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

declara, para todos os fins de direito, que tem plena ciência e conhecimento dos termos e 
condições do Contrato de Investimento e adere, em caráter incondi
irretratável, para todos os fins de direito, ao Contrato de Investimento, passando a ser 

” para fins do Contrato de Investimento, comprometendo
observar todos os termos e condições do Contrato de Investimento, incluindo, mas não se 

a seguir relacionadas. 

O Investidor aceita e concorda com a nomeação e constituição
do Código Civil Brasileiro, como sua mandatária e legal 

a pessoa juridica assim qualificada no preâmbulo do Contrato de Investimento 
lhe os poderes 

instrumento de procuração a ser devidamente 
s termos do CAPÍTULO IV do Contrato de Investimento e 

ísticas da Oferta e dos Títulos de Dívida previstas no Contrato de 

36 (trinta e seis) meses ("Prazo
definida para o dia [Dia

1.000,00 (um mil reais
Fórmula de cálculo dos Juros Remuneratórios, conforme taxa simples fixa 

fins de Pagamento das parcelas de amortização
calculados na forma prevista no CAPÍTULO XII do Contrato de Investidores

Cada Título de Dívida, fará jus, durante o Período de Capitalização, ao montante total a título d
vinte e dois reais)
(cinquenta e dois reais e vinte centavos
se o seguinte cronograma de pagamento (“

Primeiro pagamento: 180 (cento e oitenta) dias após a Data de Emissão;
Segundo pagamento: 270 (duzentos e setenta) dias após a Data de Emissão;
Terceiro pagamento: 360 (trezentos e sessenta) dias após a Data de Emissão;

os e cinquenta) dias após a Data de Emissão;
Quinto pagamento: 540 (quinhentos e quarenta) dias após a Data de Emissão;
Sexto pagamento: 630 (seiscentos e trinta) dias após a Data de Emissão;
Sétimo pagamento: 720 (setecentos e vinte) dias após a Data de E
Oitavo pagamento: 810 (oitocentos e dez) dias após a Data de Emissão;
Nono pagamento: 900 (novecentos) dias após a Data de Emissão;
Décimo pagamento: 990 (novecentos e noventa) dias após a Data de Emissão;

Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida
6.6. Ausência de qualquer garantia real, imobiliária ou fidejussória, garantindo os Títulos de Dívida, com 
excessão da garantia pignoratícia da conversibilidade automática dos Títulos em Ações Pr
Sociedade Emissorados em caso de default, nos termos do CAPÍTULO VII do Contrato de Investimento;

Oferta de Resgate Antecipado Facultativo dos títulos 
do Contrato de Investimento; 

Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado 
pectivos deságios nos termos da Cláusula 13.2 do Contrato de Investimento, a fim de 

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS 

declara, para todos os fins de direito, que tem plena ciência e conhecimento dos termos e 
condições do Contrato de Investimento e adere, em caráter incondi
irretratável, para todos os fins de direito, ao Contrato de Investimento, passando a ser 

” para fins do Contrato de Investimento, comprometendo
nvestimento, incluindo, mas não se 

nomeação e constituição
sileiro, como sua mandatária e legal 

a pessoa juridica assim qualificada no preâmbulo do Contrato de Investimento 
lhe os poderes específicos 

devidamente firmado
s termos do CAPÍTULO IV do Contrato de Investimento e 

ísticas da Oferta e dos Títulos de Dívida previstas no Contrato de 

Prazo de Vencimento
Dia] de [Mês

1.000,00 (um mil reais); 
Fórmula de cálculo dos Juros Remuneratórios, conforme taxa simples fixa 

fins de Pagamento das parcelas de amortização
calculados na forma prevista no CAPÍTULO XII do Contrato de Investidores; 

Cada Título de Dívida, fará jus, durante o Período de Capitalização, ao montante total a título d
vinte e dois reais), os quais serão amortizados em 10 
(cinquenta e dois reais e vinte centavos

cronograma de pagamento (“

Primeiro pagamento: 180 (cento e oitenta) dias após a Data de Emissão;
Segundo pagamento: 270 (duzentos e setenta) dias após a Data de Emissão;
Terceiro pagamento: 360 (trezentos e sessenta) dias após a Data de Emissão;

os e cinquenta) dias após a Data de Emissão;
Quinto pagamento: 540 (quinhentos e quarenta) dias após a Data de Emissão;
Sexto pagamento: 630 (seiscentos e trinta) dias após a Data de Emissão;
Sétimo pagamento: 720 (setecentos e vinte) dias após a Data de Emissão;
Oitavo pagamento: 810 (oitocentos e dez) dias após a Data de Emissão;
Nono pagamento: 900 (novecentos) dias após a Data de Emissão; 
Décimo pagamento: 990 (novecentos e noventa) dias após a Data de Emissão;

Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida
6.6. Ausência de qualquer garantia real, imobiliária ou fidejussória, garantindo os Títulos de Dívida, com 
excessão da garantia pignoratícia da conversibilidade automática dos Títulos em Ações Pr
Sociedade Emissorados em caso de default, nos termos do CAPÍTULO VII do Contrato de Investimento;

esgate Antecipado Facultativo dos títulos 
  

Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado 
pectivos deságios nos termos da Cláusula 13.2 do Contrato de Investimento, a fim de 

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
 

Data: 19/04/20

declara, para todos os fins de direito, que tem plena ciência e conhecimento dos termos e 
condições do Contrato de Investimento e adere, em caráter incondicional, irrevogável e 
irretratável, para todos os fins de direito, ao Contrato de Investimento, passando a ser 

” para fins do Contrato de Investimento, comprometendo
nvestimento, incluindo, mas não se 

nomeação e constituição, de forma irrevogável 
sileiro, como sua mandatária e legal 

a pessoa juridica assim qualificada no preâmbulo do Contrato de Investimento 
específicos previstos 

firmado pelo Investidor 
s termos do CAPÍTULO IV do Contrato de Investimento e 

ísticas da Oferta e dos Títulos de Dívida previstas no Contrato de 

de Vencimento") e a 
Mês] de [Ano

 
Fórmula de cálculo dos Juros Remuneratórios, conforme taxa simples fixa de 17,40%

fins de Pagamento das parcelas de amortização

Cada Título de Dívida, fará jus, durante o Período de Capitalização, ao montante total a título d
os quais serão amortizados em 10 

(cinquenta e dois reais e vinte centavos
cronograma de pagamento (“

Primeiro pagamento: 180 (cento e oitenta) dias após a Data de Emissão; 
Segundo pagamento: 270 (duzentos e setenta) dias após a Data de Emissão; 
Terceiro pagamento: 360 (trezentos e sessenta) dias após a Data de Emissão; 

os e cinquenta) dias após a Data de Emissão;
Quinto pagamento: 540 (quinhentos e quarenta) dias após a Data de Emissão; 
Sexto pagamento: 630 (seiscentos e trinta) dias após a Data de Emissão; 

missão; 
Oitavo pagamento: 810 (oitocentos e dez) dias após a Data de Emissão; 

Décimo pagamento: 990 (novecentos e noventa) dias após a Data de Emissão; 
Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida (Cláusula 8.6)

6.6. Ausência de qualquer garantia real, imobiliária ou fidejussória, garantindo os Títulos de Dívida, com 
excessão da garantia pignoratícia da conversibilidade automática dos Títulos em Ações Preferenciais da 
Sociedade Emissorados em caso de default, nos termos do CAPÍTULO VII do Contrato de Investimento;

esgate Antecipado Facultativo dos títulos 

Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado dos títulos de 
pectivos deságios nos termos da Cláusula 13.2 do Contrato de Investimento, a fim de 

19/04/2020 3/6

declara, para todos os fins de direito, que tem plena ciência e conhecimento dos termos e 
cional, irrevogável e 

irretratável, para todos os fins de direito, ao Contrato de Investimento, passando a ser 
” para fins do Contrato de Investimento, comprometendo-se a 

nvestimento, incluindo, mas não se 

, de forma irrevogável 
sileiro, como sua mandatária e legal 

a pessoa juridica assim qualificada no preâmbulo do Contrato de Investimento 
previstos no Contrato 

pelo Investidor por 
s termos do CAPÍTULO IV do Contrato de Investimento e 

ísticas da Oferta e dos Títulos de Dívida previstas no Contrato de 

e a Data de 
Ano] ("Data de 

17,40% (dezessete 
fins de Pagamento das parcelas de amortização, 

Cada Título de Dívida, fará jus, durante o Período de Capitalização, ao montante total a título de 
os quais serão amortizados em 10 

(cinquenta e dois reais e vinte centavos cada uma 
cronograma de pagamento (“Datas de 

os e cinquenta) dias após a Data de Emissão; 

(Cláusula 8.6); 
6.6. Ausência de qualquer garantia real, imobiliária ou fidejussória, garantindo os Títulos de Dívida, com 

eferenciais da 
Sociedade Emissorados em caso de default, nos termos do CAPÍTULO VII do Contrato de Investimento; 

esgate Antecipado Facultativo dos títulos 

dos títulos de 
pectivos deságios nos termos da Cláusula 13.2 do Contrato de Investimento, a fim de 
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declara, para todos os fins de direito, que tem plena ciência e conhecimento dos termos e 
cional, irrevogável e 

irretratável, para todos os fins de direito, ao Contrato de Investimento, passando a ser 
se a 

nvestimento, incluindo, mas não se 

, de forma irrevogável 
sileiro, como sua mandatária e legal 

a pessoa juridica assim qualificada no preâmbulo do Contrato de Investimento 
Contrato 

por 
s termos do CAPÍTULO IV do Contrato de Investimento e 

ísticas da Oferta e dos Títulos de Dívida previstas no Contrato de 

Data de 
Data de 

(dezessete 
, 

e 
os quais serão amortizados em 10 

cada uma 
Datas de 

6.6. Ausência de qualquer garantia real, imobiliária ou fidejussória, garantindo os Títulos de Dívida, com 
eferenciais da 

esgate Antecipado Facultativo dos títulos 

dos títulos de 
pectivos deságios nos termos da Cláusula 13.2 do Contrato de Investimento, a fim de 



 

 

promover 
oportunidades ao longo do Período de Capitalização para que possam forçar, a seu único e exclusivo 
critério, o resgate antecipado de seus Títulos de Dívida
quadragésimo)
Emissão
6.9. Possibilidade da ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado dos Títulos de Dívida, 
termos  d
Investidor de
6.10. Direitos de Preferência
Títulos de Dívida Conversível
 
7. Resgate dos Títulos
Conversível 
na Data de Vencimento de uma das formas pre
Investidor, send
Cláusula 15.3 e no Prazo e Forma de Pagamento estabelecidos na Cláusula 15.4 do Contrato
opção de (ii)
nos termos da Cláusula 16.1 do Contrato de Investimento (“
 
8. Características de Conversibilidade dos Títulos de Dívida. 
convesibilidade 
 
8.1. Direito de 
Emissora 
exercício da conversão, constantes do CAPÍTULO XVII
atrelados
8.2. Hipóteses de Conversão 
da Cláusula 16.2 do Contrato de Investimento;
8.3. Hipóteses de Conversão Automática dos Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento
do CAPÍTULO XXI do Contrato de Investimento;
8.4. Não inclus
em Ações;
8.5. Respeitando as c
Ações a serem entregues aos Investidores
(trinta e quatro mil
8.6. Conversão em Ações sob um Preço de Conversão por Ação a ser definido pela divisão da Avaliação 
Pré-Investimento da Sociedade Emissora
(vinte e nove milhões e quatrocentos e onze mil
centavos)
 
9. Características das Ações Resultantes da Conversão
conversíveis 
preferenciais, sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal
(“Características das Ações Resultantes da Conversão
incluindo determinados d
Acionista
 

promover liquidez aos inve
oportunidades ao longo do Período de Capitalização para que possam forçar, a seu único e exclusivo 
critério, o resgate antecipado de seus Títulos de Dívida
quadragésimo), 720º (septingentésimo vigésimo)
Emissão; 

Possibilidade da ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado dos Títulos de Dívida, 
termos  do CAPÍTULO XIV do 
Investidor decidir pelo R

Direitos de Preferência
Títulos de Dívida Conversível

Resgate dos Títulos
Conversível subscritos e integralizados no âmbito da Oferta 
na Data de Vencimento de uma das formas pre
Investidor, sendo a primeira opção com o (i) resgate com Pagamento em D
Cláusula 15.3 e no Prazo e Forma de Pagamento estabelecidos na Cláusula 15.4 do Contrato
opção de (ii) resgate 
nos termos da Cláusula 16.1 do Contrato de Investimento (“

8. Características de Conversibilidade dos Títulos de Dívida. 
convesibilidade dos Títulos de Dívida 

8.1. Direito de Conversibilidade dos Títulos de Dívida em Ações Preferenciais de emissão da Sociedade 
Emissora nos termos do CAPÍTULO XVI do 
exercício da conversão, constantes do CAPÍTULO XVII
atrelados constantes do Contrato de Investimento

Hipóteses de Conversão 
da Cláusula 16.2 do Contrato de Investimento;

Hipóteses de Conversão Automática dos Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento
do CAPÍTULO XXI do Contrato de Investimento;

Não inclusão dos Juros Remuneratórios no valor dos Títulos de Dívida para fins de sua Conversão 
em Ações; 

Respeitando as c
Ações a serem entregues aos Investidores
(trinta e quatro milésimos por cento

Conversão em Ações sob um Preço de Conversão por Ação a ser definido pela divisão da Avaliação 
Investimento da Sociedade Emissora

(vinte e nove milhões e quatrocentos e onze mil
centavos),, nos termos 

9. Características das Ações Resultantes da Conversão
conversíveis de acordo com os termos do Contrato de Inv
preferenciais, sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal

Características das Ações Resultantes da Conversão
incluindo determinados d
Acionista”) do Contrato de Investimento

ANEXO VII –MODELO DO
COLETIVO 

liquidez aos investimentos realizados no âmbito da Oferta, 
oportunidades ao longo do Período de Capitalização para que possam forçar, a seu único e exclusivo 
critério, o resgate antecipado de seus Títulos de Dívida

720º (septingentésimo vigésimo)

Possibilidade da ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado dos Títulos de Dívida, 
CAPÍTULO XIV do  Contrato de Inve

cidir pelo Resgate em Dinheiro 
Direitos de Preferência ao investidor em novas rodadas de emissão de valores mobiliários de 

Títulos de Dívida Conversível. 

Resgate dos Títulos. Nos termos da Cláusula 15.1 do Contrato de Investimento, o
subscritos e integralizados no âmbito da Oferta 

na Data de Vencimento de uma das formas pre
o a primeira opção com o (i) resgate com Pagamento em D

Cláusula 15.3 e no Prazo e Forma de Pagamento estabelecidos na Cláusula 15.4 do Contrato
resgate através do exercício da conversibilidade 

nos termos da Cláusula 16.1 do Contrato de Investimento (“

8. Características de Conversibilidade dos Títulos de Dívida. 
dos Títulos de Dívida 

Conversibilidade dos Títulos de Dívida em Ações Preferenciais de emissão da Sociedade 
nos termos do CAPÍTULO XVI do 

exercício da conversão, constantes do CAPÍTULO XVII
constantes do Contrato de Investimento

Hipóteses de Conversão Facultativa
da Cláusula 16.2 do Contrato de Investimento;

Hipóteses de Conversão Automática dos Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento
do CAPÍTULO XXI do Contrato de Investimento;

ão dos Juros Remuneratórios no valor dos Títulos de Dívida para fins de sua Conversão 

Respeitando as condições para a conversão dos Títulos de Dívida em Ações e características das 
Ações a serem entregues aos Investidores

ésimos por cento
Conversão em Ações sob um Preço de Conversão por Ação a ser definido pela divisão da Avaliação 
Investimento da Sociedade Emissora

(vinte e nove milhões e quatrocentos e onze mil
termos do Contrato de Investimento;

9. Características das Ações Resultantes da Conversão
de acordo com os termos do Contrato de Inv

preferenciais, sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal
Características das Ações Resultantes da Conversão

incluindo determinados direitos especiais elencados no CAPÍTULO XVIII (“
”) do Contrato de Investimento

MODELO DO TERMO DE CES
 DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

stimentos realizados no âmbito da Oferta, 
oportunidades ao longo do Período de Capitalização para que possam forçar, a seu único e exclusivo 
critério, o resgate antecipado de seus Títulos de Dívida

720º (septingentésimo vigésimo)

Possibilidade da ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado dos Títulos de Dívida, 
Contrato de Inve

em Dinheiro 
ao investidor em novas rodadas de emissão de valores mobiliários de 

Nos termos da Cláusula 15.1 do Contrato de Investimento, o
subscritos e integralizados no âmbito da Oferta 

na Data de Vencimento de uma das formas pre
o a primeira opção com o (i) resgate com Pagamento em D

Cláusula 15.3 e no Prazo e Forma de Pagamento estabelecidos na Cláusula 15.4 do Contrato
através do exercício da conversibilidade 

nos termos da Cláusula 16.1 do Contrato de Investimento (“

8. Características de Conversibilidade dos Títulos de Dívida. 
dos Títulos de Dívida Conversível do

Conversibilidade dos Títulos de Dívida em Ações Preferenciais de emissão da Sociedade 
nos termos do CAPÍTULO XVI do 

exercício da conversão, constantes do CAPÍTULO XVII
constantes do Contrato de Investimento

Facultativa dos Títulos d
da Cláusula 16.2 do Contrato de Investimento;

Hipóteses de Conversão Automática dos Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento
do CAPÍTULO XXI do Contrato de Investimento;

ão dos Juros Remuneratórios no valor dos Títulos de Dívida para fins de sua Conversão 

ondições para a conversão dos Títulos de Dívida em Ações e características das 
Ações a serem entregues aos Investidores, c

ésimos por cento) do capital social da Sociedade Emissora; 
Conversão em Ações sob um Preço de Conversão por Ação a ser definido pela divisão da Avaliação 
Investimento da Sociedade Emissora (pré

(vinte e nove milhões e quatrocentos e onze mil
do Contrato de Investimento;

9. Características das Ações Resultantes da Conversão
de acordo com os termos do Contrato de Inv

preferenciais, sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal
Características das Ações Resultantes da Conversão

ireitos especiais elencados no CAPÍTULO XVIII (“
”) do Contrato de Investimento:  

TERMO DE CESSÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

stimentos realizados no âmbito da Oferta, 
oportunidades ao longo do Período de Capitalização para que possam forçar, a seu único e exclusivo 
critério, o resgate antecipado de seus Títulos de Dívida pela Sociedade Emissora

720º (septingentésimo vigésimo) e 900º (noningentésimo) dia a contar da Data de 

Possibilidade da ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado dos Títulos de Dívida, 
Contrato de Investimento

em Dinheiro ou pela Conversão em Ações
ao investidor em novas rodadas de emissão de valores mobiliários de 

Nos termos da Cláusula 15.1 do Contrato de Investimento, o
subscritos e integralizados no âmbito da Oferta 

na Data de Vencimento de uma das formas previstas no C
o a primeira opção com o (i) resgate com Pagamento em D

Cláusula 15.3 e no Prazo e Forma de Pagamento estabelecidos na Cláusula 15.4 do Contrato
através do exercício da conversibilidade 

nos termos da Cláusula 16.1 do Contrato de Investimento (“

8. Características de Conversibilidade dos Títulos de Dívida. 
Conversível do Contrato de Investimento, incluindo, entre outras:

Conversibilidade dos Títulos de Dívida em Ações Preferenciais de emissão da Sociedade 
nos termos do CAPÍTULO XVI do Contrato e as características de tais Ações

exercício da conversão, constantes do CAPÍTULO XVII
constantes do Contrato de Investimento; 

dos Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento
da Cláusula 16.2 do Contrato de Investimento; 

Hipóteses de Conversão Automática dos Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento
do CAPÍTULO XXI do Contrato de Investimento; 

ão dos Juros Remuneratórios no valor dos Títulos de Dívida para fins de sua Conversão 

ondições para a conversão dos Títulos de Dívida em Ações e características das 
, cada unidade de tí

do capital social da Sociedade Emissora; 
Conversão em Ações sob um Preço de Conversão por Ação a ser definido pela divisão da Avaliação 

(pré-money valuation)
(vinte e nove milhões e quatrocentos e onze mil e setecentos e sessenta 

do Contrato de Investimento; 

9. Características das Ações Resultantes da Conversão
de acordo com os termos do Contrato de Inv

preferenciais, sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal
Características das Ações Resultantes da Conversão”) do Contrato

ireitos especiais elencados no CAPÍTULO XVIII (“

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

stimentos realizados no âmbito da Oferta, 
oportunidades ao longo do Período de Capitalização para que possam forçar, a seu único e exclusivo 

pela Sociedade Emissora
900º (noningentésimo) dia a contar da Data de 

Possibilidade da ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado dos Títulos de Dívida, 
stimento, ocasião em que caberá ao exclusivo critério do 

ou pela Conversão em Ações
ao investidor em novas rodadas de emissão de valores mobiliários de 

Nos termos da Cláusula 15.1 do Contrato de Investimento, o
subscritos e integralizados no âmbito da Oferta serão resgatados pela Sociedade Emissora 

no Contrato 
o a primeira opção com o (i) resgate com Pagamento em D

Cláusula 15.3 e no Prazo e Forma de Pagamento estabelecidos na Cláusula 15.4 do Contrato
através do exercício da conversibilidade dos Títulos, com a Conversão em Ações 

nos termos da Cláusula 16.1 do Contrato de Investimento (“Resgate dos Títulos

8. Características de Conversibilidade dos Títulos de Dívida. 
Contrato de Investimento, incluindo, entre outras:

Conversibilidade dos Títulos de Dívida em Ações Preferenciais de emissão da Sociedade 
e as características de tais Ações

exercício da conversão, constantes do CAPÍTULO XVII, bem como os direitos e obrigações a elas 

e Dívida, antes da Data de Vencimento

Hipóteses de Conversão Automática dos Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento

ão dos Juros Remuneratórios no valor dos Títulos de Dívida para fins de sua Conversão 

ondições para a conversão dos Títulos de Dívida em Ações e características das 
ada unidade de título pode ser conversível em

do capital social da Sociedade Emissora; 
Conversão em Ações sob um Preço de Conversão por Ação a ser definido pela divisão da Avaliação 

ney valuation), estabelecida 
e setecentos e sessenta 

9. Características das Ações Resultantes da Conversão. As Ações 
de acordo com os termos do Contrato de Investimento pertencerão 

preferenciais, sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal
”) do Contrato

ireitos especiais elencados no CAPÍTULO XVIII (“

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS 

stimentos realizados no âmbito da Oferta, 
oportunidades ao longo do Período de Capitalização para que possam forçar, a seu único e exclusivo 

pela Sociedade Emissora 
900º (noningentésimo) dia a contar da Data de 

Possibilidade da ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado dos Títulos de Dívida, 
ocasião em que caberá ao exclusivo critério do 

ou pela Conversão em Ações; 
ao investidor em novas rodadas de emissão de valores mobiliários de 

Nos termos da Cláusula 15.1 do Contrato de Investimento, o
serão resgatados pela Sociedade Emissora 

 de Investimento
o a primeira opção com o (i) resgate com Pagamento em D

Cláusula 15.3 e no Prazo e Forma de Pagamento estabelecidos na Cláusula 15.4 do Contrato
dos Títulos, com a Conversão em Ações 

Resgate dos Títulos”).

8. Características de Conversibilidade dos Títulos de Dívida. São características 
Contrato de Investimento, incluindo, entre outras:

Conversibilidade dos Títulos de Dívida em Ações Preferenciais de emissão da Sociedade 
e as características de tais Ações

, bem como os direitos e obrigações a elas 

e Dívida, antes da Data de Vencimento

Hipóteses de Conversão Automática dos Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento

ão dos Juros Remuneratórios no valor dos Títulos de Dívida para fins de sua Conversão 

ondições para a conversão dos Títulos de Dívida em Ações e características das 
tulo pode ser conversível em

do capital social da Sociedade Emissora;  
Conversão em Ações sob um Preço de Conversão por Ação a ser definido pela divisão da Avaliação 

, estabelecida 
e setecentos e sessenta e qua

As Ações nas quais os Títulos de Dívida são 
estimento pertencerão 

preferenciais, sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal nos termos do CAPÍTULO XVII 
”) do Contrato, e possuirão os seguintes direitos

ireitos especiais elencados no CAPÍTULO XVIII (“

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
 

Data: 19/04/20

stimentos realizados no âmbito da Oferta, dispondo de 
oportunidades ao longo do Período de Capitalização para que possam forçar, a seu único e exclusivo 

 no 540º (quin
900º (noningentésimo) dia a contar da Data de 

Possibilidade da ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado dos Títulos de Dívida, 
ocasião em que caberá ao exclusivo critério do 

ao investidor em novas rodadas de emissão de valores mobiliários de 

Nos termos da Cláusula 15.1 do Contrato de Investimento, os Títulos de Dívida 
serão resgatados pela Sociedade Emissora 

de Investimento, a livre escolha do 
o a primeira opção com o (i) resgate com Pagamento em Dinheiro, nos termos da 

Cláusula 15.3 e no Prazo e Forma de Pagamento estabelecidos na Cláusula 15.4 do Contrato
dos Títulos, com a Conversão em Ações 

”). 

aracterísticas do d
Contrato de Investimento, incluindo, entre outras:

Conversibilidade dos Títulos de Dívida em Ações Preferenciais de emissão da Sociedade 
e as características de tais Ações resultantes do 

, bem como os direitos e obrigações a elas 

e Dívida, antes da Data de Vencimento

Hipóteses de Conversão Automática dos Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento

ão dos Juros Remuneratórios no valor dos Títulos de Dívida para fins de sua Conversão 

ondições para a conversão dos Títulos de Dívida em Ações e características das 
tulo pode ser conversível em

Conversão em Ações sob um Preço de Conversão por Ação a ser definido pela divisão da Avaliação 
, estabelecida em R$ 29.411.764,70

e quatro reais e setenta 

nas quais os Títulos de Dívida são 
estimento pertencerão à classe de 

nos termos do CAPÍTULO XVII 
, e possuirão os seguintes direitos

ireitos especiais elencados no CAPÍTULO XVIII (“Direitos Especiais do 
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dispondo de 3 (três) 
oportunidades ao longo do Período de Capitalização para que possam forçar, a seu único e exclusivo 

540º (quingentésimo
900º (noningentésimo) dia a contar da Data de 

Possibilidade da ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado dos Títulos de Dívida, nos 
ocasião em que caberá ao exclusivo critério do 

ao investidor em novas rodadas de emissão de valores mobiliários de 

s Títulos de Dívida 
serão resgatados pela Sociedade Emissora 

, a livre escolha do 
, nos termos da 

 e a segunda 
dos Títulos, com a Conversão em Ações 

do direito de 
Contrato de Investimento, incluindo, entre outras: 

Conversibilidade dos Títulos de Dívida em Ações Preferenciais de emissão da Sociedade 
resultantes do 

, bem como os direitos e obrigações a elas 

e Dívida, antes da Data de Vencimento nos termos 

Hipóteses de Conversão Automática dos Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento nos termos 

ão dos Juros Remuneratórios no valor dos Títulos de Dívida para fins de sua Conversão 

ondições para a conversão dos Títulos de Dívida em Ações e características das 
tulo pode ser conversível em 0,0034%

Conversão em Ações sob um Preço de Conversão por Ação a ser definido pela divisão da Avaliação 
R$ 29.411.764,70

reais e setenta 

nas quais os Títulos de Dívida são 
à classe de 

nos termos do CAPÍTULO XVII 
, e possuirão os seguintes direitos, 

Direitos Especiais do 
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3 (três) 
oportunidades ao longo do Período de Capitalização para que possam forçar, a seu único e exclusivo 

gentésimo 
900º (noningentésimo) dia a contar da Data de 

nos 
ocasião em que caberá ao exclusivo critério do 

ao investidor em novas rodadas de emissão de valores mobiliários de 

s Títulos de Dívida 
serão resgatados pela Sociedade Emissora 

, a livre escolha do 
, nos termos da 

e a segunda 
dos Títulos, com a Conversão em Ações 

ireito de 
 

Conversibilidade dos Títulos de Dívida em Ações Preferenciais de emissão da Sociedade 
resultantes do 

, bem como os direitos e obrigações a elas 

nos termos 

nos termos 

ão dos Juros Remuneratórios no valor dos Títulos de Dívida para fins de sua Conversão 

ondições para a conversão dos Títulos de Dívida em Ações e características das 
0,0034% 

Conversão em Ações sob um Preço de Conversão por Ação a ser definido pela divisão da Avaliação 
R$ 29.411.764,70 

reais e setenta 

nas quais os Títulos de Dívida são 
à classe de 

nos termos do CAPÍTULO XVII 
, 

Direitos Especiais do 



 

 

9.1. Preferência, 
remanescentes que estejam legalmente disponíveis p
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do titular, a uma taxa de conversão de 1:1 (1 (uma) ação preferencia
9.3. Possibil
9.4. Direito
9.5. Opção de Venda das Ações Preferenciais outo
9.6. Direito de prefer

10. Reestruturação Societária Permitida
Emissora poderá ser objeto de uma reestruturação societária com a constituição d
investimento, incluindo, mas não se limitando a, uma sociedade limitada, sociedade por ações ou ainda 
uma sociedade em conta de participação ou qualquer outro veículo, constituído no Brasil ou no exterior 
(“Veículo de Investimento
Permitida
 
11. Liberdade de Cessão
Contrato de Investimento de comunicar ou obter autorização dos demais Investidores caso deseje ceder 
seus respectivos Títulos de Dívida ou alienar suas Ações para um terceiro, podendo, desde que 
observados os procedimentos para cessão estabelecidos no Contrato d
livremente os Títulos de Dívida de que sejam titulares ou, após a Conversão em Ações, as Ações de que 
sejam titulares, desde que, neste último caso, sejam respeitados os termos e condições aplicáveis à 
cessão de Ações estabelecid
cabível e do CAPÍTULO XIX do Contrato de Investimento
 
12. Comunicações
e recebimento de comunicações 
andamento da Oferta serão realizados eletronicamente, de forma idônea e segura, por meio da 
Plataforma 
deverão ser feitas eletronicamente, por meio da Plataforma 
entregues por carta registrada, courier, em mãos, ou enviadas por e
endereços descritos no preâmbulo. Cabe a cada Parte
eletrônicos que vier a realizar, também por escrito e pelos mesmos meios indicados, sob pena de serem 
consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 
eletrônicos d
 
13. Termos definidos
Contrato de Investimento
 
14. Foro
todas as ques
documentos relacionados ao investimento realizado na Sociedade Emissora.
 
15. Local e Data

Preferência, na 
remanescentes que estejam legalmente disponíveis p

Conversibilidade das ações preferenciais em ações ordinárias a qualquer tempo, a exclusivo critério 
do titular, a uma taxa de conversão de 1:1 (1 (uma) ação preferencia

Possibilidade de 
Direito de Tag Along
Opção de Venda das Ações Preferenciais outo

ireito de prefer
 

Reestruturação Societária Permitida
Emissora poderá ser objeto de uma reestruturação societária com a constituição d
investimento, incluindo, mas não se limitando a, uma sociedade limitada, sociedade por ações ou ainda 
uma sociedade em conta de participação ou qualquer outro veículo, constituído no Brasil ou no exterior 

Veículo de Investimento
Permitida"), respeitados os termos do CAPÍTULO XXII do Contrato de Investimento;

Liberdade de Cessão
to de Investimento de comunicar ou obter autorização dos demais Investidores caso deseje ceder 

seus respectivos Títulos de Dívida ou alienar suas Ações para um terceiro, podendo, desde que 
observados os procedimentos para cessão estabelecidos no Contrato d
livremente os Títulos de Dívida de que sejam titulares ou, após a Conversão em Ações, as Ações de que 
sejam titulares, desde que, neste último caso, sejam respeitados os termos e condições aplicáveis à 
cessão de Ações estabelecid

e do CAPÍTULO XIX do Contrato de Investimento

Comunicações. Em conformidade com o CAPÍTULO XXVIII do Contrato de Investimento, t
recebimento de comunicações 

andamento da Oferta serão realizados eletronicamente, de forma idônea e segura, por meio da 
Plataforma Finco. Uma vez concluída a Oferta todas as comunicações e notificações entre as Par
deverão ser feitas eletronicamente, por meio da Plataforma 
entregues por carta registrada, courier, em mãos, ou enviadas por e
endereços descritos no preâmbulo. Cabe a cada Parte
eletrônicos que vier a realizar, também por escrito e pelos mesmos meios indicados, sob pena de serem 
consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 
eletrônicos desativados.

13. Termos definidos
Contrato de Investimento

Foro. Fica eleito o foro da Comarca de 
todas as questões decorrentes deste Termo de Cessão, do Contrato de Investimento e demais 
documentos relacionados ao investimento realizado na Sociedade Emissora.

. Local e Data. Curitiba/PR

ANEXO VII –MODELO DO
COLETIVO 

na hipótese de liquidação da Sociedade Emissora, no recebimento dos ativos 
remanescentes que estejam legalmente disponíveis p

Conversibilidade das ações preferenciais em ações ordinárias a qualquer tempo, a exclusivo critério 
do titular, a uma taxa de conversão de 1:1 (1 (uma) ação preferencia

idade de Drag Along
Tag Along em caso de Alienação de

Opção de Venda das Ações Preferenciais outo
ireito de preferência para participação em 

Reestruturação Societária Permitida
Emissora poderá ser objeto de uma reestruturação societária com a constituição d
investimento, incluindo, mas não se limitando a, uma sociedade limitada, sociedade por ações ou ainda 
uma sociedade em conta de participação ou qualquer outro veículo, constituído no Brasil ou no exterior 

Veículo de Investimento”), para deter participação na Sociedade Emissora (
respeitados os termos do CAPÍTULO XXII do Contrato de Investimento;

Liberdade de Cessão. Inexistência de qualquer obrigação de qualquer Investidor aderente ao 
to de Investimento de comunicar ou obter autorização dos demais Investidores caso deseje ceder 

seus respectivos Títulos de Dívida ou alienar suas Ações para um terceiro, podendo, desde que 
observados os procedimentos para cessão estabelecidos no Contrato d
livremente os Títulos de Dívida de que sejam titulares ou, após a Conversão em Ações, as Ações de que 
sejam titulares, desde que, neste último caso, sejam respeitados os termos e condições aplicáveis à 
cessão de Ações estabelecidos no Estatuto Social ou Acordo de Acionistas da Sociedade Emissora, se 

e do CAPÍTULO XIX do Contrato de Investimento

. Em conformidade com o CAPÍTULO XXVIII do Contrato de Investimento, t
recebimento de comunicações 

andamento da Oferta serão realizados eletronicamente, de forma idônea e segura, por meio da 
. Uma vez concluída a Oferta todas as comunicações e notificações entre as Par

deverão ser feitas eletronicamente, por meio da Plataforma 
entregues por carta registrada, courier, em mãos, ou enviadas por e
endereços descritos no preâmbulo. Cabe a cada Parte
eletrônicos que vier a realizar, também por escrito e pelos mesmos meios indicados, sob pena de serem 
consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

esativados. 

13. Termos definidos. Todos os termos aqui em letras maiúsculas terão o significado a eles atribuído no 
Contrato de Investimento. 

. Fica eleito o foro da Comarca de 
tões decorrentes deste Termo de Cessão, do Contrato de Investimento e demais 

documentos relacionados ao investimento realizado na Sociedade Emissora.

Curitiba/PR, [DIA

______________________________________________

MODELO DO TERMO DE CES
 DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

hipótese de liquidação da Sociedade Emissora, no recebimento dos ativos 
remanescentes que estejam legalmente disponíveis p

Conversibilidade das ações preferenciais em ações ordinárias a qualquer tempo, a exclusivo critério 
do titular, a uma taxa de conversão de 1:1 (1 (uma) ação preferencia

Drag Along em caso de alienação do Controle da Sociedade Emissora;
em caso de Alienação de

Opção de Venda das Ações Preferenciais outo
ência para participação em 

Reestruturação Societária Permitida. Os Investidores concordam expressamente que a Sociedade 
Emissora poderá ser objeto de uma reestruturação societária com a constituição d
investimento, incluindo, mas não se limitando a, uma sociedade limitada, sociedade por ações ou ainda 
uma sociedade em conta de participação ou qualquer outro veículo, constituído no Brasil ou no exterior 

ara deter participação na Sociedade Emissora (
respeitados os termos do CAPÍTULO XXII do Contrato de Investimento;

. Inexistência de qualquer obrigação de qualquer Investidor aderente ao 
to de Investimento de comunicar ou obter autorização dos demais Investidores caso deseje ceder 

seus respectivos Títulos de Dívida ou alienar suas Ações para um terceiro, podendo, desde que 
observados os procedimentos para cessão estabelecidos no Contrato d
livremente os Títulos de Dívida de que sejam titulares ou, após a Conversão em Ações, as Ações de que 
sejam titulares, desde que, neste último caso, sejam respeitados os termos e condições aplicáveis à 

os no Estatuto Social ou Acordo de Acionistas da Sociedade Emissora, se 
e do CAPÍTULO XIX do Contrato de Investimento

. Em conformidade com o CAPÍTULO XXVIII do Contrato de Investimento, t
recebimento de comunicações e notificações entre a Sociedade Emissora e os Investidores durante o 

andamento da Oferta serão realizados eletronicamente, de forma idônea e segura, por meio da 
. Uma vez concluída a Oferta todas as comunicações e notificações entre as Par

deverão ser feitas eletronicamente, por meio da Plataforma 
entregues por carta registrada, courier, em mãos, ou enviadas por e
endereços descritos no preâmbulo. Cabe a cada Parte
eletrônicos que vier a realizar, também por escrito e pelos mesmos meios indicados, sob pena de serem 
consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

Todos os termos aqui em letras maiúsculas terão o significado a eles atribuído no 

. Fica eleito o foro da Comarca de 
tões decorrentes deste Termo de Cessão, do Contrato de Investimento e demais 

documentos relacionados ao investimento realizado na Sociedade Emissora.

DIA] de [MÊS]

______________________________________________
[

TERMO DE CESSÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

hipótese de liquidação da Sociedade Emissora, no recebimento dos ativos 
remanescentes que estejam legalmente disponíveis para distribuição entre os acionistas;

Conversibilidade das ações preferenciais em ações ordinárias a qualquer tempo, a exclusivo critério 
do titular, a uma taxa de conversão de 1:1 (1 (uma) ação preferencia

em caso de alienação do Controle da Sociedade Emissora;
em caso de Alienação de Controle da Sociedade Emissora;

Opção de Venda das Ações Preferenciais outorgada aos Investidores; e 
ência para participação em futures 

Os Investidores concordam expressamente que a Sociedade 
Emissora poderá ser objeto de uma reestruturação societária com a constituição d
investimento, incluindo, mas não se limitando a, uma sociedade limitada, sociedade por ações ou ainda 
uma sociedade em conta de participação ou qualquer outro veículo, constituído no Brasil ou no exterior 

ara deter participação na Sociedade Emissora (
respeitados os termos do CAPÍTULO XXII do Contrato de Investimento;

. Inexistência de qualquer obrigação de qualquer Investidor aderente ao 
to de Investimento de comunicar ou obter autorização dos demais Investidores caso deseje ceder 

seus respectivos Títulos de Dívida ou alienar suas Ações para um terceiro, podendo, desde que 
observados os procedimentos para cessão estabelecidos no Contrato d
livremente os Títulos de Dívida de que sejam titulares ou, após a Conversão em Ações, as Ações de que 
sejam titulares, desde que, neste último caso, sejam respeitados os termos e condições aplicáveis à 

os no Estatuto Social ou Acordo de Acionistas da Sociedade Emissora, se 
e do CAPÍTULO XIX do Contrato de Investimento.

. Em conformidade com o CAPÍTULO XXVIII do Contrato de Investimento, t
e notificações entre a Sociedade Emissora e os Investidores durante o 

andamento da Oferta serão realizados eletronicamente, de forma idônea e segura, por meio da 
. Uma vez concluída a Oferta todas as comunicações e notificações entre as Par

deverão ser feitas eletronicamente, por meio da Plataforma 
entregues por carta registrada, courier, em mãos, ou enviadas por e
endereços descritos no preâmbulo. Cabe a cada Parte
eletrônicos que vier a realizar, também por escrito e pelos mesmos meios indicados, sob pena de serem 
consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

Todos os termos aqui em letras maiúsculas terão o significado a eles atribuído no 

. Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná 
tões decorrentes deste Termo de Cessão, do Contrato de Investimento e demais 

documentos relacionados ao investimento realizado na Sociedade Emissora.

] de [ANO] 
 
 

______________________________________________
[NOME CEDENTE

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

hipótese de liquidação da Sociedade Emissora, no recebimento dos ativos 
ara distribuição entre os acionistas;

Conversibilidade das ações preferenciais em ações ordinárias a qualquer tempo, a exclusivo critério 
do titular, a uma taxa de conversão de 1:1 (1 (uma) ação preferencia

em caso de alienação do Controle da Sociedade Emissora;
Controle da Sociedade Emissora;
rgada aos Investidores; e 

futures aumentos de capital da Sociedade Emissora.

Os Investidores concordam expressamente que a Sociedade 
Emissora poderá ser objeto de uma reestruturação societária com a constituição d
investimento, incluindo, mas não se limitando a, uma sociedade limitada, sociedade por ações ou ainda 
uma sociedade em conta de participação ou qualquer outro veículo, constituído no Brasil ou no exterior 

ara deter participação na Sociedade Emissora (
respeitados os termos do CAPÍTULO XXII do Contrato de Investimento;

. Inexistência de qualquer obrigação de qualquer Investidor aderente ao 
to de Investimento de comunicar ou obter autorização dos demais Investidores caso deseje ceder 

seus respectivos Títulos de Dívida ou alienar suas Ações para um terceiro, podendo, desde que 
observados os procedimentos para cessão estabelecidos no Contrato d
livremente os Títulos de Dívida de que sejam titulares ou, após a Conversão em Ações, as Ações de que 
sejam titulares, desde que, neste último caso, sejam respeitados os termos e condições aplicáveis à 

os no Estatuto Social ou Acordo de Acionistas da Sociedade Emissora, se 
. 

. Em conformidade com o CAPÍTULO XXVIII do Contrato de Investimento, t
e notificações entre a Sociedade Emissora e os Investidores durante o 

andamento da Oferta serão realizados eletronicamente, de forma idônea e segura, por meio da 
. Uma vez concluída a Oferta todas as comunicações e notificações entre as Par

deverão ser feitas eletronicamente, por meio da Plataforma Finco, ou, alternativamente, por escrito e 
entregues por carta registrada, courier, em mãos, ou enviadas por e
endereços descritos no preâmbulo. Cabe a cada Parte informar as alterações de endereços físicos e 
eletrônicos que vier a realizar, também por escrito e pelos mesmos meios indicados, sob pena de serem 
consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

Todos os termos aqui em letras maiúsculas terão o significado a eles atribuído no 

Curitiba, Estado do Paraná 
tões decorrentes deste Termo de Cessão, do Contrato de Investimento e demais 

documentos relacionados ao investimento realizado na Sociedade Emissora.

______________________________________________
NOME CEDENTE] 

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS 

hipótese de liquidação da Sociedade Emissora, no recebimento dos ativos 
ara distribuição entre os acionistas;

Conversibilidade das ações preferenciais em ações ordinárias a qualquer tempo, a exclusivo critério 
do titular, a uma taxa de conversão de 1:1 (1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária);

em caso de alienação do Controle da Sociedade Emissora;
Controle da Sociedade Emissora;
rgada aos Investidores; e  

aumentos de capital da Sociedade Emissora.

Os Investidores concordam expressamente que a Sociedade 
Emissora poderá ser objeto de uma reestruturação societária com a constituição d
investimento, incluindo, mas não se limitando a, uma sociedade limitada, sociedade por ações ou ainda 
uma sociedade em conta de participação ou qualquer outro veículo, constituído no Brasil ou no exterior 

ara deter participação na Sociedade Emissora ("Reestruturação Societária 
respeitados os termos do CAPÍTULO XXII do Contrato de Investimento;

. Inexistência de qualquer obrigação de qualquer Investidor aderente ao 
to de Investimento de comunicar ou obter autorização dos demais Investidores caso deseje ceder 

seus respectivos Títulos de Dívida ou alienar suas Ações para um terceiro, podendo, desde que 
observados os procedimentos para cessão estabelecidos no Contrato de Investimento,
livremente os Títulos de Dívida de que sejam titulares ou, após a Conversão em Ações, as Ações de que 
sejam titulares, desde que, neste último caso, sejam respeitados os termos e condições aplicáveis à 

os no Estatuto Social ou Acordo de Acionistas da Sociedade Emissora, se 

. Em conformidade com o CAPÍTULO XXVIII do Contrato de Investimento, t
e notificações entre a Sociedade Emissora e os Investidores durante o 

andamento da Oferta serão realizados eletronicamente, de forma idônea e segura, por meio da 
. Uma vez concluída a Oferta todas as comunicações e notificações entre as Par

, ou, alternativamente, por escrito e 
entregues por carta registrada, courier, em mãos, ou enviadas por e-mail, conforme o caso, para os 

informar as alterações de endereços físicos e 
eletrônicos que vier a realizar, também por escrito e pelos mesmos meios indicados, sob pena de serem 
consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

Todos os termos aqui em letras maiúsculas terão o significado a eles atribuído no 

Curitiba, Estado do Paraná como competente para dirimir 
tões decorrentes deste Termo de Cessão, do Contrato de Investimento e demais 

documentos relacionados ao investimento realizado na Sociedade Emissora. 

______________________________________________

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
 

Data: 19/04/20

hipótese de liquidação da Sociedade Emissora, no recebimento dos ativos 
ara distribuição entre os acionistas; 

Conversibilidade das ações preferenciais em ações ordinárias a qualquer tempo, a exclusivo critério 
l para 1 (uma) ação ordinária);

em caso de alienação do Controle da Sociedade Emissora; 
Controle da Sociedade Emissora;  

aumentos de capital da Sociedade Emissora.

Os Investidores concordam expressamente que a Sociedade 
Emissora poderá ser objeto de uma reestruturação societária com a constituição de um novo veículo de 
investimento, incluindo, mas não se limitando a, uma sociedade limitada, sociedade por ações ou ainda 
uma sociedade em conta de participação ou qualquer outro veículo, constituído no Brasil ou no exterior 

Reestruturação Societária 
respeitados os termos do CAPÍTULO XXII do Contrato de Investimento; 

. Inexistência de qualquer obrigação de qualquer Investidor aderente ao 
to de Investimento de comunicar ou obter autorização dos demais Investidores caso deseje ceder 

seus respectivos Títulos de Dívida ou alienar suas Ações para um terceiro, podendo, desde que 
e Investimento,

livremente os Títulos de Dívida de que sejam titulares ou, após a Conversão em Ações, as Ações de que 
sejam titulares, desde que, neste último caso, sejam respeitados os termos e condições aplicáveis à 

os no Estatuto Social ou Acordo de Acionistas da Sociedade Emissora, se 

. Em conformidade com o CAPÍTULO XXVIII do Contrato de Investimento, t
e notificações entre a Sociedade Emissora e os Investidores durante o 

andamento da Oferta serão realizados eletronicamente, de forma idônea e segura, por meio da 
. Uma vez concluída a Oferta todas as comunicações e notificações entre as Par

, ou, alternativamente, por escrito e 
mail, conforme o caso, para os 

informar as alterações de endereços físicos e 
eletrônicos que vier a realizar, também por escrito e pelos mesmos meios indicados, sob pena de serem 
consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

Todos os termos aqui em letras maiúsculas terão o significado a eles atribuído no 

como competente para dirimir 
tões decorrentes deste Termo de Cessão, do Contrato de Investimento e demais 
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ANEXO VII –MODELO DO
COLETIVO 

______________________________________________

MODELO DO TERMO DE CES
 DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

CPF

______________________________________________
[NOME CESSIONÁRIO

CPF

TERMO DE CESSÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

CPF [PREENCHER

______________________________________________
NOME CESSIONÁRIO

CPF [PREENCHER

SÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
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