
 

 

 

Em conformidade com 
das Cláusulas 16.1 e 16.2 do Contrato de Investimento Coletivo
voluntariamente aos seguintes eventos periódicos de prestação de contas junto aos investidores:

(i) RELATÓRIO ANUAL DE APLICAÇÃO DE FUNDOS. Para que todos
da evolução do Plano de Expansão, bem como da gestão e utilização dos recursos que compõem os 
Fundos, a 
Utilização dos Fundos contendo inf
minimamente detalhadas, relatando fatos relevantes e o andamento das atividades, sempre 
demonstrando a obrigação de atuação transparente e dentro da ética esperada perante os Investidores, 
obedecendo aos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, inclusive o disposto no Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis 

(ii) REUNIÃO TRIMESTRAL COM INVESTIDORES. Durante a vigência do Contrato de Inves
a Sociedade Emissora compromete
modalidade 
Investidores
segundo aviso com 

(iii) INDICADORES DE PERFORMANCE. Para o acompanhamento dos avanços da administração será 
elaborado um relatório trimestral simplicado de Indicadores de Performance (KPI Report, de 
Performance Index
 
(a) Faturamento Bruto
(b) Número de Unidades Ve
(c) Quantidade de Cli
(d) Margem 
(e) Receita Líquida
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m conformidade com 
das Cláusulas 16.1 e 16.2 do Contrato de Investimento Coletivo
voluntariamente aos seguintes eventos periódicos de prestação de contas junto aos investidores:

RELATÓRIO ANUAL DE APLICAÇÃO DE FUNDOS. Para que todos
da evolução do Plano de Expansão, bem como da gestão e utilização dos recursos que compõem os 
Fundos, a Sociedade 
Utilização dos Fundos contendo inf
minimamente detalhadas, relatando fatos relevantes e o andamento das atividades, sempre 
demonstrando a obrigação de atuação transparente e dentro da ética esperada perante os Investidores, 

decendo aos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, inclusive o disposto no Comitê de 
nciamentos Contábeis 

REUNIÃO TRIMESTRAL COM INVESTIDORES. Durante a vigência do Contrato de Inves
a Sociedade Emissora compromete
modalidade online, aberta a todos os investidores signatários do Contrato (“
Investidores”), com comunicação de um primeiro av
segundo aviso com  

(iii) INDICADORES DE PERFORMANCE. Para o acompanhamento dos avanços da administração será 
elaborado um relatório trimestral simplicado de Indicadores de Performance (KPI Report, de 
Performance Index) incluindo

) Faturamento Bruto
) Número de Unidades Ve
Quantidade de Cli
Margem LAJIDA ou 

) Receita Líquida e Margem Líquida
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O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE 
DE MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

m conformidade com a Seção 5 das Informações Essenciais da Oferta Pública (Anexo 8 da ICVM 588)
das Cláusulas 16.1 e 16.2 do Contrato de Investimento Coletivo
voluntariamente aos seguintes eventos periódicos de prestação de contas junto aos investidores:

RELATÓRIO ANUAL DE APLICAÇÃO DE FUNDOS. Para que todos
da evolução do Plano de Expansão, bem como da gestão e utilização dos recursos que compõem os 

Sociedade Emissora se compromete em disponibilizar anualmente o Demonstrativo de 
Utilização dos Fundos contendo inf
minimamente detalhadas, relatando fatos relevantes e o andamento das atividades, sempre 
demonstrando a obrigação de atuação transparente e dentro da ética esperada perante os Investidores, 

decendo aos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, inclusive o disposto no Comitê de 
nciamentos Contábeis – CPC

REUNIÃO TRIMESTRAL COM INVESTIDORES. Durante a vigência do Contrato de Inves
a Sociedade Emissora compromete

online, aberta a todos os investidores signatários do Contrato (“
”), com comunicação de um primeiro av

 um (1) dia de antecedência.

(iii) INDICADORES DE PERFORMANCE. Para o acompanhamento dos avanços da administração será 
elaborado um relatório trimestral simplicado de Indicadores de Performance (KPI Report, de 

) incluindo a divulgação das seguintes métricas, mas 

) Faturamento Bruto e Faturamento Bruto por funcionário; 
) Número de Unidades Vendidas e/ou 
Quantidade de Clientes;  

LAJIDA ou EBITDA (E
e Margem Líquida
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(“Sociedade Emissora”)

Código de Negociação na FinCo: “
Plataforma do Segmento

INDICADORES
O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE 

DE MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

a Seção 5 das Informações Essenciais da Oferta Pública (Anexo 8 da ICVM 588)
das Cláusulas 16.1 e 16.2 do Contrato de Investimento Coletivo
voluntariamente aos seguintes eventos periódicos de prestação de contas junto aos investidores:

RELATÓRIO ANUAL DE APLICAÇÃO DE FUNDOS. Para que todos
da evolução do Plano de Expansão, bem como da gestão e utilização dos recursos que compõem os 

Emissora se compromete em disponibilizar anualmente o Demonstrativo de 
Utilização dos Fundos contendo informações objetivas e de fácil visualização e compreensão, porém 
minimamente detalhadas, relatando fatos relevantes e o andamento das atividades, sempre 
demonstrando a obrigação de atuação transparente e dentro da ética esperada perante os Investidores, 

decendo aos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, inclusive o disposto no Comitê de 
CPC (“Relatório Anual de Aplicação de Fundos

REUNIÃO TRIMESTRAL COM INVESTIDORES. Durante a vigência do Contrato de Inves
a Sociedade Emissora compromete-se a realizar 

online, aberta a todos os investidores signatários do Contrato (“
”), com comunicação de um primeiro av

um (1) dia de antecedência.

(iii) INDICADORES DE PERFORMANCE. Para o acompanhamento dos avanços da administração será 
elaborado um relatório trimestral simplicado de Indicadores de Performance (KPI Report, de 

a divulgação das seguintes métricas, mas 

Faturamento Bruto por funcionário; 
ndidas e/ou produzidas; 

Earning Before Interest, 
e Margem Líquida;  

ANEXO VI – INDICADORES DE PERFORMANCE 
CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO

ANEXO VI
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Plataforma do Segmento

 
INDICADORES DE PERFORMANCE

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

a Seção 5 das Informações Essenciais da Oferta Pública (Anexo 8 da ICVM 588)
das Cláusulas 16.1 e 16.2 do Contrato de Investimento Coletivo
voluntariamente aos seguintes eventos periódicos de prestação de contas junto aos investidores:

RELATÓRIO ANUAL DE APLICAÇÃO DE FUNDOS. Para que todos
da evolução do Plano de Expansão, bem como da gestão e utilização dos recursos que compõem os 

Emissora se compromete em disponibilizar anualmente o Demonstrativo de 
ormações objetivas e de fácil visualização e compreensão, porém 

minimamente detalhadas, relatando fatos relevantes e o andamento das atividades, sempre 
demonstrando a obrigação de atuação transparente e dentro da ética esperada perante os Investidores, 

decendo aos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, inclusive o disposto no Comitê de 
Relatório Anual de Aplicação de Fundos

REUNIÃO TRIMESTRAL COM INVESTIDORES. Durante a vigência do Contrato de Inves
se a realizar no mínimo 

online, aberta a todos os investidores signatários do Contrato (“
”), com comunicação de um primeiro aviso com dez (10) dias de antecedência. e um 

um (1) dia de antecedência. 

(iii) INDICADORES DE PERFORMANCE. Para o acompanhamento dos avanços da administração será 
elaborado um relatório trimestral simplicado de Indicadores de Performance (KPI Report, de 

a divulgação das seguintes métricas, mas 

Faturamento Bruto por funcionário; 
produzidas;  

arning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

INDICADORES DE PERFORMANCE 
CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO

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

DE PERFORMANCE
O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE 

DE MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

a Seção 5 das Informações Essenciais da Oferta Pública (Anexo 8 da ICVM 588)
das Cláusulas 16.1 e 16.2 do Contrato de Investimento Coletivo, a Sociedade Emissora se compromete 
voluntariamente aos seguintes eventos periódicos de prestação de contas junto aos investidores:

RELATÓRIO ANUAL DE APLICAÇÃO DE FUNDOS. Para que todos os Investidores tenham conhecimento 
da evolução do Plano de Expansão, bem como da gestão e utilização dos recursos que compõem os 

Emissora se compromete em disponibilizar anualmente o Demonstrativo de 
ormações objetivas e de fácil visualização e compreensão, porém 

minimamente detalhadas, relatando fatos relevantes e o andamento das atividades, sempre 
demonstrando a obrigação de atuação transparente e dentro da ética esperada perante os Investidores, 

decendo aos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, inclusive o disposto no Comitê de 
Relatório Anual de Aplicação de Fundos

REUNIÃO TRIMESTRAL COM INVESTIDORES. Durante a vigência do Contrato de Inves
no mínimo 12 

online, aberta a todos os investidores signatários do Contrato (“
iso com dez (10) dias de antecedência. e um 

(iii) INDICADORES DE PERFORMANCE. Para o acompanhamento dos avanços da administração será 
elaborado um relatório trimestral simplicado de Indicadores de Performance (KPI Report, de 

a divulgação das seguintes métricas, mas 

Faturamento Bruto por funcionário;  

Taxes, Depreciation and Amortization)

INDICADORES DE PERFORMANCE 
CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO  

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A
80 

TWBR6” 
MED:6 

DE PERFORMANCE 
O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE 

DE MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

a Seção 5 das Informações Essenciais da Oferta Pública (Anexo 8 da ICVM 588)
, a Sociedade Emissora se compromete 

voluntariamente aos seguintes eventos periódicos de prestação de contas junto aos investidores:

os Investidores tenham conhecimento 
da evolução do Plano de Expansão, bem como da gestão e utilização dos recursos que compõem os 

Emissora se compromete em disponibilizar anualmente o Demonstrativo de 
ormações objetivas e de fácil visualização e compreensão, porém 

minimamente detalhadas, relatando fatos relevantes e o andamento das atividades, sempre 
demonstrando a obrigação de atuação transparente e dentro da ética esperada perante os Investidores, 

decendo aos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, inclusive o disposto no Comitê de 
Relatório Anual de Aplicação de Fundos”). 

REUNIÃO TRIMESTRAL COM INVESTIDORES. Durante a vigência do Contrato de Inves
12 (doze) reuniões trimestrais, na 

online, aberta a todos os investidores signatários do Contrato (“
iso com dez (10) dias de antecedência. e um 

(iii) INDICADORES DE PERFORMANCE. Para o acompanhamento dos avanços da administração será 
elaborado um relatório trimestral simplicado de Indicadores de Performance (KPI Report, de 

a divulgação das seguintes métricas, mas não se limitando

Taxes, Depreciation and Amortization)

INDICADORES DE PERFORMANCE 
Data: 19/10/20
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O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE  
DE MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA 

a Seção 5 das Informações Essenciais da Oferta Pública (Anexo 8 da ICVM 588)
, a Sociedade Emissora se compromete 

voluntariamente aos seguintes eventos periódicos de prestação de contas junto aos investidores:

os Investidores tenham conhecimento 
da evolução do Plano de Expansão, bem como da gestão e utilização dos recursos que compõem os 

Emissora se compromete em disponibilizar anualmente o Demonstrativo de 
ormações objetivas e de fácil visualização e compreensão, porém 

minimamente detalhadas, relatando fatos relevantes e o andamento das atividades, sempre 
demonstrando a obrigação de atuação transparente e dentro da ética esperada perante os Investidores, 

decendo aos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, inclusive o disposto no Comitê de 
 

REUNIÃO TRIMESTRAL COM INVESTIDORES. Durante a vigência do Contrato de Investimento Coletivo 
reuniões trimestrais, na 

online, aberta a todos os investidores signatários do Contrato (“Reunião Trimestral com 
iso com dez (10) dias de antecedência. e um 

(iii) INDICADORES DE PERFORMANCE. Para o acompanhamento dos avanços da administração será 
elaborado um relatório trimestral simplicado de Indicadores de Performance (KPI Report, de 

não se limitando a elas: 

Taxes, Depreciation and Amortization)
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a Seção 5 das Informações Essenciais da Oferta Pública (Anexo 8 da ICVM 588) e 
, a Sociedade Emissora se compromete 

voluntariamente aos seguintes eventos periódicos de prestação de contas junto aos investidores: 

os Investidores tenham conhecimento 
da evolução do Plano de Expansão, bem como da gestão e utilização dos recursos que compõem os 

Emissora se compromete em disponibilizar anualmente o Demonstrativo de 
ormações objetivas e de fácil visualização e compreensão, porém 

minimamente detalhadas, relatando fatos relevantes e o andamento das atividades, sempre 
demonstrando a obrigação de atuação transparente e dentro da ética esperada perante os Investidores, 

decendo aos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, inclusive o disposto no Comitê de 

timento Coletivo 
reuniões trimestrais, na 
Reunião Trimestral com 

iso com dez (10) dias de antecedência. e um 

(iii) INDICADORES DE PERFORMANCE. Para o acompanhamento dos avanços da administração será 
elaborado um relatório trimestral simplicado de Indicadores de Performance (KPI Report, de Key 

a elas:  

Taxes, Depreciation and Amortization);  

 

 

e 
, a Sociedade Emissora se compromete 

os Investidores tenham conhecimento 
da evolução do Plano de Expansão, bem como da gestão e utilização dos recursos que compõem os 

Emissora se compromete em disponibilizar anualmente o Demonstrativo de 
ormações objetivas e de fácil visualização e compreensão, porém 

minimamente detalhadas, relatando fatos relevantes e o andamento das atividades, sempre 
demonstrando a obrigação de atuação transparente e dentro da ética esperada perante os Investidores, 

decendo aos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, inclusive o disposto no Comitê de 

timento Coletivo 
reuniões trimestrais, na 
Reunião Trimestral com 

iso com dez (10) dias de antecedência. e um 

(iii) INDICADORES DE PERFORMANCE. Para o acompanhamento dos avanços da administração será 
Key 


