
 

 

 

 
Pelo presente instrumento particular firmado entre:
 
(a) FINCO INVEST 
empresária limitada, 
41.208.592.800
1.155, Sala 1805,
devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“
investimentos colaborativos através do Ato 
D.O.U em 
 
(b) 3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
em 19/04
Penha, Estado 
FinCo sob Código de Negociação
segmento de saúde e bem estar
Emissora
 
(c) FINCO INVEST 
empresária limitada, com sede na Rua 
CEP 80.020
06, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social (“
 
Todos devorante denominados em conjunto como “
“Parte”.
 
E, ainda, como intervenientes
portador
CPF/MF sob o nº 
Municipio de
brasileira, empresária, solteira, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 
no Municipio de Penha, Estado de Santa Catarina
denominados, quando em conjunto, 

ANEXO IV 
INVESTIMENTO COLETIVO

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

Pelo presente instrumento particular firmado entre:

FINCO INVEST 
empresária limitada, 
41.208.592.800, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

Sala 1805, 18
devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“
investimentos colaborativos através do Ato 

em 25/07/18,

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
19/04/2000, com sede na 

, Estado de Santa Catarina
sob Código de Negociação

segmento de saúde e bem estar
Emissora");  

FINCO INVEST 
empresária limitada, com sede na Rua 
CEP 80.020-310, Cidade de 

, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social (“

Todos devorante denominados em conjunto como “
”. 

E, ainda, como intervenientes
portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH
CPF/MF sob o nº 438.875.541/0001
Municipio de Penha, Es
brasileira, empresária, solteira, 

no CPF/MF sob o nº 
no Municipio de Penha, Estado de Santa Catarina
denominados, quando em conjunto, 

ANEXO IV – MODELO DO TERMO DE CONCLUSÃO DA OFERTA DO CONTRATO DE 
INVESTIMENTO COLETIVO

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A

Código de Negociação na FinCo: “

MODELO DE 
O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE 

DE MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

Pelo presente instrumento particular firmado entre:

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

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

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

25/07/18, Seção 1, Página 17

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
, com sede na Avenida Itapocoróy, 1494

de Santa Catarina
sob Código de Negociação

segmento de saúde e bem estar

FINCO INVEST SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.
empresária limitada, com sede na Rua 

0, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social (“

Todos devorante denominados em conjunto como “

E, ainda, como intervenientes-anuentes:
Carteira Nacional de Habilitação CNH

438.875.541/0001
Penha, Estado de Santa Catarina

brasileira, empresária, solteira, 
no CPF/MF sob o nº 083.108.479

no Municipio de Penha, Estado de Santa Catarina
denominados, quando em conjunto, 

MODELO DO TERMO DE CONCLUSÃO DA OFERTA DO CONTRATO DE 
INVESTIMENTO COLETIVO 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: “
Plataforma do Segmento

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

DE MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

Pelo presente instrumento particular firmado entre:

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

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

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

Seção 1, Página 17 (“Finco

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
Avenida Itapocoróy, 1494

de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
sob Código de Negociação TWBR6 na plataforma

segmento de saúde e bem estar, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.
empresária limitada, com sede na Rua XV de Novembro, 1155

Curitiba, Estado do Paraná, 
, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social (“

Todos devorante denominados em conjunto como “

anuentes: JORGE ANTÔNIO MARQUES
Carteira Nacional de Habilitação CNH

438.875.541/0001-91, residente e domiciliado
tado de Santa Catarina

brasileira, empresária, solteira, portadora da cédula de identidade
083.108.479-04, residente e domiciliada

no Municipio de Penha, Estado de Santa Catarina
denominados, quando em conjunto, (“Intervenientes

MODELO DO TERMO DE CONCLUSÃO DA OFERTA DO CONTRATO DE 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

ANEXO IV

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

(“Sociedade Emissora”)
 

Código de Negociação na FinCo: “
Plataforma do Segmento

 
TERMO DE CONCLUSÃO

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

Pelo presente instrumento particular firmado entre: 

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

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 “Plataforma

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A., 
Avenida Itapocoróy, 1494

inscrita no CNPJ/MF sob nº 
na plataforma

, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.
XV de Novembro, 1155

Curitiba, Estado do Paraná, 
, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social (“

Todos devorante denominados em conjunto como “

JORGE ANTÔNIO MARQUES
Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 02189244898

, residente e domiciliado
tado de Santa Catarina; e KATHRYN LYNN MARQUES

da cédula de identidade
04, residente e domiciliada

no Municipio de Penha, Estado de Santa Catarina; atuais sócios da Sociedade Emissora, doravante 
Intervenientes-Anuentes

MODELO DO TERMO DE CONCLUSÃO DA OFERTA DO CONTRATO DE 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

IV 

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

TERMO DE CONCLUSÃO DA OFERTA
O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE 

DE MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

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

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

devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM
Declaratório  16.497 de 24 de julho de 2018, publicado 

Plataforma”);  

, sociedade anônima de capital fechado
Avenida Itapocoróy, 1494, Bairro Armação

inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.788.468
na plataforma MED6 destinada ao 

, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.
XV de Novembro, 1155, Sala 1805, 18

Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob
, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social (“Representante

Todos devorante denominados em conjunto como “Partes” e, individual e indistintamente, como 

JORGE ANTÔNIO MARQUES
02189244898, emitida

, residente e domiciliado à Rua 6, casa 46, bairro Praia Grande
KATHRYN LYNN MARQUES

da cédula de identidade
04, residente e domiciliada

atuais sócios da Sociedade Emissora, doravante 
Anuentes”). 

MODELO DO TERMO DE CONCLUSÃO DA OFERTA DO CONTRATO DE 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A
80 

TWBR6” 
MED:6 

DA OFERTA
O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE 

DE MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA

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

, 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 

 

sociedade anônima de capital fechado
Armação, CEP 

03.788.468/0001-80
destinada ao segmento de empresas do 

, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.
Sala 1805, 18º Andar, bairro Centro

inscrita no CNPJ/MF sob
Representante”)

” e, individual e indistintamente, como 

JORGE ANTÔNIO MARQUES, brasileiro, 
, emitida pelo Detran/GO

Rua 6, casa 46, bairro Praia Grande
KATHRYN LYNN MARQUES, americana naturalizada 

da cédula de identidade nº 6.220.035 emitida pela SSP/SC, 
04, residente e domiciliada Rua 6, casa 46,

atuais sócios da Sociedade Emissora, doravante 

MODELO DO TERMO DE CONCLUSÃO DA OFERTA DO CONTRATO DE 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS 

Data: 19/04/20

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. 

DA OFERTA 
O CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO NA MODALIDADE  

DE MÚTUO ONEROSO CONVERSÍVEL DA SOCIEDADE EMISSORA 

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 

sociedade anônima de capital fechado
CEP 88.385-000

80, listada na Plataforma 
segmento de empresas do 

, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social 

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.
Andar, bairro Centro

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.605.498/0001
”) 

” e, individual e indistintamente, como 

asileiro, empresário, 
pelo Detran/GO

Rua 6, casa 46, bairro Praia Grande
, americana naturalizada 

6.220.035 emitida pela SSP/SC, 
Rua 6, casa 46, bairro Praia Grande, 

atuais sócios da Sociedade Emissora, doravante 

19/04/20  1/4

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

XV de Novembro, 
Curitiba, Estado do Paraná, 

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

sociedade anônima de capital fechado, fundada 
000, Cidade de

, listada na Plataforma 
segmento de empresas do 

 ("Sociedade 

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA., sociedade 
Andar, bairro Centro, CEP 

29.605.498/0001-

” e, individual e indistintamente, como 

empresário, casado, 
pelo Detran/GO, inscrito no 

Rua 6, casa 46, bairro Praia Grande, no 
, americana naturalizada 

6.220.035 emitida pela SSP/SC, 
bairro Praia Grande, 

atuais sócios da Sociedade Emissora, doravante 

 

4 

, sociedade 
e devidamente registrada na JUCEPAR sob NIRE 

XV de Novembro, 
Curitiba, Estado do Paraná, 

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

, fundada 
, Cidade de 

, listada na Plataforma 
segmento de empresas do 

Sociedade 

, sociedade 
, CEP 

-

” e, individual e indistintamente, como 

casado, 
no 

, no 
, americana naturalizada 

6.220.035 emitida pela SSP/SC, 
bairro Praia Grande, 

atuais sócios da Sociedade Emissora, doravante 



 

 

 
 
CONSIDERANDO QUE:
 
A. Finco 

Pública
Colocação de 
captar recursos por meio da 
simplesmente “
títulos de dívida conversíveis em ações (“
oferta pública com dispensa de registro (“
de julho de 2017 (“

 
B. Em

firmaram o Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível 
(“
do investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta, ao qual determinados investidores 
aderiram mediante a assinatura por cada um deles de um Termo de 
Contrato, 
 

C. A Oferta foi encerrada com êxito em 
presente Termo de Conclusão 
realizado pelos Investidores Aderidos na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta (“
Oferta

 
ISTO POSTO, 
pelos seguintes termos e condições:
 
1. Conclusão da Oferta. 
mediante captação de R$ [
Captação e [
Investidores Aderidos listados no 
 
2. Ato de Conclusão.
atos, os quais para todos os fins devem ser considerados como ocorre
 
(i) emissão, pela Sociedade Emissora, de 

distribuídos aos Investidores Aderidos na proporção de sua participação na Oferta, conforme 
por eles solicitado mediante a assinatura 
ANEXO I
 

(ii) transferência à Sociedade Emissora dos montantes dos investimentos realizados por cada 
Investidor Aderido por meio da as
valores referentes às taxas de sucesso e de captação devidas 
contratos devidamente assinados entre as Partes, mediante 
–
Conta]

ANEXO IV 
INVESTIMENTO COLETIVO

CONSIDERANDO QUE:

Finco e Sociedade Emissora celebraram, em
Pública com Dispensa de Registro por Sociedade Empresária de Pequeno Porte
Colocação de 
captar recursos por meio da 
simplesmente “
títulos de dívida conversíveis em ações (“
oferta pública com dispensa de registro (“
de julho de 2017 (“

Em 19 de Abril de 2020
firmaram o Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível 
(“Contrato de Investimento
do investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta, ao qual determinados investidores 
aderiram mediante a assinatura por cada um deles de um Termo de 
Contrato, no formato

A Oferta foi encerrada com êxito em 
presente Termo de Conclusão 
realizado pelos Investidores Aderidos na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta (“
Oferta”); 

ISTO POSTO, as Partes celebram o presente Termo de Conclusão
pelos seguintes termos e condições:

Conclusão da Oferta. 
mediante captação de R$ [
Captação e [equivalente / inferior
Investidores Aderidos listados no 

2. Ato de Conclusão.
atos, os quais para todos os fins devem ser considerados como ocorre

emissão, pela Sociedade Emissora, de 
distribuídos aos Investidores Aderidos na proporção de sua participação na Oferta, conforme 
por eles solicitado mediante a assinatura 
ANEXO I e relacionados
 
transferência à Sociedade Emissora dos montantes dos investimentos realizados por cada 
Investidor Aderido por meio da as
valores referentes às taxas de sucesso e de captação devidas 
contratos devidamente assinados entre as Partes, mediante 
– TED do refer
Conta], mantida junto à agência nº 

ANEXO IV – MODELO DO TERMO DE CONCLUSÃO DA OFERTA DO CONTRATO DE 
INVESTIMENTO COLETIVO

CONSIDERANDO QUE: 

e Sociedade Emissora celebraram, em
com Dispensa de Registro por Sociedade Empresária de Pequeno Porte

Colocação de Oferta Pública
captar recursos por meio da 
simplesmente “Plataforma
títulos de dívida conversíveis em ações (“
oferta pública com dispensa de registro (“
de julho de 2017 (“ICVM 58

19 de Abril de 2020, 
firmaram o Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível 

Contrato de Investimento
do investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta, ao qual determinados investidores 
aderiram mediante a assinatura por cada um deles de um Termo de 

o formato do ANEXO I

A Oferta foi encerrada com êxito em 
presente Termo de Conclusão 
realizado pelos Investidores Aderidos na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta (“

as Partes celebram o presente Termo de Conclusão
pelos seguintes termos e condições:

Conclusão da Oferta. As Partes reconhecem, neste ato, que a Oferta foi encerrada com êxito 
mediante captação de R$ [0,00

equivalente / inferior
Investidores Aderidos listados no 

2. Ato de Conclusão. Tendo em vista a Conclusão da Oferta, são realizados, nesta data, os seguintes 
atos, os quais para todos os fins devem ser considerados como ocorre

emissão, pela Sociedade Emissora, de 
distribuídos aos Investidores Aderidos na proporção de sua participação na Oferta, conforme 
por eles solicitado mediante a assinatura 

relacionados 

transferência à Sociedade Emissora dos montantes dos investimentos realizados por cada 
Investidor Aderido por meio da as
valores referentes às taxas de sucesso e de captação devidas 
contratos devidamente assinados entre as Partes, mediante 

do referido valor, em moeda corrente nacional, 
, mantida junto à agência nº 

MODELO DO TERMO DE CONCLUSÃO DA OFERTA DO CONTRATO DE 
INVESTIMENTO COLETIVO DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

e Sociedade Emissora celebraram, em
com Dispensa de Registro por Sociedade Empresária de Pequeno Porte

Oferta Pública”), nos termos do qual ficou acordado 
captar recursos por meio da plataforma eletrônica oper

Plataforma”), a ser realizada 
títulos de dívida conversíveis em ações (“
oferta pública com dispensa de registro (“

ICVM 588”); 

, a Finco, Representante
firmaram o Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível 

Contrato de Investimento”) por meio do qual foram estabelecidos os termos para a realização 
do investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta, ao qual determinados investidores 
aderiram mediante a assinatura por cada um deles de um Termo de 

ANEXO I do ao Contrato de Investimento (“

A Oferta foi encerrada com êxito em 
presente Termo de Conclusão da Oferta 
realizado pelos Investidores Aderidos na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta (“

as Partes celebram o presente Termo de Conclusão
pelos seguintes termos e condições: 

As Partes reconhecem, neste ato, que a Oferta foi encerrada com êxito 
0,00] ([valor por extenso

equivalente / inferior] ao Montante Máximo de Captação, m
Investidores Aderidos listados no ANEXO II ao presente Termo.

Tendo em vista a Conclusão da Oferta, são realizados, nesta data, os seguintes 
atos, os quais para todos os fins devem ser considerados como ocorre

emissão, pela Sociedade Emissora, de 
distribuídos aos Investidores Aderidos na proporção de sua participação na Oferta, conforme 
por eles solicitado mediante a assinatura 

 no ANEXO II

transferência à Sociedade Emissora dos montantes dos investimentos realizados por cada 
Investidor Aderido por meio da assinatura do respectivo Termo de Adesão, já 
valores referentes às taxas de sucesso e de captação devidas 
contratos devidamente assinados entre as Partes, mediante 

ido valor, em moeda corrente nacional, 
, mantida junto à agência nº 

MODELO DO TERMO DE CONCLUSÃO DA OFERTA DO CONTRATO DE 
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e Sociedade Emissora celebraram, em 13 de Abril de 2
com Dispensa de Registro por Sociedade Empresária de Pequeno Porte

nos termos do qual ficou acordado 
plataforma eletrônica oper

”), a ser realizada mediante 
títulos de dívida conversíveis em ações (“Títulos de Dívida
oferta pública com dispensa de registro (“Oferta”), nos termos da Instrução da CVM nº 588 de 13 

, Representante
firmaram o Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível 

por meio do qual foram estabelecidos os termos para a realização 
do investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta, ao qual determinados investidores 
aderiram mediante a assinatura por cada um deles de um Termo de 

do ao Contrato de Investimento (“

A Oferta foi encerrada com êxito em [Dia] de [
da Oferta para formalizar a conclusão da Oferta e o 

realizado pelos Investidores Aderidos na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta (“

as Partes celebram o presente Termo de Conclusão

As Partes reconhecem, neste ato, que a Oferta foi encerrada com êxito 
valor por extenso]), valor este superior ao Montante Mínimo de 
] ao Montante Máximo de Captação, m

ao presente Termo.

Tendo em vista a Conclusão da Oferta, são realizados, nesta data, os seguintes 
atos, os quais para todos os fins devem ser considerados como ocorre

emissão, pela Sociedade Emissora, de [000] (valor por extenso
distribuídos aos Investidores Aderidos na proporção de sua participação na Oferta, conforme 
por eles solicitado mediante a assinatura dos respectivos Termos de Adesão 

I ao presente Termo;

transferência à Sociedade Emissora dos montantes dos investimentos realizados por cada 
sinatura do respectivo Termo de Adesão, já 

valores referentes às taxas de sucesso e de captação devidas 
contratos devidamente assinados entre as Partes, mediante 

ido valor, em moeda corrente nacional, 
, mantida junto à agência nº [Número da Agência

MODELO DO TERMO DE CONCLUSÃO DA OFERTA DO CONTRATO DE 
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13 de Abril de 2020
com Dispensa de Registro por Sociedade Empresária de Pequeno Porte

nos termos do qual ficou acordado 
plataforma eletrônica operada pela Finco 

mediante emissão, pela Sociedade Emissora, de 
Títulos de Dívida”) objeto de distribuição por meio de 

”), nos termos da Instrução da CVM nº 588 de 13 

, Representante Legal dos Investidores
firmaram o Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível 

por meio do qual foram estabelecidos os termos para a realização 
do investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta, ao qual determinados investidores 
aderiram mediante a assinatura por cada um deles de um Termo de 

do ao Contrato de Investimento (“

] de [Mês] de [Ano
para formalizar a conclusão da Oferta e o 

realizado pelos Investidores Aderidos na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta (“

as Partes celebram o presente Termo de Conclusão da Oferta

As Partes reconhecem, neste ato, que a Oferta foi encerrada com êxito 
]), valor este superior ao Montante Mínimo de 

] ao Montante Máximo de Captação, m
ao presente Termo. 

Tendo em vista a Conclusão da Oferta, são realizados, nesta data, os seguintes 
atos, os quais para todos os fins devem ser considerados como ocorre

valor por extenso
distribuídos aos Investidores Aderidos na proporção de sua participação na Oferta, conforme 

dos respectivos Termos de Adesão 
ao presente Termo; 

transferência à Sociedade Emissora dos montantes dos investimentos realizados por cada 
sinatura do respectivo Termo de Adesão, já 

valores referentes às taxas de sucesso e de captação devidas 
contratos devidamente assinados entre as Partes, mediante 
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com Dispensa de Registro por Sociedade Empresária de Pequeno Porte

nos termos do qual ficou acordado que a Sociedade Emissora iria 
ada pela Finco 
emissão, pela Sociedade Emissora, de 

”) objeto de distribuição por meio de 
”), nos termos da Instrução da CVM nº 588 de 13 

Legal dos Investidores
firmaram o Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível 

por meio do qual foram estabelecidos os termos para a realização 
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do ao Contrato de Investimento (“Investidores Aderidos
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para formalizar a conclusão da Oferta e o 

realizado pelos Investidores Aderidos na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta (“

da Oferta (“Termo

As Partes reconhecem, neste ato, que a Oferta foi encerrada com êxito 
]), valor este superior ao Montante Mínimo de 
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Tendo em vista a Conclusão da Oferta, são realizados, nesta data, os seguintes 
atos, os quais para todos os fins devem ser considerados como ocorrendo de forma simultânea: 

valor por extenso) Títulos de Dívida, os quais são 
distribuídos aos Investidores Aderidos na proporção de sua participação na Oferta, conforme 

dos respectivos Termos de Adesão 

transferência à Sociedade Emissora dos montantes dos investimentos realizados por cada 
sinatura do respectivo Termo de Adesão, já 

valores referentes às taxas de sucesso e de captação devidas à Plataforma 
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firmaram o Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível 
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Subscrição e 
Investidores Aderidos

e as Partes decidiram firmar o 
para formalizar a conclusão da Oferta e o investimento 

realizado pelos Investidores Aderidos na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta (“Conclusão da 

Termo”) que será regido 

As Partes reconhecem, neste ato, que a Oferta foi encerrada com êxito 
]), valor este superior ao Montante Mínimo de 

ediante participação dos 

Tendo em vista a Conclusão da Oferta, são realizados, nesta data, os seguintes 
ndo de forma simultânea: 

Títulos de Dívida, os quais são 
distribuídos aos Investidores Aderidos na proporção de sua participação na Oferta, conforme 
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transferência à Sociedade Emissora dos montantes dos investimentos realizados por cada 
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Subscrição e Adesão ao 
Investidores Aderidos”); 
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Conclusão da 

”) que será regido 

As Partes reconhecem, neste ato, que a Oferta foi encerrada com êxito 
]), valor este superior ao Montante Mínimo de 

ediante participação dos 

Tendo em vista a Conclusão da Oferta, são realizados, nesta data, os seguintes 
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transferência à Sociedade Emissora dos montantes dos investimentos realizados por cada 
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Razão Social da Instituição 
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Financeira
como prova de pagamento e quitação da respectiva obrigação de pagamento; e

 
(iii) emissão, pela

Investimento, de uma nota de negociação a cada Investidor Aderido, da qual constará (i) 
do Investidor; (ii) nome da Sociedade Emissora; (iii) Data de Encerramento da Oferta; (iv) valor 
total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Ofertapelo Investidor e (v) quantidade de 
Títulos de Dívida detida pelo Investidor (“

 
3. Comprovação de Titularidade.
emissão das Notas de Negociação aos Investidores Aderidos e reconhece que as referidas Notas 
comprovarão a titularidade de cada Título de Dívida
 
4. Ratificação
Investimento.
 
5. Termos definidos.
Contrato de Investimento.
 
6. Parte Integrante
de Investimento, devendo ser interpretado em conjunto como parte integrante do referido contrato 
para todos os fins e efeitos. 
 
7. Foro. Fica eleito o foro da Comarca de 
todas as questões decorrentes deste Termo de C
 
Estando assim justas e contratadas, as Partes celebram o presente 
(duas) testemunhas assinam o presente 
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Financeira], 
como prova de pagamento e quitação da respectiva obrigação de pagamento; e

emissão, pela
Investimento, de uma nota de negociação a cada Investidor Aderido, da qual constará (i) 
do Investidor; (ii) nome da Sociedade Emissora; (iii) Data de Encerramento da Oferta; (iv) valor 
total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Ofertapelo Investidor e (v) quantidade de 
Títulos de Dívida detida pelo Investidor (“

3. Comprovação de Titularidade.
emissão das Notas de Negociação aos Investidores Aderidos e reconhece que as referidas Notas 
comprovarão a titularidade de cada Título de Dívida

Ratificação. As Partes, neste ato, ratificam todos os termos, cláusulas e condições do Contrato de 
Investimento. 

Termos definidos.
trato de Investimento.

. Parte Integrante. 
de Investimento, devendo ser interpretado em conjunto como parte integrante do referido contrato 
para todos os fins e efeitos. 

. Fica eleito o foro da Comarca de 
todas as questões decorrentes deste Termo de C

Estando assim justas e contratadas, as Partes celebram o presente 
(duas) testemunhas assinam o presente 
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 de titularidade da Sociedade Emissora, servindo o comprovante de transferên
como prova de pagamento e quitação da respectiva obrigação de pagamento; e

emissão, pela Finco, por meio da Plataforma, nos termos 
Investimento, de uma nota de negociação a cada Investidor Aderido, da qual constará (i) 
do Investidor; (ii) nome da Sociedade Emissora; (iii) Data de Encerramento da Oferta; (iv) valor 
total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Ofertapelo Investidor e (v) quantidade de 
Títulos de Dívida detida pelo Investidor (“

3. Comprovação de Titularidade.
emissão das Notas de Negociação aos Investidores Aderidos e reconhece que as referidas Notas 
comprovarão a titularidade de cada Título de Dívida

. As Partes, neste ato, ratificam todos os termos, cláusulas e condições do Contrato de 

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

. O presente Termo de Cancelamento deverá ser considerado um Anexo do Contrato 
de Investimento, devendo ser interpretado em conjunto como parte integrante do referido contrato 
para todos os fins e efeitos.  

. Fica eleito o foro da Comarca de 
todas as questões decorrentes deste Termo de C

Estando assim justas e contratadas, as Partes celebram o presente 
(duas) testemunhas assinam o presente 
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de titularidade da Sociedade Emissora, servindo o comprovante de transferên
como prova de pagamento e quitação da respectiva obrigação de pagamento; e

, por meio da Plataforma, nos termos 
Investimento, de uma nota de negociação a cada Investidor Aderido, da qual constará (i) 
do Investidor; (ii) nome da Sociedade Emissora; (iii) Data de Encerramento da Oferta; (iv) valor 
total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Ofertapelo Investidor e (v) quantidade de 
Títulos de Dívida detida pelo Investidor (“

3. Comprovação de Titularidade. A Sociedade Emissora, neste ato, ratifica sua concordância com a 
emissão das Notas de Negociação aos Investidores Aderidos e reconhece que as referidas Notas 
comprovarão a titularidade de cada Título de Dívida

. As Partes, neste ato, ratificam todos os termos, cláusulas e condições do Contrato de 

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

O presente Termo de Cancelamento deverá ser considerado um Anexo do Contrato 
de Investimento, devendo ser interpretado em conjunto como parte integrante do referido contrato 

. Fica eleito o foro da Comarca de 
todas as questões decorrentes deste Termo de C

Estando assim justas e contratadas, as Partes celebram o presente 
(duas) testemunhas assinam o presente Termo
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de titularidade da Sociedade Emissora, servindo o comprovante de transferên
como prova de pagamento e quitação da respectiva obrigação de pagamento; e

, por meio da Plataforma, nos termos 
Investimento, de uma nota de negociação a cada Investidor Aderido, da qual constará (i) 
do Investidor; (ii) nome da Sociedade Emissora; (iii) Data de Encerramento da Oferta; (iv) valor 
total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Ofertapelo Investidor e (v) quantidade de 
Títulos de Dívida detida pelo Investidor (“Nota de Negociação

A Sociedade Emissora, neste ato, ratifica sua concordância com a 
emissão das Notas de Negociação aos Investidores Aderidos e reconhece que as referidas Notas 
comprovarão a titularidade de cada Título de Dívida nos termo

. As Partes, neste ato, ratificam todos os termos, cláusulas e condições do Contrato de 

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

O presente Termo de Cancelamento deverá ser considerado um Anexo do Contrato 
de Investimento, devendo ser interpretado em conjunto como parte integrante do referido contrato 

. Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná 
todas as questões decorrentes deste Termo de Conclusão da Oferta

Estando assim justas e contratadas, as Partes celebram o presente 
Termo eletronicamente via 

 
[RESTANTE DA PÁGINA INTENCIONALMENTE DEIXADA EM BRANCO]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DO TERMO DE CONCLUSÃO DA OFERTA DO CONTRATO DE 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

de titularidade da Sociedade Emissora, servindo o comprovante de transferên
como prova de pagamento e quitação da respectiva obrigação de pagamento; e

, por meio da Plataforma, nos termos 
Investimento, de uma nota de negociação a cada Investidor Aderido, da qual constará (i) 
do Investidor; (ii) nome da Sociedade Emissora; (iii) Data de Encerramento da Oferta; (iv) valor 
total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Ofertapelo Investidor e (v) quantidade de 

Nota de Negociação

A Sociedade Emissora, neste ato, ratifica sua concordância com a 
emissão das Notas de Negociação aos Investidores Aderidos e reconhece que as referidas Notas 

nos termos da Cláusula 10.7 do Contrato

. As Partes, neste ato, ratificam todos os termos, cláusulas e condições do Contrato de 

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

O presente Termo de Cancelamento deverá ser considerado um Anexo do Contrato 
de Investimento, devendo ser interpretado em conjunto como parte integrante do referido contrato 

Curitiba, Estado do Paraná 
onclusão da Oferta.

Estando assim justas e contratadas, as Partes celebram o presente 
eletronicamente via aplicativo da plataforma
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de titularidade da Sociedade Emissora, servindo o comprovante de transferên
como prova de pagamento e quitação da respectiva obrigação de pagamento; e

, por meio da Plataforma, nos termos da Cláusula 10.6 
Investimento, de uma nota de negociação a cada Investidor Aderido, da qual constará (i) 
do Investidor; (ii) nome da Sociedade Emissora; (iii) Data de Encerramento da Oferta; (iv) valor 
total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Ofertapelo Investidor e (v) quantidade de 

Nota de Negociação”). 

A Sociedade Emissora, neste ato, ratifica sua concordância com a 
emissão das Notas de Negociação aos Investidores Aderidos e reconhece que as referidas Notas 

s da Cláusula 10.7 do Contrato

. As Partes, neste ato, ratificam todos os termos, cláusulas e condições do Contrato de 

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

O presente Termo de Cancelamento deverá ser considerado um Anexo do Contrato 
de Investimento, devendo ser interpretado em conjunto como parte integrante do referido contrato 

Curitiba, Estado do Paraná como competente para dirimir 
. 

Estando assim justas e contratadas, as Partes celebram o presente Termo, sendo que as Partes e
aplicativo da plataforma
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de titularidade da Sociedade Emissora, servindo o comprovante de transferên
como prova de pagamento e quitação da respectiva obrigação de pagamento; e 

da Cláusula 10.6 do Contrato de 
Investimento, de uma nota de negociação a cada Investidor Aderido, da qual constará (i) 
do Investidor; (ii) nome da Sociedade Emissora; (iii) Data de Encerramento da Oferta; (iv) valor 
total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Ofertapelo Investidor e (v) quantidade de 

A Sociedade Emissora, neste ato, ratifica sua concordância com a 
emissão das Notas de Negociação aos Investidores Aderidos e reconhece que as referidas Notas 

s da Cláusula 10.7 do Contrato

. As Partes, neste ato, ratificam todos os termos, cláusulas e condições do Contrato de 

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

O presente Termo de Cancelamento deverá ser considerado um Anexo do Contrato 
de Investimento, devendo ser interpretado em conjunto como parte integrante do referido contrato 

como competente para dirimir 

, sendo que as Partes e
aplicativo da plataforma
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