
 

 

QUALIFICAÇÃO DO INVESTIDOR/OUTORGANTE

[NOME 
[NÚMERO
[ENDEREÇO
(“investidor
 
O investidor acima qualificado, 
procuradora 
sociedade empresária limitada 
29.605.498/0001
80.020-31
confere amplos poderes para r
participação 
Dívida”) realizada por
participativo gerenciada por 
LTDA., sociedade empresária limitada fundada em 
29.605.498/0001
80.020-31
09/06/2017
nº 29.605.498/0001
CEP 80.020
Valores Mobiliários (“
Declaratório 
em conformidade com o C
Conversível
do Termo
representação esta a ser desempenhada nos estritos limites e condições expostos a seguir
 
1. Poderes.
cumprimento dos seguintes atos e funções:
 

(i) 

 
(ii) 

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

QUALIFICAÇÃO DO INVESTIDOR/OUTORGANTE

NOME DO INVESTIDOR
NÚMERO] – [ÓRGÃO EMISSOR
ENDEREÇO],no município de 
investidor”);  

O investidor acima qualificado, 
procuradora FINCO INVEST 
sociedade empresária limitada 
29.605.498/0001-06

310, Cidade de 
confere amplos poderes para r
participação sua em qualquer

”) realizada por
participativo gerenciada por 

sociedade empresária limitada fundada em 
29.605.498/0001-06

310, Cidade de 
09/06/2017 e devidamente registrada na JUCEPAR sob NIRE 

29.605.498/0001
CEP 80.020-310, Cidade de 
Valores Mobiliários (“
Declaratório  16.497 de 24 de julho de 2018, publicado DOU 
em conformidade com o C
Conversível (“Contrato de Investimento

Termo de Subscrição
representação esta a ser desempenhada nos estritos limites e condições expostos a seguir

Poderes. A procuração ora outorgada será exercida pela Representante estritamente no 
cumprimento dos seguintes atos e funções:

 realizar, em nome do Outorgante, quando houver a conclusão com êxito da Oferta, a 
transferência dos recursos aportados pelo Outorgante na Conta 
pagamento designado para a Oferta
designada pela Sociedade Emissora, para fins de concretização de sua participação na 
Oferta, de acordo com o val
e no Termo de Adesão;

 representar o Outorgante perante a Sociedade Emissora e quaisq
acionistas, administradores e quaisquer outros terceiros, para fins de assinatura do Livro de 
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O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE
DE MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

QUALIFICAÇÃO DO INVESTIDOR/OUTORGANTE

INVESTIDOR], [NACIONALIDADE
ÓRGÃO EMISSOR

no município de 

O investidor acima qualificado, 
FINCO INVEST SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.

sociedade empresária limitada 
06, com sede na Rua 

0, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná
confere amplos poderes para representá

sua em qualquer oferta de títulos de dívida conversíveis em ações (“
”) realizada por qualquer Sociedade Emissora, 

participativo gerenciada por FINCO INVEST 
sociedade empresária limitada fundada em 

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

e devidamente registrada na JUCEPAR sob NIRE 
29.605.498/0001-06, com sede na Rua 

0, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, devidamente autorizada pela Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) como plataforma eletrônica de investimentos colaborativos através do Ato 

16.497 de 24 de julho de 2018, publicado DOU 
em conformidade com o Contrato 

Contrato de Investimento
de Subscrição e Adesão

representação esta a ser desempenhada nos estritos limites e condições expostos a seguir

A procuração ora outorgada será exercida pela Representante estritamente no 
cumprimento dos seguintes atos e funções:

realizar, em nome do Outorgante, quando houver a conclusão com êxito da Oferta, a 
transferência dos recursos aportados pelo Outorgante na Conta 
pagamento designado para a Oferta

gnada pela Sociedade Emissora, para fins de concretização de sua participação na 
Oferta, de acordo com o val

Termo de Adesão;

representar o Outorgante perante a Sociedade Emissora e quaisq
acionistas, administradores e quaisquer outros terceiros, para fins de assinatura do Livro de 

MODELO DE PROCURAÇÃO DO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

MODELO DE PROCURAÇÃO
O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE

DE MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

QUALIFICAÇÃO DO INVESTIDOR/OUTORGANTE

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

no município de [MUNICÍPIO

O investidor acima qualificado, doravante denominado “
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.

sociedade empresária limitada fundada em 
, com sede na Rua XV de Novembro, 1

Curitiba, Estado do Paraná
epresentá-lo no cumprimento de seus interesses referentes à 

oferta de títulos de dívida conversíveis em ações (“
qualquer Sociedade Emissora, 

FINCO INVEST 
sociedade empresária limitada fundada em 

, com sede na Rua XV de Novembro, 1.155
Curitiba, Estado do Paraná

e devidamente registrada na JUCEPAR sob NIRE 
com sede na Rua XV de Novembro, 1.155

Curitiba, Estado do Paraná, devidamente autorizada pela Comissão de 
”) como plataforma eletrônica de investimentos colaborativos através do Ato 

16.497 de 24 de julho de 2018, publicado DOU 
ontrato de Investimento 

Contrato de Investimento”), ao qual o Outorgan
desão ao Contrato de Investimento Coletivo

representação esta a ser desempenhada nos estritos limites e condições expostos a seguir

A procuração ora outorgada será exercida pela Representante estritamente no 
cumprimento dos seguintes atos e funções: 

realizar, em nome do Outorgante, quando houver a conclusão com êxito da Oferta, a 
transferência dos recursos aportados pelo Outorgante na Conta 
pagamento designado para a Oferta

gnada pela Sociedade Emissora, para fins de concretização de sua participação na 
Oferta, de acordo com o valor investido pelo Outorgante

Termo de Adesão; 

representar o Outorgante perante a Sociedade Emissora e quaisq
acionistas, administradores e quaisquer outros terceiros, para fins de assinatura do Livro de 

MODELO DE PROCURAÇÃO DO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

ANEXO 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO
O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE

DE MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA
 

QUALIFICAÇÃO DO INVESTIDOR/OUTORGANTE 
 

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

MUNICÍPIO], Estado de

doravante denominado “
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.

fundada em 09/06/2017
XV de Novembro, 1

Curitiba, Estado do Paraná, doravante denominada “
lo no cumprimento de seus interesses referentes à 

oferta de títulos de dívida conversíveis em ações (“
qualquer Sociedade Emissora, por meio de plataforma eletrônic

FINCO INVEST SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET 
sociedade empresária limitada fundada em 09/06/2017

XV de Novembro, 1.155
Curitiba, Estado do Paraná, 

e devidamente registrada na JUCEPAR sob NIRE 
XV de Novembro, 1.155

Curitiba, Estado do Paraná, devidamente autorizada pela Comissão de 
”) como plataforma eletrônica de investimentos colaborativos através do Ato 

16.497 de 24 de julho de 2018, publicado DOU 
nvestimento 

”), ao qual o Outorgan
ao Contrato de Investimento Coletivo

representação esta a ser desempenhada nos estritos limites e condições expostos a seguir

A procuração ora outorgada será exercida pela Representante estritamente no 
 

realizar, em nome do Outorgante, quando houver a conclusão com êxito da Oferta, a 
transferência dos recursos aportados pelo Outorgante na Conta 
pagamento designado para a Oferta (conforme definida no Termo de Adesão) para a conta 

gnada pela Sociedade Emissora, para fins de concretização de sua participação na 
or investido pelo Outorgante

representar o Outorgante perante a Sociedade Emissora e quaisq
acionistas, administradores e quaisquer outros terceiros, para fins de assinatura do Livro de 

MODELO DE PROCURAÇÃO DO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

ANEXO III 

MODELO DE PROCURAÇÃO
O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE

DE MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

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

], Estado de [UF], doravante denominado simpl

doravante denominado “Outorgante
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.

09/06/2017 e 
XV de Novembro, 1.155, Sala 1805, 

doravante denominada “
lo no cumprimento de seus interesses referentes à 

oferta de títulos de dívida conversíveis em ações (“
por meio de plataforma eletrônic

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET 
09/06/2017 

XV de Novembro, 1.155, Sala 1805, 18
, sociedade empresária limitada, 

e devidamente registrada na JUCEPAR sob NIRE 41.208.592.800
XV de Novembro, 1.155, Sala 1805, 

Curitiba, Estado do Paraná, devidamente autorizada pela Comissão de 
”) como plataforma eletrônica de investimentos colaborativos através do Ato 

16.497 de 24 de julho de 2018, publicado DOU em 25/07/18,
nvestimento Coletivo na Modalidade de Mútuo On

”), ao qual o Outorgante adere por meio da assinatura eletrônica
ao Contrato de Investimento Coletivo

representação esta a ser desempenhada nos estritos limites e condições expostos a seguir

A procuração ora outorgada será exercida pela Representante estritamente no 

realizar, em nome do Outorgante, quando houver a conclusão com êxito da Oferta, a 
transferência dos recursos aportados pelo Outorgante na Conta 

(conforme definida no Termo de Adesão) para a conta 
gnada pela Sociedade Emissora, para fins de concretização de sua participação na 

or investido pelo Outorgante

representar o Outorgante perante a Sociedade Emissora e quaisq
acionistas, administradores e quaisquer outros terceiros, para fins de assinatura do Livro de 

MODELO DE PROCURAÇÃO DO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS  

MODELO DE PROCURAÇÃO 
O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE

DE 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)

doravante denominado simpl

Outorgante”, nomeia e constitui sua bastante 
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.

e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
Sala 1805, 18º Andar, bairro Centro, CEP 

doravante denominada “Representante
lo no cumprimento de seus interesses referentes à 

oferta de títulos de dívida conversíveis em ações (“
por meio de plataforma eletrônic

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET 
 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

Sala 1805, 18º Andar, bairro Centro, CEP 
sociedade empresária limitada, 

41.208.592.800, inscrita no CNPJ/MF sob o 
Sala 1805, 18

Curitiba, Estado do Paraná, devidamente autorizada pela Comissão de 
”) como plataforma eletrônica de investimentos colaborativos através do Ato 

25/07/18, (“Finco
Coletivo na Modalidade de Mútuo On

te adere por meio da assinatura eletrônica
ao Contrato de Investimento Coletivo 

representação esta a ser desempenhada nos estritos limites e condições expostos a seguir

A procuração ora outorgada será exercida pela Representante estritamente no 

realizar, em nome do Outorgante, quando houver a conclusão com êxito da Oferta, a 
transferência dos recursos aportados pelo Outorgante na Conta 

(conforme definida no Termo de Adesão) para a conta 
gnada pela Sociedade Emissora, para fins de concretização de sua participação na 

or investido pelo Outorgante previsto no 

representar o Outorgante perante a Sociedade Emissora e quaisq
acionistas, administradores e quaisquer outros terceiros, para fins de assinatura do Livro de 

MODELO DE PROCURAÇÃO DO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
Data: 19/04/2020

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

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

doravante denominado simpl

”, nomeia e constitui sua bastante 
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.

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

lo no cumprimento de seus interesses referentes à 
oferta de títulos de dívida conversíveis em ações (“Oferta” e “

por meio de plataforma eletrônica de investimento 
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET 

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

sociedade empresária limitada, fundada em 
inscrita no CNPJ/MF sob o 
18º Andar, bairro Centro, 

Curitiba, Estado do Paraná, devidamente autorizada pela Comissão de 
”) como plataforma eletrônica de investimentos colaborativos através do Ato 

Finco” ou “Plataforma
Coletivo na Modalidade de Mútuo On

te adere por meio da assinatura eletrônica
 (“Termo de Adesão

representação esta a ser desempenhada nos estritos limites e condições expostos a seguir: 

A procuração ora outorgada será exercida pela Representante estritamente no 

realizar, em nome do Outorgante, quando houver a conclusão com êxito da Oferta, a 
transferência dos recursos aportados pelo Outorgante na Conta autorizada do meio de 

(conforme definida no Termo de Adesão) para a conta 
gnada pela Sociedade Emissora, para fins de concretização de sua participação na 

previsto no Boletim de Subscrição 

representar o Outorgante perante a Sociedade Emissora e quaisquer de seus sócios, 
acionistas, administradores e quaisquer outros terceiros, para fins de assinatura do Livro de 

19/04/2020  1/3 

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

doravante denominado simplesmente 

”, nomeia e constitui sua bastante 
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
Andar, bairro Centro, CEP 
Representante”, a quem 

lo no cumprimento de seus interesses referentes à qualquer
” e “Títulos de 

a de investimento 
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET 

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

fundada em 
inscrita no CNPJ/MF sob o 

Andar, bairro Centro, 
Curitiba, Estado do Paraná, devidamente autorizada pela Comissão de 

”) como plataforma eletrônica de investimentos colaborativos através do Ato 
Plataforma”), 

Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso 
te adere por meio da assinatura eletrônica

Termo de Adesão”),
 

A procuração ora outorgada será exercida pela Representante estritamente no 

realizar, em nome do Outorgante, quando houver a conclusão com êxito da Oferta, a 
autorizada do meio de 

(conforme definida no Termo de Adesão) para a conta 
gnada pela Sociedade Emissora, para fins de concretização de sua participação na 

Boletim de Subscrição 

uer de seus sócios, 
acionistas, administradores e quaisquer outros terceiros, para fins de assinatura do Livro de 

 

 

] nº 
à 

esmente 

”, nomeia e constitui sua bastante 
, 

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

”, a quem 
qualquer 

Títulos de 
a de investimento 

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

Andar, bairro Centro, CEP 
fundada em 

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

Curitiba, Estado do Paraná, devidamente autorizada pela Comissão de 
”) como plataforma eletrônica de investimentos colaborativos através do Ato 

, 
eroso 

te adere por meio da assinatura eletrônica 
), 

A procuração ora outorgada será exercida pela Representante estritamente no 

realizar, em nome do Outorgante, quando houver a conclusão com êxito da Oferta, a 
autorizada do meio de 

(conforme definida no Termo de Adesão) para a conta 
gnada pela Sociedade Emissora, para fins de concretização de sua participação na 

Boletim de Subscrição 

uer de seus sócios, 
acionistas, administradores e quaisquer outros terceiros, para fins de assinatura do Livro de 



 

 

 
(iii) 

 
(iv) 

 
2. Limitação de
ação ou omissão que realizar de boa
que a Representante poderá basear
notificação, solicitação, termo, permissão, declaração, instrumento ou qualquer outro documento 
escrito (incluindo mensage
devidamente assinado, ou de outra forma autenticado pelo Outorgante.
 
3. Atualização de Endereço.
atualizado junto à Repre
consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 
eletrônicos desativados
 
4. Não obrigação.
desta procuração, a Representante não estará obrigada a agir, exceto se expressamente acordado com 
o Outorgante e sujeito aos termos e condições aplicáveis, inclusive ao pagamento de qualquer 
remuneração que seja eventualmente de
Outorgante, conforme o caso.
 
5. Revogação de Mandato.
se reserva o direito de, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, e sem q
renunciar ao mandato ora outorgado, mediante notificação prévia ao Outorgante com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias.
 

Transferência de Ações Nominativas, da Lista de Subscrição ou dos Boletins de Subscrição da 
Sociedade Emissora aplicáveis em decorrência da 
Conversão Automática, nos 
(b) Conversão em Ações, nas Hipóteses de Conversão Facultativa, desde que expressamente 
autorizada pelo 
(c) eventual alienação pelo Outorgante de suas Ações que tenha sido formalizada por meio 
da assinatura eletrônica do respectivo Termo de Cessão;

 representar o Outorgante na celebração de (a) aditamentos ao Contrato de In
que sejam necessários para refletir a conversão do tipo societário da Sociedade Emissora 
em sociedade por ações ou a Reestruturação Societ
XXI do Contrato de Investimento, para o que a Representante fica des
autorizada; e (b) eventuais outros aditamentos, desde que previamente instruída para tanto 
pelo Outorgante;

 representar o Outorgante com relação à (a) Reestruturação Soci
trata o CAPÍTULO XXI do
expressamente autorizada, incluindo, sem limitação, para fins de constituição de quaisquer 
veículos no âmbito da referida Reestruturação Societária Permitida, da contribuição dos 
Títulos de Dívida ou das Aç
novos valores mobiliários decorrentes de tal contribuição, ou de quaisquer atos necessários 
à implementação da Reestruturação Societária Permitida; e (b)
reestruturações societ
instruída para tanto pelo Outorgante.

Limitação de Responsabilidade.
ação ou omissão que realizar de boa
que a Representante poderá basear
notificação, solicitação, termo, permissão, declaração, instrumento ou qualquer outro documento 
escrito (incluindo mensage
devidamente assinado, ou de outra forma autenticado pelo Outorgante.

Atualização de Endereço.
atualizado junto à Repre
consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 
eletrônicos desativados

Não obrigação. Não obstante os poderes outorgados pelo Outorgante 
desta procuração, a Representante não estará obrigada a agir, exceto se expressamente acordado com 
o Outorgante e sujeito aos termos e condições aplicáveis, inclusive ao pagamento de qualquer 
remuneração que seja eventualmente de
Outorgante, conforme o caso.

Revogação de Mandato.
se reserva o direito de, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, e sem q
renunciar ao mandato ora outorgado, mediante notificação prévia ao Outorgante com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias.
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Transferência de Ações Nominativas, da Lista de Subscrição ou dos Boletins de Subscrição da 
Sociedade Emissora aplicáveis em decorrência da 
Conversão Automática, nos 

Conversão em Ações, nas Hipóteses de Conversão Facultativa, desde que expressamente 
autorizada pelo Outorgante, nos termos do CAPÍTULO 
(c) eventual alienação pelo Outorgante de suas Ações que tenha sido formalizada por meio 
da assinatura eletrônica do respectivo Termo de Cessão;

representar o Outorgante na celebração de (a) aditamentos ao Contrato de In
que sejam necessários para refletir a conversão do tipo societário da Sociedade Emissora 
em sociedade por ações ou a Reestruturação Societ

Contrato de Investimento, para o que a Representante fica des
autorizada; e (b) eventuais outros aditamentos, desde que previamente instruída para tanto 
pelo Outorgante; 

representar o Outorgante com relação à (a) Reestruturação Soci
CAPÍTULO XXI do

expressamente autorizada, incluindo, sem limitação, para fins de constituição de quaisquer 
veículos no âmbito da referida Reestruturação Societária Permitida, da contribuição dos 

os de Dívida ou das Aç
novos valores mobiliários decorrentes de tal contribuição, ou de quaisquer atos necessários 
à implementação da Reestruturação Societária Permitida; e (b)
reestruturações societ
instruída para tanto pelo Outorgante.

Responsabilidade.
ação ou omissão que realizar de boa
que a Representante poderá basear
notificação, solicitação, termo, permissão, declaração, instrumento ou qualquer outro documento 
escrito (incluindo mensagens eletrônicas) que a Representante acredite ser verdadeiro e esteja 
devidamente assinado, ou de outra forma autenticado pelo Outorgante.

Atualização de Endereço. O Outorgante deverá manter cadastro de suas informações pessoais 
atualizado junto à Representante, especialmente seu endereço eletrônico, 
consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 
eletrônicos desativados. 

Não obstante os poderes outorgados pelo Outorgante 
desta procuração, a Representante não estará obrigada a agir, exceto se expressamente acordado com 
o Outorgante e sujeito aos termos e condições aplicáveis, inclusive ao pagamento de qualquer 
remuneração que seja eventualmente de
Outorgante, conforme o caso. 

Revogação de Mandato. Esta procuração terá prazo indeterminado. Não obstante, a Representante 
se reserva o direito de, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, e sem q
renunciar ao mandato ora outorgado, mediante notificação prévia ao Outorgante com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias. 

MODELO DE PROCURAÇÃO DO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
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Transferência de Ações Nominativas, da Lista de Subscrição ou dos Boletins de Subscrição da 
Sociedade Emissora aplicáveis em decorrência da 
Conversão Automática, nos termos 

Conversão em Ações, nas Hipóteses de Conversão Facultativa, desde que expressamente 
Outorgante, nos termos do CAPÍTULO 

(c) eventual alienação pelo Outorgante de suas Ações que tenha sido formalizada por meio 
da assinatura eletrônica do respectivo Termo de Cessão;

representar o Outorgante na celebração de (a) aditamentos ao Contrato de In
que sejam necessários para refletir a conversão do tipo societário da Sociedade Emissora 
em sociedade por ações ou a Reestruturação Societ

Contrato de Investimento, para o que a Representante fica des
autorizada; e (b) eventuais outros aditamentos, desde que previamente instruída para tanto 

representar o Outorgante com relação à (a) Reestruturação Soci
CAPÍTULO XXI do Contrato de Inves

expressamente autorizada, incluindo, sem limitação, para fins de constituição de quaisquer 
veículos no âmbito da referida Reestruturação Societária Permitida, da contribuição dos 

os de Dívida ou das Ações detida
novos valores mobiliários decorrentes de tal contribuição, ou de quaisquer atos necessários 
à implementação da Reestruturação Societária Permitida; e (b)
reestruturações societárias envolvendo a Sociedade Emissora, desde que previamente 
instruída para tanto pelo Outorgante.

Responsabilidade. A Representante não será responsabilizada em relação a qualquer 
ação ou omissão que realizar de boa-fé em conformidade com
que a Representante poderá basear-se em, e não será responsabilizada por basear
notificação, solicitação, termo, permissão, declaração, instrumento ou qualquer outro documento 

ns eletrônicas) que a Representante acredite ser verdadeiro e esteja 
devidamente assinado, ou de outra forma autenticado pelo Outorgante.

O Outorgante deverá manter cadastro de suas informações pessoais 
sentante, especialmente seu endereço eletrônico, 

consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

Não obstante os poderes outorgados pelo Outorgante 
desta procuração, a Representante não estará obrigada a agir, exceto se expressamente acordado com 
o Outorgante e sujeito aos termos e condições aplicáveis, inclusive ao pagamento de qualquer 
remuneração que seja eventualmente de

Esta procuração terá prazo indeterminado. Não obstante, a Representante 
se reserva o direito de, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, e sem q
renunciar ao mandato ora outorgado, mediante notificação prévia ao Outorgante com antecedência 
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Transferência de Ações Nominativas, da Lista de Subscrição ou dos Boletins de Subscrição da 
Sociedade Emissora aplicáveis em decorrência da 

termos do CAPÍTULO XXI 
Conversão em Ações, nas Hipóteses de Conversão Facultativa, desde que expressamente 

Outorgante, nos termos do CAPÍTULO 
(c) eventual alienação pelo Outorgante de suas Ações que tenha sido formalizada por meio 
da assinatura eletrônica do respectivo Termo de Cessão;

representar o Outorgante na celebração de (a) aditamentos ao Contrato de In
que sejam necessários para refletir a conversão do tipo societário da Sociedade Emissora 
em sociedade por ações ou a Reestruturação Societ

Contrato de Investimento, para o que a Representante fica des
autorizada; e (b) eventuais outros aditamentos, desde que previamente instruída para tanto 

representar o Outorgante com relação à (a) Reestruturação Soci
Contrato de Investimento, para o que a Representante fica desde já 

expressamente autorizada, incluindo, sem limitação, para fins de constituição de quaisquer 
veículos no âmbito da referida Reestruturação Societária Permitida, da contribuição dos 

ões detidas pelo Outorgante em tais veículos, da subscrição de 
novos valores mobiliários decorrentes de tal contribuição, ou de quaisquer atos necessários 
à implementação da Reestruturação Societária Permitida; e (b)

árias envolvendo a Sociedade Emissora, desde que previamente 
instruída para tanto pelo Outorgante. 

A Representante não será responsabilizada em relação a qualquer 
fé em conformidade com
se em, e não será responsabilizada por basear

notificação, solicitação, termo, permissão, declaração, instrumento ou qualquer outro documento 
ns eletrônicas) que a Representante acredite ser verdadeiro e esteja 

devidamente assinado, ou de outra forma autenticado pelo Outorgante.

O Outorgante deverá manter cadastro de suas informações pessoais 
sentante, especialmente seu endereço eletrônico, 

consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

Não obstante os poderes outorgados pelo Outorgante 
desta procuração, a Representante não estará obrigada a agir, exceto se expressamente acordado com 
o Outorgante e sujeito aos termos e condições aplicáveis, inclusive ao pagamento de qualquer 
remuneração que seja eventualmente devida à Representante para fins da representação do 

Esta procuração terá prazo indeterminado. Não obstante, a Representante 
se reserva o direito de, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, e sem q
renunciar ao mandato ora outorgado, mediante notificação prévia ao Outorgante com antecedência 
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Transferência de Ações Nominativas, da Lista de Subscrição ou dos Boletins de Subscrição da 
Sociedade Emissora aplicáveis em decorrência da (a) Conversão em Ações, nas Hipóteses de 

do CAPÍTULO XXI 
Conversão em Ações, nas Hipóteses de Conversão Facultativa, desde que expressamente 

Outorgante, nos termos do CAPÍTULO 
(c) eventual alienação pelo Outorgante de suas Ações que tenha sido formalizada por meio 
da assinatura eletrônica do respectivo Termo de Cessão;

representar o Outorgante na celebração de (a) aditamentos ao Contrato de In
que sejam necessários para refletir a conversão do tipo societário da Sociedade Emissora 
em sociedade por ações ou a Reestruturação Societária Permitida de que trata 

Contrato de Investimento, para o que a Representante fica des
autorizada; e (b) eventuais outros aditamentos, desde que previamente instruída para tanto 

representar o Outorgante com relação à (a) Reestruturação Soci
timento, para o que a Representante fica desde já 

expressamente autorizada, incluindo, sem limitação, para fins de constituição de quaisquer 
veículos no âmbito da referida Reestruturação Societária Permitida, da contribuição dos 

s pelo Outorgante em tais veículos, da subscrição de 
novos valores mobiliários decorrentes de tal contribuição, ou de quaisquer atos necessários 
à implementação da Reestruturação Societária Permitida; e (b)

árias envolvendo a Sociedade Emissora, desde que previamente 

A Representante não será responsabilizada em relação a qualquer 
fé em conformidade com instruções do Outorgante, sendo certo 
se em, e não será responsabilizada por basear

notificação, solicitação, termo, permissão, declaração, instrumento ou qualquer outro documento 
ns eletrônicas) que a Representante acredite ser verdadeiro e esteja 

devidamente assinado, ou de outra forma autenticado pelo Outorgante.

O Outorgante deverá manter cadastro de suas informações pessoais 
sentante, especialmente seu endereço eletrônico, 

consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

Não obstante os poderes outorgados pelo Outorgante 
desta procuração, a Representante não estará obrigada a agir, exceto se expressamente acordado com 
o Outorgante e sujeito aos termos e condições aplicáveis, inclusive ao pagamento de qualquer 

vida à Representante para fins da representação do 

Esta procuração terá prazo indeterminado. Não obstante, a Representante 
se reserva o direito de, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, e sem q
renunciar ao mandato ora outorgado, mediante notificação prévia ao Outorgante com antecedência 
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Transferência de Ações Nominativas, da Lista de Subscrição ou dos Boletins de Subscrição da 
) Conversão em Ações, nas Hipóteses de 

do CAPÍTULO XXI do Contrato de Investimento, 
Conversão em Ações, nas Hipóteses de Conversão Facultativa, desde que expressamente 

Outorgante, nos termos do CAPÍTULO XVI do Contrato de Investimento
(c) eventual alienação pelo Outorgante de suas Ações que tenha sido formalizada por meio 
da assinatura eletrônica do respectivo Termo de Cessão; 

representar o Outorgante na celebração de (a) aditamentos ao Contrato de In
que sejam necessários para refletir a conversão do tipo societário da Sociedade Emissora 

ária Permitida de que trata 
Contrato de Investimento, para o que a Representante fica des

autorizada; e (b) eventuais outros aditamentos, desde que previamente instruída para tanto 

representar o Outorgante com relação à (a) Reestruturação Societária Permitida de que 
timento, para o que a Representante fica desde já 

expressamente autorizada, incluindo, sem limitação, para fins de constituição de quaisquer 
veículos no âmbito da referida Reestruturação Societária Permitida, da contribuição dos 

s pelo Outorgante em tais veículos, da subscrição de 
novos valores mobiliários decorrentes de tal contribuição, ou de quaisquer atos necessários 
à implementação da Reestruturação Societária Permitida; e (b)

árias envolvendo a Sociedade Emissora, desde que previamente 

A Representante não será responsabilizada em relação a qualquer 
instruções do Outorgante, sendo certo 

se em, e não será responsabilizada por basear
notificação, solicitação, termo, permissão, declaração, instrumento ou qualquer outro documento 

ns eletrônicas) que a Representante acredite ser verdadeiro e esteja 
devidamente assinado, ou de outra forma autenticado pelo Outorgante. 

O Outorgante deverá manter cadastro de suas informações pessoais 
sentante, especialmente seu endereço eletrônico, 

consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

Não obstante os poderes outorgados pelo Outorgante à Representante nos termos 
desta procuração, a Representante não estará obrigada a agir, exceto se expressamente acordado com 
o Outorgante e sujeito aos termos e condições aplicáveis, inclusive ao pagamento de qualquer 

vida à Representante para fins da representação do 

Esta procuração terá prazo indeterminado. Não obstante, a Representante 
se reserva o direito de, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, e sem q
renunciar ao mandato ora outorgado, mediante notificação prévia ao Outorgante com antecedência 
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Transferência de Ações Nominativas, da Lista de Subscrição ou dos Boletins de Subscrição da 
) Conversão em Ações, nas Hipóteses de 

do Contrato de Investimento, 
Conversão em Ações, nas Hipóteses de Conversão Facultativa, desde que expressamente 

do Contrato de Investimento
(c) eventual alienação pelo Outorgante de suas Ações que tenha sido formalizada por meio 

representar o Outorgante na celebração de (a) aditamentos ao Contrato de In
que sejam necessários para refletir a conversão do tipo societário da Sociedade Emissora 

ária Permitida de que trata 
Contrato de Investimento, para o que a Representante fica desde já expressamente 

autorizada; e (b) eventuais outros aditamentos, desde que previamente instruída para tanto 

etária Permitida de que 
timento, para o que a Representante fica desde já 

expressamente autorizada, incluindo, sem limitação, para fins de constituição de quaisquer 
veículos no âmbito da referida Reestruturação Societária Permitida, da contribuição dos 

s pelo Outorgante em tais veículos, da subscrição de 
novos valores mobiliários decorrentes de tal contribuição, ou de quaisquer atos necessários 
à implementação da Reestruturação Societária Permitida; e (b) eventuais outras 

árias envolvendo a Sociedade Emissora, desde que previamente 

A Representante não será responsabilizada em relação a qualquer 
instruções do Outorgante, sendo certo 

se em, e não será responsabilizada por basear-se em qualquer 
notificação, solicitação, termo, permissão, declaração, instrumento ou qualquer outro documento 

ns eletrônicas) que a Representante acredite ser verdadeiro e esteja 

O Outorgante deverá manter cadastro de suas informações pessoais 
sentante, especialmente seu endereço eletrônico, sob pena de serem 

consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

à Representante nos termos 
desta procuração, a Representante não estará obrigada a agir, exceto se expressamente acordado com 
o Outorgante e sujeito aos termos e condições aplicáveis, inclusive ao pagamento de qualquer 

vida à Representante para fins da representação do 

Esta procuração terá prazo indeterminado. Não obstante, a Representante 
se reserva o direito de, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, e sem qualquer penalidade, 
renunciar ao mandato ora outorgado, mediante notificação prévia ao Outorgante com antecedência 
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) Conversão em Ações, nas Hipóteses de 

do Contrato de Investimento, 
Conversão em Ações, nas Hipóteses de Conversão Facultativa, desde que expressamente 

do Contrato de Investimento, e 
(c) eventual alienação pelo Outorgante de suas Ações que tenha sido formalizada por meio 

representar o Outorgante na celebração de (a) aditamentos ao Contrato de Investimento 
que sejam necessários para refletir a conversão do tipo societário da Sociedade Emissora 

ária Permitida de que trata o CAPÍTULO 
de já expressamente 

autorizada; e (b) eventuais outros aditamentos, desde que previamente instruída para tanto 

etária Permitida de que 
timento, para o que a Representante fica desde já 

expressamente autorizada, incluindo, sem limitação, para fins de constituição de quaisquer 
veículos no âmbito da referida Reestruturação Societária Permitida, da contribuição dos 

s pelo Outorgante em tais veículos, da subscrição de 
novos valores mobiliários decorrentes de tal contribuição, ou de quaisquer atos necessários 

eventuais outras 
árias envolvendo a Sociedade Emissora, desde que previamente 

A Representante não será responsabilizada em relação a qualquer 
instruções do Outorgante, sendo certo 

se em qualquer 
notificação, solicitação, termo, permissão, declaração, instrumento ou qualquer outro documento 

ns eletrônicas) que a Representante acredite ser verdadeiro e esteja 

O Outorgante deverá manter cadastro de suas informações pessoais 
sob pena de serem 

consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

à Representante nos termos 
desta procuração, a Representante não estará obrigada a agir, exceto se expressamente acordado com 
o Outorgante e sujeito aos termos e condições aplicáveis, inclusive ao pagamento de qualquer 

vida à Representante para fins da representação do 

Esta procuração terá prazo indeterminado. Não obstante, a Representante 
ualquer penalidade, 

renunciar ao mandato ora outorgado, mediante notificação prévia ao Outorgante com antecedência 

 

 

Transferência de Ações Nominativas, da Lista de Subscrição ou dos Boletins de Subscrição da 
) Conversão em Ações, nas Hipóteses de 

do Contrato de Investimento, 
Conversão em Ações, nas Hipóteses de Conversão Facultativa, desde que expressamente 

, e 
(c) eventual alienação pelo Outorgante de suas Ações que tenha sido formalizada por meio 

vestimento 
que sejam necessários para refletir a conversão do tipo societário da Sociedade Emissora 

CAPÍTULO 
de já expressamente 

autorizada; e (b) eventuais outros aditamentos, desde que previamente instruída para tanto 

etária Permitida de que 
timento, para o que a Representante fica desde já 

expressamente autorizada, incluindo, sem limitação, para fins de constituição de quaisquer 
veículos no âmbito da referida Reestruturação Societária Permitida, da contribuição dos 

s pelo Outorgante em tais veículos, da subscrição de 
novos valores mobiliários decorrentes de tal contribuição, ou de quaisquer atos necessários 

eventuais outras 
árias envolvendo a Sociedade Emissora, desde que previamente 

A Representante não será responsabilizada em relação a qualquer 
instruções do Outorgante, sendo certo 

se em qualquer 
notificação, solicitação, termo, permissão, declaração, instrumento ou qualquer outro documento 

ns eletrônicas) que a Representante acredite ser verdadeiro e esteja 

O Outorgante deverá manter cadastro de suas informações pessoais 
sob pena de serem 

consideradas válidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

à Representante nos termos 
desta procuração, a Representante não estará obrigada a agir, exceto se expressamente acordado com 
o Outorgante e sujeito aos termos e condições aplicáveis, inclusive ao pagamento de qualquer 

vida à Representante para fins da representação do 

Esta procuração terá prazo indeterminado. Não obstante, a Representante 
ualquer penalidade, 

renunciar ao mandato ora outorgado, mediante notificação prévia ao Outorgante com antecedência 
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eletronicamente via 
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ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO DO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
COLETIVO DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

6. Assinatura Eletrônica. Estando assim justo
mente via aplicativa na 

Curitiba/PR, [DIA

______________________________________________

MODELO DE PROCURAÇÃO DO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

Estando assim justo
aplicativa na Plataforma.

DIA] de [MÊS] de [

______________________________________________
[NOME 

CPF [

MODELO DE PROCURAÇÃO DO CONTRATO DE INVESTIMENTO 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

Estando assim justo e contratado, o Outorgante assina a presente Procuração 
Plataforma. 

de [ANO]. 

______________________________________________
NOME DO INVESTIDOR

CPF [PREENCHER
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DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

e contratado, o Outorgante assina a presente Procuração 

______________________________________________
INVESTIDOR] 

PREENCHER]  
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e contratado, o Outorgante assina a presente Procuração 
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e contratado, o Outorgante assina a presente Procuração 

______________________________________________ 
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e contratado, o Outorgante assina a presente Procuração 
 

 

e contratado, o Outorgante assina a presente Procuração 


