
 

 

 

 
 
 
Termo de Subscrição 
Qualificados e Não
simplesmente “
de distribuição de
participação societária (“
1.000,00 (um mil reais) totalizando o montante de até
observado a possibilidade 
2/3 do total da emissão, 
de 13 de julho de 
sociedade anônima de capital fechado
Bairro Armação
nº 03.788.468
MED6 destinada ao 
nos termos de seu Contrato Social
INVEST 
limitada, 
inscrita no CNP
18º Andar, bairro Centro, CEP 80.020
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“
colaborativos através do Ato 
25/07/18,
Pública com Dispensa de Registro (“
FinCo em
com o Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível
Investimento
aderentes realizarão o investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta
de 2020
mediante o presente Termo de Adesão pel

ANEXO I 
INVESTIMENTO COLETIVO 

ADESÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO

de Subscrição 
Qualificados e Não-
simplesmente “Termo de Adesão
de distribuição de 
participação societária (“
1.000,00 (um mil reais) totalizando o montante de até
observado a possibilidade 
2/3 do total da emissão, 
de 13 de julho de 2017 (“
sociedade anônima de capital fechado

Armação, CEP 
03.788.468/0001

destinada ao 
nos termos de seu Contrato Social
INVEST SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.
limitada, fundada em 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

Andar, bairro Centro, CEP 80.020
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“
colaborativos através do Ato 
25/07/18, Seção 1, Página 17
Pública com Dispensa de Registro (“

em 13 de Abril de 2020
Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível

Investimento”), o qual tem por objeto
aderentes realizarão o investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta
de 2020,  entre a Sociedade Emissora, a FinCo
mediante o presente Termo de Adesão pel

ANEXO I – MODELO DE 
INVESTIMENTO COLETIVO 

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A

Código de Negociação na FinCo: “TWBR6”

MODELO DE TERMO DE SUBSCRIÇÃO E 
ADESÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO

DE TÍ
DE EMISSÃO DA SOCIEDADE EMISSORA

de Subscrição e Adesão ao Contrato de Investimento Coletivo 
-qualificados

Termo de Adesão
 3.000 (três mil)

participação societária (“Títulos de
1.000,00 (um mil reais) totalizando o montante de até
observado a possibilidade de Distribuição Parcial (conforme abaixo definido)
2/3 do total da emissão, realizada com dispensa de registro

2017 (“ICVM 588
sociedade anônima de capital fechado

CEP 88.385-000
/0001-80, listada na Plataforma FinCo

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

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

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

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

Seção 1, Página 17 (“Finco
Pública com Dispensa de Registro (“

13 de Abril de 2020, do Regulamento de Ofertas Públicas da FinCo
Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível

o qual tem por objeto
aderentes realizarão o investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta

re a Sociedade Emissora, a FinCo
mediante o presente Termo de Adesão pel

MODELO DE TERMO DE SUBSCRIÇÃO 
INVESTIMENTO COLETIVO DE OFERTA PÚBLICA DE TÍT

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 SUBSCRIÇÃO E 
ADESÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO

DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEL (TDC) 
DE EMISSÃO DA SOCIEDADE EMISSORA

e Adesão ao Contrato de Investimento Coletivo 
qualificados (“Termo de Subscrição

Termo de Adesão”) relativo à
ês mil) títulos representativos de dívida

Títulos de Dívida Conversível
1.000,00 (um mil reais) totalizando o montante de até

Distribuição Parcial (conforme abaixo definido)
realizada com dispensa de registro
ICVM 588”), emitidos 

sociedade anônima de capital fechado, fundada em 
000, Cidade de

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

nos termos de seu Contrato Social ("Sociedade Emissora
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA.

09/06/2017 e devidamente registrada na JUCEPAR sob NIRE 
29.605.498/0001

Andar, bairro Centro, CEP 80.020-31
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“
colaborativos através do Ato Declaratório 

Finco” ou “Plataforma
Pública com Dispensa de Registro (“Contra

, do Regulamento de Ofertas Públicas da FinCo
Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível

o qual tem por objeto estabelecer os termos e condições nos quais os investidores 
aderentes realizarão o investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta

re a Sociedade Emissora, a FinCo
mediante o presente Termo de Adesão pelo universo de investidores 

DE SUBSCRIÇÃO E ADESÃO AO CONTRATO DE 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

ANEXO I

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 SUBSCRIÇÃO E 
ADESÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO

TULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEL (TDC) 
DE EMISSÃO DA SOCIEDADE EMISSORA

e Adesão ao Contrato de Investimento Coletivo 
de Subscrição

) relativo à oferta pública
títulos representativos de dívida

Conversível” ou simplesmente “
1.000,00 (um mil reais) totalizando o montante de até

Distribuição Parcial (conforme abaixo definido)
realizada com dispensa de registro

emitidos pela 3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
, fundada em 19/04

, Cidade de Penha, Estado 
, listada na Plataforma FinCo sob Código de Negociação

segmento de empresas do segmento de saúde e bem estar
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 
310, Cidade de 

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

Plataforma”), 
Contrato de Colocação

, do Regulamento de Ofertas Públicas da FinCo
Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível

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

re a Sociedade Emissora, a FinCo, o Representante Legal dos Investidores
o universo de investidores 

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

ANEXO I 

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 SUBSCRIÇÃO E 
ADESÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO

TULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEL (TDC) 
DE EMISSÃO DA SOCIEDADE EMISSORA

e Adesão ao Contrato de Investimento Coletivo 
de Subscrição e Adesão ao Contrato

oferta pública (“Oferta Pública
títulos representativos de dívida

ou simplesmente “
1.000,00 (um mil reais) totalizando o montante de até R$ 3.000.000,00

Distribuição Parcial (conforme abaixo definido)
realizada com dispensa de registro prévio, nos termos da Instrução CVM nº 588

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

, Estado de Santa Catarina
sob Código de Negociação

segmento de empresas do segmento de saúde e bem estar
Sociedade Emissora"), realizada exclusivamente 

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 eletrôni
16.497 de 24 de julho de 2018, publicado D

, nos termos do Contrato de Colocação de Oferta 
to de Colocação”) firmado entre a Sociedade Emissora e a 

, do Regulamento de Ofertas Públicas da FinCo
Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível

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

Representante Legal dos Investidores
o universo de investidores 

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS 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 SUBSCRIÇÃO E  
ADESÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO

TULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEL (TDC)  
DE EMISSÃO DA SOCIEDADE EMISSORA 

e Adesão ao Contrato de Investimento Coletivo para Investidores Profissionais
e Adesão ao Contrato

Oferta Pública” ou simplesmente “
títulos representativos de dívida, da espécie

ou simplesmente “TDC”), 
R$ 3.000.000,00 (tr

Distribuição Parcial (conforme abaixo definido) com subscrição acima de 
, nos termos da Instrução CVM nº 588

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

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

segmento de empresas do segmento de saúde e bem estar, neste ato representada 
realizada exclusivamente 

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

, com sede na Rua XV de Novembro, 1
Curitiba, Estado do Paraná

”) como plataforma eletrôni
16.497 de 24 de julho de 2018, publicado D

nos termos do Contrato de Colocação de Oferta 
”) firmado entre a Sociedade Emissora e a 

, do Regulamento de Ofertas Públicas da FinCo e em 
Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível

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

Representante Legal dos Investidores
o universo de investidores subscritores dos títulos de dívida

ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS 
Data: 19/04/2020

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. 

ADESÃO AO CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO 
 

para Investidores Profissionais
e Adesão ao Contrato de Investim

” ou simplesmente “
, da espécie conversível em 

), no valor nominal de R$ 
(três milhões de reais)

com subscrição acima de 
, nos termos da Instrução CVM nº 588

3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
Avenida Itapocoróy, 1494

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

, neste ato representada 
realizada exclusivamente por meio da 

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA., sociedade empresária 
e devidamente registrada na JUCEPAR sob NIRE 41.208.592.800

XV de Novembro, 1.155
Curitiba, Estado do Paraná, devidamente 

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

nos termos do Contrato de Colocação de Oferta 
”) firmado entre a Sociedade Emissora e a 

e em estrita conformidade 
Contrato de Investimento Coletivo na Modalidade de Mútuo Oneroso Conversível (“

estabelecer os termos e condições nos quais os investidores 
aderentes realizarão o investimento na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta, firmado em

Representante Legal dos Investidores e 
scritores dos títulos de dívida

19/04/2020 1/8 

para Investidores Profissionais, 
de Investimento” ou 

” ou simplesmente “Oferta”) 
conversível em 

no valor nominal de R$ 
ões de reais), 

com subscrição acima de 
, nos termos da Instrução CVM nº 588

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

inscrita no CNPJ/MF sob 
na plataforma

, neste ato representada 
por meio da FINCO 

, sociedade empresária 
41.208.592.800, 
155, Sala 1805,
, devidamente 

ca de investimentos 
16.497 de 24 de julho de 2018, publicado D.O.U em 

nos termos do Contrato de Colocação de Oferta 
”) firmado entre a Sociedade Emissora e a 

conformidade 
(“Contrato de 

estabelecer os termos e condições nos quais os investidores 
firmado em 19 de Abril 

e doravante, 
scritores dos títulos de dívida. 

 

 

, 
ou 
”) 

conversível em 
no valor nominal de R$ 

, 
com subscrição acima de 

, nos termos da Instrução CVM nº 588 
, 
, 

inscrita no CNPJ/MF sob 
na plataforma 

, neste ato representada 
FINCO 

, sociedade empresária 
, 

Sala 1805, 
, devidamente 

ca de investimentos 
em 

nos termos do Contrato de Colocação de Oferta 
”) firmado entre a Sociedade Emissora e a 

conformidade 
de 

estabelecer os termos e condições nos quais os investidores 
19 de Abril 
doravante, 

. 



 

 

Todos os termos aqui em letras maiúsculas terão o significado a eles atribuído no Contrato de 
Investime
 
QUALIFICAÇÃO DO 
 
[NOME INVESTIDOR
[ÓRGÃO EMISSOR
Município de 
doravante denominado simplesmente Investidor
 
O Investidor supra qualificado 
INTENÇÃO FIRME
 
(i) sendo um Investidor Elegível, em conformidade com o disposto no CAPÍ
Investim
representativos de dívida conversív
termos da 
CAPÍTULO V do Contrato de Investimento (“
DECLARAÇÕES
 
a. Compreens
Adesão ao Contrato de Investimento Coletivo
investir por meio da plataforma 
"http://www.fincomarkets.com.br"
Emissora, obteve acesso e compreendeu todas as informações e regulamentos a ele disponibilizados 
relativos à Oferta definidos pela CVM, incluindo mas não se li
Oferta, disponíveis para download em:  “
 
b. Assinatura das Declarações Obrigatórias
Investidor 
plataforma em : “
 
(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; 
(ii) Tomou 
“https://www.fincomarkets.com.br/termo
document atra
(iii) Tomou ciência, leu e compreende a Declaração do Anexo 4
seu perfil de investidor, firmando a sua assinatura eletrônica no documento; e por fim 
(iv) Atestou não ser Pessoa Politicamente Exposta, fir
de Declaração PPE, disponível na plataforma.   
 
(ii) aderir integralmente ao
Finco, Representante e o uni
Dívida em conformidade com o CAPÍTULO IX do Contrato (“
 
(Iii) comprometer
presente Oferta Pública

ANEXO I 
INVESTIMENTO COLETIVO 

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

QUALIFICAÇÃO DO INVESTIDOR 

NOME INVESTIDOR
ÓRGÃO EMISSOR], inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [

pio de [MUN
doravante denominado simplesmente Investidor

nvestidor supra qualificado 
INTENÇÃO FIRME de

sendo um Investidor Elegível, em conformidade com o disposto no CAPÍ
mento (“Investidor Elegível

representativos de dívida conversív
termos da ICVM 588/2017
CAPÍTULO V do Contrato de Investimento (“
DECLARAÇÕES:  

Compreensão das Informações da Oferta. 
Adesão ao Contrato de Investimento Coletivo
investir por meio da plataforma 
"http://www.fincomarkets.com.br"
Emissora, obteve acesso e compreendeu todas as informações e regulamentos a ele disponibilizados 
relativos à Oferta definidos pela CVM, incluindo mas não se li
Oferta, disponíveis para download em:  “

. Assinatura das Declarações Obrigatórias
Investidor DECLARA
plataforma em : “https://www.fincoma

(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; 
(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; e por fim 
(iv) Atestou não ser Pessoa Politicamente Exposta, fir
de Declaração PPE, disponível na plataforma.   

aderir integralmente ao
Representante e o uni

Dívida em conformidade com o CAPÍTULO IX do Contrato (“

comprometer-se a
presente Oferta Pública

ANEXO I – MODELO DE 
INVESTIMENTO COLETIVO 

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

INVESTIDOR 

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

MUNICÍPIO], Estado 
doravante denominado simplesmente Investidor

nvestidor supra qualificado vem por meio do presente 
e: 

sendo um Investidor Elegível, em conformidade com o disposto no CAPÍ
Investidor Elegível

representativos de dívida conversív
588/2017, pela

CAPÍTULO V do Contrato de Investimento (“

ão das Informações da Oferta. 
Adesão ao Contrato de Investimento Coletivo
investir por meio da plataforma 
"http://www.fincomarkets.com.br"
Emissora, obteve acesso e compreendeu todas as informações e regulamentos a ele disponibilizados 
relativos à Oferta definidos pela CVM, incluindo mas não se li
Oferta, disponíveis para download em:  “

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

https://www.fincoma

(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; 

ciência, leu e compreendeu o 
https://www.fincomarkets.com.br/termo

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

aderir integralmente aos termos do
Representante e o universo de Investidores aderentes

Dívida em conformidade com o CAPÍTULO IX do Contrato (“

se a realizar
presente Oferta Pública em até 5 (cin

MODELO DE TERMO DE SUBSCRIÇÃO 
INVESTIMENTO COLETIVO DE OFERTA PÚBLICA DE TÍT

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

INVESTIDOR SUBSCRITOR

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

Estado [CPF], e com endereço eletrônico no e
doravante denominado simplesmente Investidor

vem por meio do presente 

sendo um Investidor Elegível, em conformidade com o disposto no CAPÍ
Investidor Elegível”), participar da oferta pública

representativos de dívida conversível em participação societár
, pela Sociedade Emissora por meio da 

CAPÍTULO V do Contrato de Investimento (“

ão das Informações da Oferta. 
Adesão ao Contrato de Investimento Coletivo
investir por meio da plataforma 
"http://www.fincomarkets.com.br", e especificamente na rodada de investimentos da Sociedade 
Emissora, obteve acesso e compreendeu todas as informações e regulamentos a ele disponibilizados 
relativos à Oferta definidos pela CVM, incluindo mas não se li
Oferta, disponíveis para download em:  “https

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

ciência, leu e compreendeu o 
https://www.fincomarkets.com.br/termo-de

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

s termos do Contrato de Investimento firmado entre a Sociedade Emissora, 
verso de Investidores aderentes

Dívida em conformidade com o CAPÍTULO IX do Contrato (“

realizar oportunamente 
em até 5 (cinco) dias após 

DE SUBSCRIÇÃO E ADESÃO AO CONTRATO DE 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

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

SUBSCRITOR: 

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

e com endereço eletrônico no e
doravante denominado simplesmente Investidor  (“Investidor

vem por meio do presente 

sendo um Investidor Elegível, em conformidade com o disposto no CAPÍ
participar da oferta pública

el em participação societár
Sociedade Emissora por meio da 

CAPÍTULO V do Contrato de Investimento (“Características da Oferta

ão das Informações da Oferta. Mediante a celebração do presente 
Adesão ao Contrato de Investimento Coletivo, o Investidor 
investir por meio da plataforma eletrônica, operada pela Finco, disponíve

, e especificamente na rodada de investimentos da Sociedade 
Emissora, obteve acesso e compreendeu todas as informações e regulamentos a ele disponibilizados 
relativos à Oferta definidos pela CVM, incluindo mas não se li

https://www.finco

. Assinatura das Declarações Obrigatórias. Mediante a
, para os devidos fins, que, utilizando o formulário eletrônico disponível na 

rkets.com.br/conta

(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; 

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

Contrato de Investimento firmado entre a Sociedade Emissora, 
verso de Investidores aderentes

Dívida em conformidade com o CAPÍTULO IX do Contrato (“

oportunamente a integralização do investimento 
co) dias após o volume de subscrições atingir 2/3 (dois terços) do 

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

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

], portador(a) da cédula de identidade [
CPF], residente e domiciliado

e com endereço eletrônico no e
Investidor”),  

vem por meio do presente Termo de Adesão

sendo um Investidor Elegível, em conformidade com o disposto no CAPÍ
participar da oferta pública

el em participação societária realizada com dispensa de registro, nos 
Sociedade Emissora por meio da 

Características da Oferta

Mediante a celebração do presente 
, o Investidor DECLARA

eletrônica, operada pela Finco, disponíve
, e especificamente na rodada de investimentos da Sociedade 

Emissora, obteve acesso e compreendeu todas as informações e regulamentos a ele disponibilizados 
relativos à Oferta definidos pela CVM, incluindo mas não se limitando 

://www.fincomarkets.com.br/

Mediante a celebração do presente 
utilizando o formulário eletrônico disponível na 

rkets.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
seu perfil de investidor, firmando a sua assinatura eletrônica no documento; e por fim 

mando a sua assinatura eletrônica no documento 

Contrato de Investimento firmado entre a Sociedade Emissora, 
verso de Investidores aderentes por meio da subscrição dos Títulos de 

Dívida em conformidade com o CAPÍTULO IX do Contrato (“Subscrição dos Títulos

a integralização do investimento 
o volume de subscrições atingir 2/3 (dois terços) do 

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

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

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

e com endereço eletrônico no e-mail 

Termo de Adesão firmar 

sendo um Investidor Elegível, em conformidade com o disposto no CAPÍTULO III do Contrato de 
participar da oferta pública de distribuição de títulos 

realizada com dispensa de registro, nos 
Sociedade Emissora por meio da Plataforma 

Características da Oferta”), incluindo as seguintes 

Mediante a celebração do presente 
DECLARA, para os devidos fins, que, ao 

eletrônica, operada pela Finco, disponíve
, e especificamente na rodada de investimentos da Sociedade 

Emissora, obteve acesso e compreendeu todas as informações e regulamentos a ele disponibilizados 
mitando às Informações Essenciais da 

markets.com.br/twbr6

celebração do presente 
utilizando o formulário eletrônico disponível na 

investimento-pessoa

(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 
, firmando a sua assinatura eletrônica no 

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

mando a sua assinatura eletrônica no documento 

Contrato de Investimento firmado entre a Sociedade Emissora, 
por meio da subscrição dos Títulos de 

Subscrição dos Títulos

a integralização do investimento 
o volume de subscrições atingir 2/3 (dois terços) do 

ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS 
Data: 19/04/2020

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

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

mail à [E-MAIL VÁLIDO

firmar expressa

TULO III do Contrato de 
de distribuição de títulos 

realizada com dispensa de registro, nos 
Plataforma FinCo, nos termos do 

, incluindo as seguintes 

Mediante a celebração do presente Termo de Subscrição
, para os devidos fins, que, ao 

eletrônica, operada pela Finco, disponíve
, e especificamente na rodada de investimentos da Sociedade 

Emissora, obteve acesso e compreendeu todas as informações e regulamentos a ele disponibilizados 
às Informações Essenciais da 

twbr6-company

celebração do presente Termo de Adesão
utilizando o formulário eletrônico disponível na 

pessoa-fisica”, ele:

(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 
, firmando a sua assinatura eletrônica no 

C da ICVM 588, relativa ao 
seu perfil de investidor, firmando a sua assinatura eletrônica no documento; e por fim  

mando a sua assinatura eletrônica no documento 

Contrato de Investimento firmado entre a Sociedade Emissora, 
por meio da subscrição dos Títulos de 

Subscrição dos Títulos”); e 

a integralização do investimento ora subscrito 
o volume de subscrições atingir 2/3 (dois terços) do 
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Todos os termos aqui em letras maiúsculas terão o significado a eles atribuído no Contrato de 

] nº [NÚMERO] –
ENDEREÇO], no 
MAIL VÁLIDO],  

expressamente sua

TULO III do Contrato de 
de distribuição de títulos 

realizada com dispensa de registro, nos 
, nos termos do 

, incluindo as seguintes 

de Subscrição e 
, para os devidos fins, que, ao 

eletrônica, operada pela Finco, disponível em 
, e especificamente na rodada de investimentos da Sociedade 

Emissora, obteve acesso e compreendeu todas as informações e regulamentos a ele disponibilizados 
às Informações Essenciais da 

company-profile”  

Termo de Adesão, o 
utilizando o formulário eletrônico disponível na 

”, ele:  

(i) Preencheu corretamente seus dados pessoais e de sua conta corrente 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 

mando a sua assinatura eletrônica no documento 

Contrato de Investimento firmado entre a Sociedade Emissora, 
por meio da subscrição dos Títulos de 

subscrito da 
o volume de subscrições atingir 2/3 (dois terços) do 

 

 

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

– 
, no 

,  

sua 

TULO III do Contrato de 
de distribuição de títulos 

realizada com dispensa de registro, nos 
, nos termos do 

, incluindo as seguintes 

e 
, para os devidos fins, que, ao 

l em 
, e especificamente na rodada de investimentos da Sociedade 

Emissora, obteve acesso e compreendeu todas as informações e regulamentos a ele disponibilizados 
às Informações Essenciais da 

, o 
utilizando o formulário eletrônico disponível na 

(i) Preencheu corretamente seus dados pessoais e de sua conta corrente 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 

mando a sua assinatura eletrônica no documento 

Contrato de Investimento firmado entre a Sociedade Emissora, 
por meio da subscrição dos Títulos de 

da 
o volume de subscrições atingir 2/3 (dois terços) do 



 

 

valor total de emissão 
(“Integralização dos Títulos
1. Subscrição e Integralização do 
Subscrição
os fins de direito, que:
 
(i) que irá subscrever e 
Investimento
([Valor por exten
1.000,00 (um mil reais) cada, 
 
(ii) tem plena ciência e conhecimento dos termos e condições do Contrato de Investimento e adere, em 
caráter incondicional, irrevogável e irretratável, observado o previsto 
abaixo, para todos os fins de direito, ao Contrato de Investimento, passando a ser considerado 
“Investidor
e condiç
 
2. Representação
e irretratável, nos termos do artigo 684
Representante
(“Representante
de Investimento, conforme instrumento de procuração 
ocasião da
no formato do
 
3. Característica
Conversível, incluindo mas não se limitando àquelas 
Investimento

3.1. A data de emissão dos Títulos de Dívida corresponderá à Data de Encerramento da Oferta (
Emissão
falta de êxito ("
Investimento
3.2. O prazo 
efeitos legais, a data de vencimento do
Nonagésimo quinto) dia a partir da Data de Emissão
3.3. Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida de R$
3.4. Fórmula de cálculo dos Juros Remuneratóri
inteiros e quatro d
calculados na forma prevista no CAPÍTULO XII do Contrato de Investidores
3.5. Cada Título de Dívida, fará jus, durante o Período d
Juros Remuneratórios de
(dez) parcelas iguais e co
(“Parcelas de Amortização dos Juros
Pagamento da Amortização

(i) 
(ii) 
(iii) 

ANEXO I 
INVESTIMENTO COLETIVO 

valor total de emissão 
Integralização dos Títulos

Subscrição e Integralização do 
Subscrição e Adesão ao Contrato de Investimento
os fins de direito, que:

que irá subscrever e 
Investimento, a importância de R$

Valor por extenso]) Títulos de Dívida 
1.000,00 (um mil reais) cada, 

tem plena ciência e conhecimento dos termos e condições do Contrato de Investimento e adere, em 
caráter incondicional, irrevogável e irretratável, observado o previsto 

, para todos os fins de direito, ao Contrato de Investimento, passando a ser considerado 
Investidor” para fins do Contrato de Investimento, comprometendo

e condições. 

. Representação. O Investidor
e irretratável, nos termos do artigo 684
Representante, a pessoa juridica assim qualificada no preâmbulo do Contrato de Investiment

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

formato do ANEXO I

Características dos Títulos de Dívida
Conversível, incluindo mas não se limitando àquelas 
Investimento, entre outras: 

 
data de emissão dos Títulos de Dívida corresponderá à Data de Encerramento da Oferta (

Emissão"), e a Oferta encerrar
falta de êxito ("Data de Encerramento da Oferta
Investimento; 

. O prazo de vencimento 
efeitos legais, a data de vencimento do
Nonagésimo quinto) dia a partir da Data de Emissão

Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida de R$
Fórmula de cálculo dos Juros Remuneratóri

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 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 (trezen

ANEXO I – MODELO DE 
INVESTIMENTO COLETIVO 

valor total de emissão colocado 
Integralização dos Títulos”) e do item 7 abaixo

Subscrição e Integralização do 
e Adesão ao Contrato de Investimento

os fins de direito, que: 

que irá subscrever e integralizar, na forma prevista 
, a importância de R$

]) Títulos de Dívida 
1.000,00 (um mil reais) cada, cujas ca

tem plena ciência e conhecimento dos termos e condições do Contrato de Investimento e adere, em 
caráter incondicional, irrevogável e irretratável, observado o previsto 

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

. O Investidor 
e irretratável, nos termos do artigo 684

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

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

ANEXO III do referido Contrato

dos Títulos de Dívida
Conversível, incluindo mas não se limitando àquelas 

, entre outras:  

data de emissão dos Títulos de Dívida corresponderá à Data de Encerramento da Oferta (
Oferta encerrar-

Data de Encerramento da Oferta

de vencimento é de 
efeitos legais, a data de vencimento do
Nonagésimo quinto) dia a partir da Data de Emissão

Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida de R$
Fórmula de cálculo dos Juros Remuneratóri

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

Cada Título de Dívida, fará jus, durante o Período d
Juros Remuneratórios de R$ 522,00
(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 (trezen

MODELO DE TERMO DE SUBSCRIÇÃO 
INVESTIMENTO COLETIVO DE OFERTA PÚBLICA DE TÍT

colocado na plataforma
e do item 7 abaixo

Subscrição e Integralização do Investimento
e Adesão ao Contrato de Investimento

integralizar, na forma prevista 
, a importância de R$ [0,00] ([Valor por extenso

]) Títulos de Dívida Conversível 
cujas características estão descritas 

tem plena ciência e conhecimento dos termos e condições do Contrato de Investimento e adere, em 
caráter incondicional, irrevogável e irretratável, observado o previsto 

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

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

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

de Investimento, conforme instrumento de procuração 
assinatura do Termo de Adesão, no

o referido Contrato

dos Títulos de Dívida. São c
Conversível, incluindo mas não se limitando àquelas 

data de emissão dos Títulos de Dívida corresponderá à Data de Encerramento da Oferta (
-se-á quando de sua conclusão com êxito ou de seu cancelament

Data de Encerramento da Oferta

é de 36 (trinta e seis) meses
efeitos legais, a data de vencimento do
Nonagésimo quinto) dia a partir da Data de Emissão

Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida de R$
Fórmula de cálculo dos Juros Remuneratóri

écimos por cento) 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 d
R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais)
nsecutivas de R$ 52,20

Parcelas de Amortização dos Juros”), obedece

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 (trezen

DE SUBSCRIÇÃO E ADESÃO AO CONTRATO DE 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

na plataforma, nos termos do CAP
e do item 7 abaixo. 

stimento. Mediante a celebração do presente 
e Adesão ao Contrato de Investimento Coletivo

integralizar, na forma prevista 
Valor por extenso

Conversível objeto da Oferta, 
racterísticas estão descritas 

tem plena ciência e conhecimento dos termos e condições do Contrato de Investimento e adere, em 
caráter incondicional, irrevogável e irretratável, observado o previsto 

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

concorda com a 
 do Código Civil Brasileiro, 

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

de Investimento, conforme instrumento de procuração 
, nos termos do

o referido Contrato. 

São características 
Conversível, incluindo mas não se limitando àquelas 

data de emissão dos Títulos de Dívida corresponderá à Data de Encerramento da Oferta (
á quando de sua conclusão com êxito ou de seu cancelament

Data de Encerramento da Oferta"), nos termos da Cláusula 5.6 do Contrato de 

36 (trinta e seis) meses
efeitos legais, a data de vencimento dos Títulos de Dívida corresponderá ao 
Nonagésimo quinto) dia a partir da Data de Emissão ("Data de Vencimento

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 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;

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

, nos termos do CAPÍTULO X

. Mediante a celebração do presente 
Coletivo, o Investidor 

integralizar, na forma prevista nos CAPÍTULOS IX e X do
Valor por extenso]) (“Investimento

objeto da Oferta, 
racterísticas estão descritas resumidamente no

tem plena ciência e conhecimento dos termos e condições do Contrato de Investimento e adere, em 
caráter incondicional, irrevogável e irretratável, observado o previsto 

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

concorda com a nomeação e constituição
do Código Civil Brasileiro, 

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

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

aracterísticas gerais e 
Conversível, incluindo mas não se limitando àquelas previstas 

data de emissão dos Títulos de Dívida corresponderá à Data de Encerramento da Oferta (
á quando de sua conclusão com êxito ou de seu cancelament

, nos termos da Cláusula 5.6 do Contrato de 

36 (trinta e seis) meses ("Prazo de Vencimento
s Títulos de Dívida corresponderá ao 

Data de Vencimento
1.000,00 (um mil reais

os, 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)
(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;

tos e sessenta) dias após a Data de Emissão;

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

ÍTULO X do Contrato de Investimento 

. Mediante a celebração do presente 
, o Investidor COMPROMETE

s CAPÍTULOS IX e X do
Investimento”) que corresponde

objeto da Oferta, no Valor 
resumidamente no

tem plena ciência e conhecimento dos termos e condições do Contrato de Investimento e adere, em 
caráter incondicional, irrevogável e irretratável, observado o previsto sobre desistên

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

nomeação e constituição
do Código Civil Brasileiro, como sua 

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

devidamente firmado
CAPÍTULO IV do Contrato de Investimento e 

gerais e especificas 
 no CAPÍTULO VIII do

data de emissão dos Títulos de Dívida corresponderá à Data de Encerramento da Oferta (
á quando de sua conclusão com êxito ou de seu cancelament

, nos termos da Cláusula 5.6 do Contrato de 

de Vencimento
s Títulos de Dívida corresponderá ao 

Data de Vencimento"); 
1.000,00 (um mil reais); 

os, 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; 
e Capitalização, ao montante total a título d

(quinhentos e 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;

tos e sessenta) dias após a Data de Emissão;

ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS 
Data: 19/04/2020

do Contrato de Investimento 

. Mediante a celebração do presente 
COMPROMETE-SE

s CAPÍTULOS IX e X do Contrato de 
”) que corresponde

no Valor Nominal Unitário de R$ 
resumidamente nos itens 3 e 4

tem plena ciência e conhecimento dos termos e condições do Contrato de Investimento e adere, em 
sobre desistência 

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

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

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

firmado pelo Investidor 
CAPÍTULO IV do Contrato de Investimento e 

especificas dos Títulos de Dívida 
CAPÍTULO VIII do Contrato de 

data de emissão dos Títulos de Dívida corresponderá à Data de Encerramento da Oferta (
á quando de sua conclusão com êxito ou de seu cancelament

, nos termos da Cláusula 5.6 do Contrato de 

de Vencimento") e para todos os fins e 
s Títulos de Dívida corresponderá ao 1.095

 
os, conforme taxa simples fixa de 17,40%

ao ano, para fins de Pagamento das parcelas de amortização

e 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; 

tos e sessenta) dias após a Data de Emissão; 
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do Contrato de Investimento 

. Mediante a celebração do presente Termo de 
SE, para todos 

Contrato de 
”) que corresponde a [00] 

Unitário de R$ 
s itens 3 e 4 abaixo; 

tem plena ciência e conhecimento dos termos e condições do Contrato de Investimento e adere, em 
cia no item 8

, para todos os fins de direito, ao Contrato de Investimento, passando a ser considerado 
se a observar todos os seus termos 

, de forma irrevogável 
mandatária e legal 

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

pelo Investidor por 
CAPÍTULO IV do Contrato de Investimento e 

Títulos de Dívida 
Contrato de 

data de emissão dos Títulos de Dívida corresponderá à Data de Encerramento da Oferta ("Data de 
á quando de sua conclusão com êxito ou de seu cancelamento por 

, nos termos da Cláusula 5.6 do Contrato de 

ara todos os fins e 
1.095o (Milésimo 

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

e 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 

 

 

do Contrato de Investimento 

de 
, para todos 

Contrato de 
] 

Unitário de R$ 
 

tem plena ciência e conhecimento dos termos e condições do Contrato de Investimento e adere, em 
8 

, para todos os fins de direito, ao Contrato de Investimento, passando a ser considerado 
termos 

, de forma irrevogável 
mandatária e legal 

o 
Contrato 

por 
CAPÍTULO IV do Contrato de Investimento e 

Títulos de Dívida 
Contrato de 

Data de 
o por 

, nos termos da Cláusula 5.6 do Contrato de 

ara todos os fins e 
(Milésimo 

(dezessete 
, 

e 
os quais serão amortizados em 10 

cada uma 
Datas de 



 

 

(iv) 
(v) 
(vi) 
(vii) 
(viii)
(ix) 
(x) 

3.6. Ausência de atualização monetária do Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida
3.7. Ausência de qualquer garantia
excessão d
Sociedade Emissorados 
3.8. Prerrogativa da Sociedade Emissora de 
da dívida
3.9. Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado 
dívida com os res
promover 
oportunidades ao longo do Período de Capitalização para que possam forçar, a seu único e exclusivo 
critério, o resg
quadragésimo)
Emissão
3.10. Possibilidade da ocorrência de um Evento de Vencimento Ant
termos  d
Investidor de
4 abaixo
3.11. Dir
Títulos de Dívida Conversível
 
4. 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 
opção de (ii) resgate 
nos termos da Cláusula 16.1 do Contrato de Investi
 
5. Características de Conversibilidade dos Títulos de Dívida
convesibilidade 
 
5.1. Direito de 
Emissora 
exercício da conversão, constantes do CAPÍTULO XVII
atrelados
5.2. Hipóteses de Conversão 
da Cláusula 16.2 do Contrato de Investimento;
5.3. Hipóteses de Conversão Automática dos 
do CAPÍTULO XXI do Contrato de Investimento;
5.4. Não inclusão dos Juros Remuneratórios no valor dos Títulos de Dívida para fins de sua Conversão 
em Ações;

ANEXO I 
INVESTIMENTO COLETIVO 

 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 Dat
 Sétimo pagamento: 720 (setecentos e vinte) dias após a Data de Emissão;

(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 no

Ausência de atualização monetária do Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida
Ausência de qualquer garantia

excessão da garantia pignora
Sociedade Emissorados 

Prerrogativa da Sociedade Emissora de 
da dívida nos termos 

Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado 
com os respectivos deságios nos termos 

promover 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
quadragésimo), 720º (septingentésimo vigésimo)
Emissão; 

Possibilidade da ocorrência de um Evento de Vencimento Ant
termos  do CAPÍTULO XIV do 
Investidor decidir pelo R

abaixo; 
Direitos de Preferência

Títulos de Dívida Conversível

Resgate dos Títulos
Conversível subscritos e integral
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 
opção de (ii) resgate 
nos termos da Cláusula 16.1 do Contrato de Investi

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

.1. Direito de Convers
Emissora nos termos do CAPÍTULO XVI do Contrato 
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 
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; 

ANEXO I – MODELO DE 
INVESTIMENTO COLETIVO 

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 Dat
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 no

Ausência de atualização monetária do Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida
Ausência de qualquer garantia

a garantia pignoratícia da conversibilidade automá
Sociedade Emissorados em caso de default

Prerrogativa da Sociedade Emissora de 
nos termos da Cláusula 13.1 do 

Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado 
pectivos deságios nos termos 

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

ate antecipado de seus Títulos de Dívida
720º (septingentésimo vigésimo)

Possibilidade da ocorrência de um Evento de Vencimento Ant
CAPÍTULO XIV do  Contrato de Investimento

cidir pelo Resgate em Dinheiro 

eitos 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 integral

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 
opção de (ii) resgate através do exercício da conversibilidade 
nos termos da Cláusula 16.1 do Contrato de Investi

. 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 Contrato 

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 
do CAPÍTULO XXI do Contrato de Investimento;

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

MODELO DE TERMO DE SUBSCRIÇÃO 
INVESTIMENTO COLETIVO DE OFERTA PÚBLICA DE TÍT

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 Dat
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 no

Ausência de atualização monetária do Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida
Ausência de qualquer garantia real, imobiliária

tícia da conversibilidade automá
em caso de default, nos termos do CAPÍTULO VII do Contrato de Investimento

Prerrogativa da Sociedade Emissora de realizar 
da Cláusula 13.1 do Contrato de Investimento

Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado 
pectivos deságios nos termos 

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

ate antecipado de seus Títulos de Dívida
720º (septingentésimo vigésimo)

Possibilidade da ocorrência de um Evento de Vencimento Ant
Contrato de Investimento

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 
através do exercício da conversibilidade 

nos termos da Cláusula 16.1 do Contrato de Investi

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

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

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

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

Hipóteses de Conversão Automática dos 
do CAPÍTULO XXI do Contrato de Investimento;

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

DE SUBSCRIÇÃO E ADESÃO AO CONTRATO DE 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

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 Dat
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;

Ausência de atualização monetária do Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida
, imobiliária ou fidejussória, garantindo os

tícia da conversibilidade automá
, nos termos do CAPÍTULO VII do Contrato de Investimento
realizar Oferta de R

Contrato de Investimento
Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado 

pectivos deságios nos termos da Cláusula 13.2 
liquidez aos investimentos realizados no âmbito da Oferta, 

oportunidades ao longo do Período de Capitalização para que possam forçar, a seu único e exclusivo 
ate 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 Ant
Contrato de Investimento

em Dinheiro ou pela Conversão em Ações, observado o previsto no

ao investidor em novas rodadas de emissão de valores mobiliários de 

Nos termos da Cláusula 15.1 do Contrato de Investimento, o
izados 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 
através do exercício da conversibilidade 

nos termos da Cláusula 16.1 do Contrato de Investimento (“

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

ibilidade 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; 

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

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

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 Dat
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;

venta) dias após a Data de Emissão;
Ausência de atualização monetária do Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida

ou fidejussória, garantindo os
tícia da conversibilidade automática dos Títulos em Ações Preferenciais da 

, nos termos do CAPÍTULO VII do Contrato de Investimento
Oferta de Resgate Antecipado Facultativo dos títulos 

Contrato de Investimento; 
Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado 

Cláusula 13.2 do Contrato de Investimento
liquidez aos investimentos 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 Ant
Contrato de Investimento, ocasião em que caberá ao exclusivo critério do 

ou pela Conversão em Ações, observado o previsto no

ao investidor em novas rodadas de emissão de valores mobiliários de 

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

vistas 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 
através do exercício da conversibilidade dos Títulos, com a Conversão em Ações 

mento (“Resgate dos Títulos

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

ibilidade 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 obr

dos Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento

Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento

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

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

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

venta) dias após a Data de Emissão;
Ausência de atualização monetária do Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida

ou fidejussória, garantindo os
dos Títulos em Ações Preferenciais da 

, nos termos do CAPÍTULO VII do Contrato de Investimento
gate Antecipado Facultativo dos títulos 

  
Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado 

do Contrato de Investimento
liquidez aos investimentos 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, observado o previsto no

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”).

. São características 
Contrato de Investimento, incluindo, entre outras:

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

, bem como os direitos e obr

dos Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento

Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento

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

ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS 
Data: 19/04/2020

Quarto pagamento: 450 (quatrocentos e cinquenta) dias após a Data de Emissão;
Quinto pagamento: 540 (quinhentos e quarenta) dias após a Data de Emissão; 

a 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; 

venta) dias após a Data de Emissão; 
Ausência de atualização monetária do Valor Nominal Unitário dos Títulos de Dívida (Cláusula 8.6)

ou fidejussória, garantindo os Títulos de Dívida
dos Títulos em Ações Preferenciais da 

, nos termos do CAPÍTULO VII do Contrato de Investimento
gate Antecipado Facultativo dos títulos 

Prerrogativa do Investidor de exercer o direito de Opção de Resgate Antecipado dos títulos de 
do Contrato de Investimento

liquidez aos investimentos 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 (quingentésimo
900º (noningentésimo) dia a contar da Data de 

ecipado dos Títulos de Dívida, 
ocasião em que caberá ao exclusivo critério do 

ou pela Conversão em Ações, observado o previsto no

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

do Contrato
dos Títulos, com a Conversão em Ações 

”). 

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

ibilidade 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 

dos Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento

Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento

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

19/04/2020 4/8 

Quarto pagamento: 450 (quatrocentos e cinquenta) dias após a Data de Emissão; 

(Cláusula 8.6); 
Títulos de Dívida, com 

dos Títulos em Ações Preferenciais da 
, nos termos do CAPÍTULO VII do Contrato de Investimento; 

gate Antecipado Facultativo dos títulos 

dos títulos de 
do Contrato de Investimento, a fim de 

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 

ecipado dos Títulos de Dívida, nos 
ocasião em que caberá ao exclusivo critério do 

ou pela Conversão em Ações, observado o previsto no item 

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 

do Contrato e a segunda 
dos Títulos, com a Conversão em Ações 

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

ibilidade dos Títulos de Dívida em Ações Preferenciais de emissão da Sociedade 
resultantes do 
igações a elas 

dos Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento nos termos 

Títulos de Dívida, antes da Data de Vencimento nos termos 

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

 

 

, com 
dos Títulos em Ações Preferenciais da 

gate Antecipado Facultativo dos títulos 

dos títulos de 
, a fim 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 

nos 
ocasião em que caberá ao exclusivo critério do 

tem 

ao investidor em novas rodadas de emissão de valores mobiliários de 

s Títulos de Dívida 
serão resgatados pela Sociedade Emissora 

, a livre escolha do 
da 

e a segunda 
dos Títulos, com a Conversão em Ações 

do direito de 
 

ibilidade dos Títulos de Dívida em Ações Preferenciais de emissão da Sociedade 
resultantes do 
igações a elas 

nos termos 

nos termos 

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



 

 

5.5. Respeitando as c
Ações a serem entregues aos Investidores
(trinta e qu
5.6. Conversão em Ações sob 
Pré-Investimento da Sociedade Emissora
(vinte e nove milhões e quatrocentos e onze mil
centavos)
 
6. Características das Ações
termos do Contrato de Investimento pertencerão 
nominativas e sem valor nominal
da Conversão
elencados no CAPÍTULO 
 
6.1. Preferência, 
remanescentes que estejam legalmente disponíveis para distribuição entre os acionistas;
6.2. Conversibilidade das ações preferenciais em ações ordinárias a qualquer tempo, a exclusivo critério 
do titular, a uma ta
6.3. Possibilidade de 
6.4. Direito
6.5. Opção de Venda das Ações Preferenciais outo
6.6. Direito de preferência para participação em 
 
7. APORTE DE RECURSOS E INTEGRALIZAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO
 
7.1. Prazo de Integralização
2/3 (dois terços) do valor total da emissão, assegurando o êxito da Oferta mesmo que em distribuição 
parcial facultada pela Cláusula 5.8., ou seja, a oferta não tem mais como ser ca
por ter atingido o Volume Mínimo de Captação, o investidor será informado por e
(“Comunicado 
Mínimo de Captação foi ating
partir do seu recebimento deste, o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a devida integralização dos 
valores subscritos no Termo de Adesão (“
 
7.2. Exigibilidade do Aporte de R
Integralização é dever do investidor realizar tal aporte de recursos até a data
Integralizaç
Investimento à vista, em moeda corrente nacional, na
expressamente indicada no Termo de Adesão ou no Comunicado 
identificado, (b) transferência ent
transferência eletrônica disponível 
exigibilidade deste, independente da necessidade de quaisquer interpelações judiciais ou extrajudiciais
(“Exigibilidade do Aporte de Recursos
 
7.3. Independência do Arranjo de Pagamento
alínea “g” do Inciso II do Artigo 13
por meio da 
comuniquem com o patrimônio da (a) Plataforma, (b) seus sócios, administradores e pessoas ligadas, (c) 

ANEXO I 
INVESTIMENTO COLETIVO 

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

Conversão em Ações sob 
Investimento da Sociedade Emissora

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

. Características das Ações
termos do Contrato de Investimento pertencerão 
nominativas e sem valor nominal
da Conversão”) do Contrato
elencados no CAPÍTULO 

Preferência, na 
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

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

ireito de preferência para participação em 

APORTE DE RECURSOS E INTEGRALIZAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO

7.1. Prazo de Integralização
2/3 (dois terços) do valor total da emissão, assegurando o êxito da Oferta mesmo que em distribuição 
parcial facultada pela Cláusula 5.8., ou seja, a oferta não tem mais como ser ca
por ter atingido o Volume Mínimo de Captação, o investidor será informado por e
(“Comunicado na comunicação eletrônica enviada pela plataforma danco ciência de que o valor do Alvo
Mínimo de Captação foi ating
partir do seu recebimento deste, o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a devida integralização dos 
valores subscritos no Termo de Adesão (“

7.2. Exigibilidade do Aporte de R
Integralização é dever do investidor realizar tal aporte de recursos até a data
Integralização da Subscrição
Investimento à vista, em moeda corrente nacional, na
expressamente indicada no Termo de Adesão ou no Comunicado 
identificado, (b) transferência ent
transferência eletrônica disponível 
exigibilidade deste, independente da necessidade de quaisquer interpelações judiciais ou extrajudiciais

Exigibilidade do Aporte de Recursos

Independência do Arranjo de Pagamento
alínea “g” do Inciso II do Artigo 13
por meio da plataforma eletrônica sejam efetuados de forma segregada de modo que não se 
comuniquem com o patrimônio da (a) Plataforma, (b) seus sócios, administradores e pessoas ligadas, (c) 

ANEXO I – MODELO DE 
INVESTIMENTO COLETIVO 

Respeitando as condições para a conve
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;

. Características das Ações. As Açõ
termos do Contrato de Investimento pertencerão 
nominativas e sem valor nominal

”) do Contrato, e possuirão os seguintes direitos
elencados no CAPÍTULO XVIII (“Direitos Especiais do Acionista

na hipótese de liquidação da Soc
remanescentes que estejam legalmente disponíveis para distribuição entre os acionistas;

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

Possibilidade de Drag Along
Tag Along em caso de Alienação de

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

APORTE DE RECURSOS E INTEGRALIZAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO

7.1. Prazo de Integralização da Subscrição
2/3 (dois terços) do valor total da emissão, assegurando o êxito da Oferta mesmo que em distribuição 
parcial facultada pela Cláusula 5.8., ou seja, a oferta não tem mais como ser ca
por ter atingido o Volume Mínimo de Captação, o investidor será informado por e

na comunicação eletrônica enviada pela plataforma danco ciência de que o valor do Alvo
Mínimo de Captação foi atingido (“
partir do seu recebimento deste, o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a devida integralização dos 
valores subscritos no Termo de Adesão (“

7.2. Exigibilidade do Aporte de R
Integralização é dever do investidor realizar tal aporte de recursos até a data

Subscrição”)
Investimento à vista, em moeda corrente nacional, na
expressamente indicada no Termo de Adesão ou no Comunicado 
identificado, (b) transferência ent
transferência eletrônica disponível 
exigibilidade deste, independente da necessidade de quaisquer interpelações judiciais ou extrajudiciais

Exigibilidade do Aporte de Recursos

Independência do Arranjo de Pagamento
alínea “g” do Inciso II do Artigo 13

plataforma eletrônica sejam efetuados de forma segregada de modo que não se 
comuniquem com o patrimônio da (a) Plataforma, (b) seus sócios, administradores e pessoas ligadas, (c) 

MODELO DE TERMO DE SUBSCRIÇÃO 
INVESTIMENTO COLETIVO DE OFERTA PÚBLICA DE TÍT

ondições para a conve
Ações a serem entregues aos Investidores, c

ésimos por cento) do capital social da Sociedade Emissora; 
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;

As Ações nas quais os Títulos de Dívida são conversíveis 
termos do Contrato de Investimento pertencerão 
nominativas e sem valor nominal nos termos do CAPÍTULO

, e possuirão os seguintes direitos
Direitos Especiais do Acionista

hipótese de liquidação da Soc
remanescentes que estejam legalmente disponíveis para distribuição entre os acionistas;

Conversibilidade das ações preferenciais em ações ordinárias a qualquer tempo, a exclusivo critério 
xa 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
ireito de preferência para participação em 

APORTE DE RECURSOS E INTEGRALIZAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO

Subscrição. 
2/3 (dois terços) do valor total da emissão, assegurando o êxito da Oferta mesmo que em distribuição 
parcial facultada pela Cláusula 5.8., ou seja, a oferta não tem mais como ser ca
por ter atingido o Volume Mínimo de Captação, o investidor será informado por e

na comunicação eletrônica enviada pela plataforma danco ciência de que o valor do Alvo
ido (“Comunicado do Requerimento da Integralização

partir do seu recebimento deste, o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a devida integralização dos 
valores subscritos no Termo de Adesão (“Prazo

7.2. Exigibilidade do Aporte de Recursos
Integralização é dever do investidor realizar tal aporte de recursos até a data

”). Para tanto
Investimento à vista, em moeda corrente nacional, na
expressamente indicada no Termo de Adesão ou no Comunicado 
identificado, (b) transferência entre contas; (c) documento de ordem de crédito 
transferência eletrônica disponível – TED, à escolha do Investidor
exigibilidade deste, independente da necessidade de quaisquer interpelações judiciais ou extrajudiciais

Exigibilidade do Aporte de Recursos”). 

Independência do Arranjo de Pagamento
alínea “g” do Inciso II do Artigo 13º  da ICVM 588/17, a FinCo assegura que os investimentos realizados 

plataforma eletrônica sejam efetuados de forma segregada de modo que não se 
comuniquem com o patrimônio da (a) Plataforma, (b) seus sócios, administradores e pessoas ligadas, (c) 

DE SUBSCRIÇÃO E ADESÃO AO CONTRATO DE 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

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

do capital social da Sociedade Emissora; 
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; 

nas quais os Títulos de Dívida são conversíveis 
termos do Contrato de Investimento pertencerão à classe de preferenciais, sem direito a voto, 

nos termos do CAPÍTULO
, e possuirão os seguintes direitos

Direitos Especiais do Acionista

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 
xa 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 
ireito de preferência para participação em futures 

APORTE DE RECURSOS E INTEGRALIZAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO

 Tão logo a Oferta atingir em valores subscritos, o volume de 
2/3 (dois terços) do valor total da emissão, assegurando o êxito da Oferta mesmo que em distribuição 
parcial facultada pela Cláusula 5.8., ou seja, a oferta não tem mais como ser ca
por ter atingido o Volume Mínimo de Captação, o investidor será informado por e

na comunicação eletrônica enviada pela plataforma danco ciência de que o valor do Alvo
Comunicado do Requerimento da Integralização

partir do seu recebimento deste, o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a devida integralização dos 
Prazo de Integralizaç

ecursos. Tão logo receba o Comunicado do Requerimento de 
Integralização é dever do investidor realizar tal aporte de recursos até a data

tanto, o Investidor dev
Investimento à vista, em moeda corrente nacional, na
expressamente indicada no Termo de Adesão ou no Comunicado 

re contas; (c) documento de ordem de crédito 
TED, à escolha do Investidor

exigibilidade deste, independente da necessidade de quaisquer interpelações judiciais ou extrajudiciais

Independência do Arranjo de Pagamento. Em cumprimento 
da ICVM 588/17, a FinCo assegura que os investimentos realizados 

plataforma eletrônica sejam efetuados de forma segregada de modo que não se 
comuniquem com o patrimônio da (a) Plataforma, (b) seus sócios, administradores e pessoas ligadas, (c) 

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

rsão dos Títulos de Dívida em Ações e características das 
ada unidade de título pode ser conversível em

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

money valuation), estabelecida 
e setecentos e sessenta 

nas quais os Títulos de Dívida são conversíveis 
à classe de preferenciais, sem direito a voto, 

nos termos do CAPÍTULO XVII (“Características das Ações Result
, e possuirão os seguintes direitos, incluindo determinados direitos especiais 

Direitos Especiais do Acionista”) do Contrato de Investimento

iedade 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 
xa 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.

APORTE DE RECURSOS E INTEGRALIZAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO 

logo a Oferta atingir em valores subscritos, o volume de 
2/3 (dois terços) do valor total da emissão, assegurando o êxito da Oferta mesmo que em distribuição 
parcial facultada pela Cláusula 5.8., ou seja, a oferta não tem mais como ser ca
por ter atingido o Volume Mínimo de Captação, o investidor será informado por e

na comunicação eletrônica enviada pela plataforma danco ciência de que o valor do Alvo
Comunicado do Requerimento da Integralização

partir do seu recebimento deste, o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a devida integralização dos 
de Integralização da 

logo receba o Comunicado do Requerimento de 
Integralização é dever do investidor realizar tal aporte de recursos até a data

, o Investidor deve realizar o depósito do valor do 
Investimento à vista, em moeda corrente nacional, na Conta Bancária Válida para Transferência
expressamente indicada no Termo de Adesão ou no Comunicado 

re contas; (c) documento de ordem de crédito 
TED, à escolha do Investidor

exigibilidade deste, independente da necessidade de quaisquer interpelações judiciais ou extrajudiciais

Em cumprimento ao 
da ICVM 588/17, a FinCo assegura que os investimentos realizados 

plataforma eletrônica sejam efetuados de forma segregada de modo que não se 
comuniquem com o patrimônio da (a) Plataforma, (b) seus sócios, administradores e pessoas ligadas, (c) 

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

rsão dos Títulos de Dívida em Ações e características das 
ada unidade de título pode ser conversível em

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

, estabelecida 
e setecentos e sessenta e qua

nas quais os Títulos de Dívida são conversíveis 
à classe de preferenciais, sem direito a voto, 

Características das Ações Result
, incluindo determinados direitos especiais 
”) do Contrato de Investimento

iedade 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 
xa 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.

logo a Oferta atingir em valores subscritos, o volume de 
2/3 (dois terços) do valor total da emissão, assegurando o êxito da Oferta mesmo que em distribuição 
parcial facultada pela Cláusula 5.8., ou seja, a oferta não tem mais como ser cancelada por falta de êxito 
por ter atingido o Volume Mínimo de Captação, o investidor será informado por e

na comunicação eletrônica enviada pela plataforma danco ciência de que o valor do Alvo
Comunicado do Requerimento da Integralização

partir do seu recebimento deste, o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a devida integralização dos 
 Subscrição”). 

logo receba o Comunicado do Requerimento de 
Integralização é dever do investidor realizar tal aporte de recursos até a data

e realizar o depósito do valor do 
Conta Bancária Válida para Transferência

expressamente indicada no Termo de Adesão ou no Comunicado por meio de (a) depósito à vista 
re contas; (c) documento de ordem de crédito 

TED, à escolha do Investidor que, desde já, reconhece a 
exigibilidade deste, independente da necessidade de quaisquer interpelações judiciais ou extrajudiciais

ao § 1º  do Inciso V do 
da ICVM 588/17, a FinCo assegura que os investimentos realizados 

plataforma eletrônica sejam efetuados de forma segregada de modo que não se 
comuniquem com o patrimônio da (a) Plataforma, (b) seus sócios, administradores e pessoas ligadas, (c) 

ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS 
Data: 19/04/2020

rsão dos Títulos de Dívida em Ações e características das 
ada unidade de título pode ser conversível em

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 conversíveis de acordo com os 
à classe de preferenciais, sem direito a voto, 

Características das Ações Result
, incluindo determinados direitos especiais 
”) do Contrato de Investimento

iedade 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 
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.

logo a Oferta atingir em valores subscritos, o volume de 
2/3 (dois terços) do valor total da emissão, assegurando o êxito da Oferta mesmo que em distribuição 

ncelada por falta de êxito 
por ter atingido o Volume Mínimo de Captação, o investidor será informado por e-mail pela plataforma 

na comunicação eletrônica enviada pela plataforma danco ciência de que o valor do Alvo
Comunicado do Requerimento da Integralização”) e de que abre

partir do seu recebimento deste, o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a devida integralização dos 
”).  

logo receba o Comunicado do Requerimento de 
Integralização é dever do investidor realizar tal aporte de recursos até a data-limite fixada (“

e realizar o depósito do valor do 
Conta Bancária Válida para Transferência

por meio de (a) depósito à vista 
re contas; (c) documento de ordem de crédito – DOC, ou (d) 

que, desde já, reconhece a 
exigibilidade deste, independente da necessidade de quaisquer interpelações judiciais ou extrajudiciais

do Inciso V do Artigo 5
da ICVM 588/17, a FinCo assegura que os investimentos realizados 

plataforma eletrônica sejam efetuados de forma segregada de modo que não se 
comuniquem com o patrimônio da (a) Plataforma, (b) seus sócios, administradores e pessoas ligadas, (c) 
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rsão dos Títulos de Dívida em Ações e características das 
ada unidade de título pode ser conversível em 0,0034% 

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

reais e setenta 

de acordo com os 
à classe de preferenciais, sem direito a voto, 

Características das Ações Resultantes 
, incluindo determinados direitos especiais 
”) do Contrato de Investimento:  

iedade Emissora, no recebimento dos ativos 

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

aumentos de capital da Sociedade Emissora. 

logo a Oferta atingir em valores subscritos, o volume de 
2/3 (dois terços) do valor total da emissão, assegurando o êxito da Oferta mesmo que em distribuição 

ncelada por falta de êxito 
mail pela plataforma 

na comunicação eletrônica enviada pela plataforma danco ciência de que o valor do Alvo-
de que abre-se, a 

partir do seu recebimento deste, o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a devida integralização dos 

logo receba o Comunicado do Requerimento de 
limite fixada (“Data de 

e realizar o depósito do valor do 
Conta Bancária Válida para Transferência, 

por meio de (a) depósito à vista 
DOC, ou (d) 

que, desde já, reconhece a 
exigibilidade deste, independente da necessidade de quaisquer interpelações judiciais ou extrajudiciais

Artigo 5º e à 
da ICVM 588/17, a FinCo assegura que os investimentos realizados 

plataforma eletrônica sejam efetuados de forma segregada de modo que não se 
comuniquem com o patrimônio da (a) Plataforma, (b) seus sócios, administradores e pessoas ligadas, (c) 

 

 

rsão dos Títulos de Dívida em Ações e características das 
0,0034% 

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

reais e setenta 

de acordo com os 
à classe de preferenciais, sem direito a voto, 

antes 
, incluindo determinados direitos especiais 

iedade Emissora, no recebimento dos ativos 

Conversibilidade das ações preferenciais em ações ordinárias a qualquer tempo, a exclusivo critério 

logo a Oferta atingir em valores subscritos, o volume de 
2/3 (dois terços) do valor total da emissão, assegurando o êxito da Oferta mesmo que em distribuição 

ncelada por falta de êxito 
mail pela plataforma 

-
se, a 

partir do seu recebimento deste, o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a devida integralização dos 

logo receba o Comunicado do Requerimento de 
Data de 

e realizar o depósito do valor do 
, 

por meio de (a) depósito à vista 
DOC, ou (d) 

que, desde já, reconhece a 
exigibilidade deste, independente da necessidade de quaisquer interpelações judiciais ou extrajudiciais 

à 
da ICVM 588/17, a FinCo assegura que os investimentos realizados 

plataforma eletrônica sejam efetuados de forma segregada de modo que não se 
comuniquem com o patrimônio da (a) Plataforma, (b) seus sócios, administradores e pessoas ligadas, (c) 



 

 

de empresas controladas pela plataforma ou por seus sócios, administradores e
investidor líder, (e) dos sócios, administradores e pessoas vinculadas, se este for pessoa juridical, (f) de 
empresas controladas pelo investidor líder ou por seus sócios, administradores e pessoas vinculadas, se 
for pessoa juridic
que alcance o valor alvo mínimo de captação. 
 
7.4. Indicação do 
específico desta sociedade emi
Oferta, o arranjo de pagamento independente sob a égide das Cartas
março de 2018 do Banco Central do Brasil (“
DE PAGAMENTO
[Endereço
00.000.000/0001
 
7.5. Conta Vál
integralização no âmbito da Oferta pública com dispensa de registro é a 
financeira autorizada pelo Bacen
SOCIAL DO BANCO
Bancária Válida para Transferência
 
7.6. Substituição do Arranjo de Pagamento.
de Integralização da Subscrição, ainda não houver sido contratado pela FinCo ou houver sido substituído 
(“Substituição do Arranjo de Pagamento
Válida para Transferência serão àquelas express
pela plataforma danco ciência de que o valor do Alvo
contagem do Prazo de Integralização da Subscrição (“
 
7.7. Transferência 
concorda e autoriza que, quando do Encerramento da Oferta, o valor do Investimento por 
na Conta bancária Válida para Transferência 
independentemente de qualquer comunicação ou autorização adicional do Investidor, transferido para a 
conta bancária 
(cinco) dias
logrado êxito ou na hipótese de cancelamento da Oferta, 
mesma conta bancária de origem do
Comunicado do Requerimento da Integralização
 
7.8. Concretização da Adesão
concretizada após transcorrido o 
Adesão, nos termos d
Adesão”).
 
7.9. Nota de Negociação e Registro
de uma nota de negociação, 
emitida 
da qual constará
negociação
pelo Investidor e (v)

ANEXO I 
INVESTIMENTO COLETIVO 

de empresas controladas pela plataforma ou por seus sócios, administradores e
investidor líder, (e) dos sócios, administradores e pessoas vinculadas, se este for pessoa juridical, (f) de 
empresas controladas pelo investidor líder ou por seus sócios, administradores e pessoas vinculadas, se 
for pessoa juridica, e ainda (g) da sociedade empresária de pequeno porte até o encerramento da oferta 
que alcance o valor alvo mínimo de captação. 

Indicação do Arranjo de Pagamento.
específico desta sociedade emi

, o arranjo de pagamento independente sob a égide das Cartas
março de 2018 do Banco Central do Brasil (“
DE PAGAMENTO], 
Endereço], Bairro [bairro

00.000.000/0001-00

Conta Válida para Depósito
integralização no âmbito da Oferta pública com dispensa de registro é a 
financeira autorizada pelo Bacen
SOCIAL DO BANCO]
Bancária Válida para Transferência

. Substituição do Arranjo de Pagamento.
de Integralização da Subscrição, ainda não houver sido contratado pela FinCo ou houver sido substituído 

Substituição do Arranjo de Pagamento
Válida para Transferência serão àquelas express
pela plataforma danco ciência de que o valor do Alvo
contagem do Prazo de Integralização da Subscrição (“

ansferência Posterior 
concorda e autoriza que, quando do Encerramento da Oferta, o valor do Investimento por 
na Conta bancária Válida para Transferência 
independentemente de qualquer comunicação ou autorização adicional do Investidor, transferido para a 

bancária designada pela Sociedade Emissora para fins de aquisição dos Títulos de Dívida, em até 5 
(cinco) dias úteis contados do Encerramento da Oferta; ou (ii)
logrado êxito ou na hipótese de cancelamento da Oferta, 
mesma conta bancária de origem do
Comunicado do Requerimento da Integralização

Concretização da Adesão
concretizada após transcorrido o 
Adesão, nos termos d

”). 

Nota de Negociação e Registro
de uma nota de negociação, 
emitida pela Finco quando da transferência de recursos por parte do investidor 
da qual constará: 
negociação da Sociedade Emissora; (iv) valor total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta 
pelo Investidor e (v) 

ANEXO I – MODELO DE 
INVESTIMENTO COLETIVO 

de empresas controladas pela plataforma ou por seus sócios, administradores e
investidor líder, (e) dos sócios, administradores e pessoas vinculadas, se este for pessoa juridical, (f) de 
empresas controladas pelo investidor líder ou por seus sócios, administradores e pessoas vinculadas, se 

a, e ainda (g) da sociedade empresária de pequeno porte até o encerramento da oferta 
que alcance o valor alvo mínimo de captação. 

Arranjo de Pagamento.
específico desta sociedade emi

, o arranjo de pagamento independente sob a égide das Cartas
março de 2018 do Banco Central do Brasil (“

, sociedade empresária limitada
bairro], CEP 00.000

00 ("Arranjo de Pagamento

ida para Depósito
integralização no âmbito da Oferta pública com dispensa de registro é a 
financeira autorizada pelo Bacen

], Agência Nº
Bancária Válida para Transferência

. Substituição do Arranjo de Pagamento.
de Integralização da Subscrição, ainda não houver sido contratado pela FinCo ou houver sido substituído 

Substituição do Arranjo de Pagamento
Válida para Transferência serão àquelas express
pela plataforma danco ciência de que o valor do Alvo
contagem do Prazo de Integralização da Subscrição (“

Posterior dos Recursos Aportados
concorda e autoriza que, quando do Encerramento da Oferta, o valor do Investimento por 
na Conta bancária Válida para Transferência 
independentemente de qualquer comunicação ou autorização adicional do Investidor, transferido para a 

designada pela Sociedade Emissora para fins de aquisição dos Títulos de Dívida, em até 5 
úteis contados do Encerramento da Oferta; ou (ii)

logrado êxito ou na hipótese de cancelamento da Oferta, 
mesma conta bancária de origem do
Comunicado do Requerimento da Integralização

Concretização da Adesão. A adesão à Oferta e ao Contrato
concretizada após transcorrido o 
Adesão, nos termos do CAPÍTULO XI

Nota de Negociação e Registro
de uma nota de negociação, em 

pela Finco quando da transferência de recursos por parte do investidor 
 (i) nome do Investidor; (ii) 

da Sociedade Emissora; (iv) valor total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta 
 quantidade de Títulos de Dívida detida pelo Investidor. 

MODELO DE TERMO DE SUBSCRIÇÃO 
INVESTIMENTO COLETIVO DE OFERTA PÚBLICA DE TÍT

de empresas controladas pela plataforma ou por seus sócios, administradores e
investidor líder, (e) dos sócios, administradores e pessoas vinculadas, se este for pessoa juridical, (f) de 
empresas controladas pelo investidor líder ou por seus sócios, administradores e pessoas vinculadas, se 

a, e ainda (g) da sociedade empresária de pequeno porte até o encerramento da oferta 
que alcance o valor alvo mínimo de captação. 

Arranjo de Pagamento.
específico desta sociedade emissora e designada para a movimentação dos recursos oriundos desta 

, o arranjo de pagamento independente sob a égide das Cartas
março de 2018 do Banco Central do Brasil (“

sociedade empresária limitada
00.000-000, 

Arranjo de Pagamento

ida para Depósito. A conta bancária válida para a transferência dos recursos para a 
integralização no âmbito da Oferta pública com dispensa de registro é a 
financeira autorizada pelo Bacen, de titularidade do 

º [Número da Agência
Bancária Válida para Transferência”). 

. Substituição do Arranjo de Pagamento.
de Integralização da Subscrição, ainda não houver sido contratado pela FinCo ou houver sido substituído 

Substituição do Arranjo de Pagamento”), a qualificaç
Válida para Transferência serão àquelas express
pela plataforma danco ciência de que o valor do Alvo
contagem do Prazo de Integralização da Subscrição (“

dos Recursos Aportados
concorda e autoriza que, quando do Encerramento da Oferta, o valor do Investimento por 
na Conta bancária Válida para Transferência 
independentemente de qualquer comunicação ou autorização adicional do Investidor, transferido para a 

designada pela Sociedade Emissora para fins de aquisição dos Títulos de Dívida, em até 5 
úteis contados do Encerramento da Oferta; ou (ii)

logrado êxito ou na hipótese de cancelamento da Oferta, 
mesma conta bancária de origem do Investidor
Comunicado do Requerimento da Integralização

. A adesão à Oferta e ao Contrato
concretizada após transcorrido o Prazo Legal de Desistência, 

o CAPÍTULO XI abaixo, iniciado após a sua devida integralização

Nota de Negociação e Registro. A integralização dos
em conformidade com 

pela Finco quando da transferência de recursos por parte do investidor 
(i) nome do Investidor; (ii) 

da Sociedade Emissora; (iv) valor total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta 
dade de Títulos de Dívida detida pelo Investidor. 

DE SUBSCRIÇÃO E ADESÃO AO CONTRATO DE 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

de empresas controladas pela plataforma ou por seus sócios, administradores e
investidor líder, (e) dos sócios, administradores e pessoas vinculadas, se este for pessoa juridical, (f) de 
empresas controladas pelo investidor líder ou por seus sócios, administradores e pessoas vinculadas, se 

a, e ainda (g) da sociedade empresária de pequeno porte até o encerramento da oferta 
que alcance o valor alvo mínimo de captação.  

Arranjo de Pagamento. Para tanto, a FinCo contratou para a este fim no caso 
e designada para a movimentação dos recursos oriundos desta 

, o arranjo de pagamento independente sob a égide das Cartas
março de 2018 do Banco Central do Brasil (“Bacen”), operado pela empresa 

sociedade empresária limitada, fundada em 
 Cidade de [Cidade

Arranjo de Pagamento"); 

. A conta bancária válida para a transferência dos recursos para a 
integralização no âmbito da Oferta pública com dispensa de registro é a 

de titularidade do Arranjo de Pagament
Número da Agência], Conta Corrente N

. Substituição do Arranjo de Pagamento. No caso do Arranjo do Pagamento, até a data final do Pr
de Integralização da Subscrição, ainda não houver sido contratado pela FinCo ou houver sido substituído 

”), a qualificaç 
Válida para Transferência serão àquelas expressamente indicadas na comunicação eletrônica enviada 
pela plataforma danco ciência de que o valor do Alvo
contagem do Prazo de Integralização da Subscrição (“Comunicado do Requerimento da Integralização

dos Recursos Aportados no Êxito da Oferta
concorda e autoriza que, quando do Encerramento da Oferta, o valor do Investimento por 
na Conta bancária Válida para Transferência será (i) se encerrad
independentemente de qualquer comunicação ou autorização adicional do Investidor, transferido para a 

designada pela Sociedade Emissora para fins de aquisição dos Títulos de Dívida, em até 5 
úteis contados do Encerramento da Oferta; ou (ii)

logrado êxito ou na hipótese de cancelamento da Oferta, 
Investidor em até 5 (cinco) dias ú

Comunicado do Requerimento da Integralização. 

. A adesão à Oferta e ao Contrato
Prazo Legal de Desistência, 

baixo, iniciado após a sua devida integralização

. A integralização dos
conformidade com a Cláusula 10.9 do Contrato de Investimento, 

pela Finco quando da transferência de recursos por parte do investidor 
(i) nome do Investidor; (ii) Razão social

da Sociedade Emissora; (iv) valor total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta 
dade de Títulos de Dívida detida pelo Investidor. 

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

de empresas controladas pela plataforma ou por seus sócios, administradores e
investidor líder, (e) dos sócios, administradores e pessoas vinculadas, se este for pessoa juridical, (f) de 
empresas controladas pelo investidor líder ou por seus sócios, administradores e pessoas vinculadas, se 

a, e ainda (g) da sociedade empresária de pequeno porte até o encerramento da oferta 

Para tanto, a FinCo contratou para a este fim no caso 
e designada para a movimentação dos recursos oriundos desta 

, o arranjo de pagamento independente sob a égide das Cartas
”), operado pela empresa 

, fundada em 
Cidade], Estado 

. A conta bancária válida para a transferência dos recursos para a 
integralização no âmbito da Oferta pública com dispensa de registro é a 

Arranjo de Pagament
], Conta Corrente N

No caso do Arranjo do Pagamento, até a data final do Pr
de Integralização da Subscrição, ainda não houver sido contratado pela FinCo ou houver sido substituído 

 ão do Arranjo de Pagamento e a Conta Bancária 
amente indicadas na comunicação eletrônica enviada 

pela plataforma danco ciência de que o valor do Alvo-Mínimo de Captação foi atingido e abrindo a 
Comunicado do Requerimento da Integralização

no Êxito da Oferta
concorda e autoriza que, quando do Encerramento da Oferta, o valor do Investimento por 

será (i) se encerrada a Oferta com êxito, automaticamente, 
independentemente de qualquer comunicação ou autorização adicional do Investidor, transferido para a 

designada pela Sociedade Emissora para fins de aquisição dos Títulos de Dívida, em até 5 
úteis contados do Encerramento da Oferta; ou (ii) se encerrada a Oferta sem que tenha 

logrado êxito ou na hipótese de cancelamento da Oferta, seja restituído pelo Arranjo de Pagamento na 
em até 5 (cinco) dias ú

. A adesão à Oferta e ao Contrato
Prazo Legal de Desistência, garantido para fins de Cancelam

baixo, iniciado após a sua devida integralização

. A integralização dos Títulos de Dívida serão representados por meio 
a Cláusula 10.9 do Contrato de Investimento, 

pela Finco quando da transferência de recursos por parte do investidor 
Razão social da Sociedade Emissora; (i

da Sociedade Emissora; (iv) valor total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta 
dade de Títulos de Dívida detida pelo Investidor. 

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

de empresas controladas pela plataforma ou por seus sócios, administradores e
investidor líder, (e) dos sócios, administradores e pessoas vinculadas, se este for pessoa juridical, (f) de 
empresas controladas pelo investidor líder ou por seus sócios, administradores e pessoas vinculadas, se 

a, e ainda (g) da sociedade empresária de pequeno porte até o encerramento da oferta 

Para tanto, a FinCo contratou para a este fim no caso 
e designada para a movimentação dos recursos oriundos desta 

, o arranjo de pagamento independente sob a égide das Cartas-Circulares 3.885 e 3.886 de 26 de 
”), operado pela empresa [RAZÃO SOCIAL DO

, fundada em 00/00/0000
, Estado [UF], inscrita no CNPJ/MF sob nº 

. A conta bancária válida para a transferência dos recursos para a 
integralização no âmbito da Oferta pública com dispensa de registro é a mantida junto à instituição 

Arranjo de Pagamento, junto ao Banco 
], Conta Corrente Nº [Número da Conta

No caso do Arranjo do Pagamento, até a data final do Pr
de Integralização da Subscrição, ainda não houver sido contratado pela FinCo ou houver sido substituído 

ão do Arranjo de Pagamento e a Conta Bancária 
amente indicadas na comunicação eletrônica enviada 

Mínimo de Captação foi atingido e abrindo a 
Comunicado do Requerimento da Integralização

no Êxito da Oferta. O Investidor expressamente 
concorda e autoriza que, quando do Encerramento da Oferta, o valor do Investimento por 

a a Oferta com êxito, automaticamente, 
independentemente de qualquer comunicação ou autorização adicional do Investidor, transferido para a 

designada pela Sociedade Emissora para fins de aquisição dos Títulos de Dívida, em até 5 
se encerrada a Oferta sem que tenha 

seja restituído pelo Arranjo de Pagamento na 
em até 5 (cinco) dias úteis do recebimento do 

. A adesão à Oferta e ao Contrato de Investimento
garantido para fins de Cancelam

baixo, iniciado após a sua devida integralização

Títulos de Dívida serão representados por meio 
a Cláusula 10.9 do Contrato de Investimento, 

pela Finco quando da transferência de recursos por parte do investidor 
da Sociedade Emissora; (i

da Sociedade Emissora; (iv) valor total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta 
dade de Títulos de Dívida detida pelo Investidor.  

ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS 
Data: 19/04/2020

de empresas controladas pela plataforma ou por seus sócios, administradores e pessoas ligadas, (d) do 
investidor líder, (e) dos sócios, administradores e pessoas vinculadas, se este for pessoa juridical, (f) de 
empresas controladas pelo investidor líder ou por seus sócios, administradores e pessoas vinculadas, se 

a, e ainda (g) da sociedade empresária de pequeno porte até o encerramento da oferta 

Para tanto, a FinCo contratou para a este fim no caso 
e designada para a movimentação dos recursos oriundos desta 

Circulares 3.885 e 3.886 de 26 de 
RAZÃO SOCIAL DO

00/00/0000, com sede na 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 

. A conta bancária válida para a transferência dos recursos para a 
mantida junto à instituição 
o, junto ao Banco 
Número da Conta

No caso do Arranjo do Pagamento, até a data final do Pr
de Integralização da Subscrição, ainda não houver sido contratado pela FinCo ou houver sido substituído 

ão do Arranjo de Pagamento e a Conta Bancária 
amente indicadas na comunicação eletrônica enviada 

Mínimo de Captação foi atingido e abrindo a 
Comunicado do Requerimento da Integralização

Investidor expressamente 
concorda e autoriza que, quando do Encerramento da Oferta, o valor do Investimento por ele aportado 

a a Oferta com êxito, automaticamente, 
independentemente de qualquer comunicação ou autorização adicional do Investidor, transferido para a 

designada pela Sociedade Emissora para fins de aquisição dos Títulos de Dívida, em até 5 
se encerrada a Oferta sem que tenha 

seja restituído pelo Arranjo de Pagamento na 
teis do recebimento do 

de Investimento somente restará 
garantido para fins de Cancelam

baixo, iniciado após a sua devida integralização (“Concretização da 

Títulos de Dívida serão representados por meio 
a Cláusula 10.9 do Contrato de Investimento, 

pela Finco quando da transferência de recursos por parte do investidor ("Nota de Negociação
da Sociedade Emissora; (iii) 

da Sociedade Emissora; (iv) valor total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta 
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pessoas ligadas, (d) do 
investidor líder, (e) dos sócios, administradores e pessoas vinculadas, se este for pessoa juridical, (f) de 
empresas controladas pelo investidor líder ou por seus sócios, administradores e pessoas vinculadas, se 

a, e ainda (g) da sociedade empresária de pequeno porte até o encerramento da oferta 

Para tanto, a FinCo contratou para a este fim no caso 
e designada para a movimentação dos recursos oriundos desta 

Circulares 3.885 e 3.886 de 26 de 
RAZÃO SOCIAL DO MEIO 

, com sede na Rua 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 

. A conta bancária válida para a transferência dos recursos para a 
mantida junto à instituição 
o, junto ao Banco [RAZÃO 
Número da Conta] (“Conta 

No caso do Arranjo do Pagamento, até a data final do Prazo 
de Integralização da Subscrição, ainda não houver sido contratado pela FinCo ou houver sido substituído 

ão do Arranjo de Pagamento e a Conta Bancária 
amente indicadas na comunicação eletrônica enviada 

Mínimo de Captação foi atingido e abrindo a 
Comunicado do Requerimento da Integralização”). 

Investidor expressamente 
ele aportado 

a a Oferta com êxito, automaticamente, 
independentemente de qualquer comunicação ou autorização adicional do Investidor, transferido para a 

designada pela Sociedade Emissora para fins de aquisição dos Títulos de Dívida, em até 5 
se encerrada a Oferta sem que tenha 

seja restituído pelo Arranjo de Pagamento na 
teis do recebimento do 

somente restará 
garantido para fins de Cancelamento da 

Concretização da 

Títulos de Dívida serão representados por meio 
a Cláusula 10.9 do Contrato de Investimento, a ser 

Nota de Negociação"), 
ii) ticker de 

da Sociedade Emissora; (iv) valor total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta 

 

 

pessoas ligadas, (d) do 
investidor líder, (e) dos sócios, administradores e pessoas vinculadas, se este for pessoa juridical, (f) de 
empresas controladas pelo investidor líder ou por seus sócios, administradores e pessoas vinculadas, se 

a, e ainda (g) da sociedade empresária de pequeno porte até o encerramento da oferta 

Para tanto, a FinCo contratou para a este fim no caso 
e designada para a movimentação dos recursos oriundos desta 

Circulares 3.885 e 3.886 de 26 de 
MEIO 

Rua 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 

. A conta bancária válida para a transferência dos recursos para a 
mantida junto à instituição 

RAZÃO 
Conta 

azo 
de Integralização da Subscrição, ainda não houver sido contratado pela FinCo ou houver sido substituído 

ão do Arranjo de Pagamento e a Conta Bancária 
amente indicadas na comunicação eletrônica enviada 

Mínimo de Captação foi atingido e abrindo a 
 

Investidor expressamente 
ele aportado 

a a Oferta com êxito, automaticamente, 
independentemente de qualquer comunicação ou autorização adicional do Investidor, transferido para a 

designada pela Sociedade Emissora para fins de aquisição dos Títulos de Dívida, em até 5 
se encerrada a Oferta sem que tenha 

seja restituído pelo Arranjo de Pagamento na 
teis do recebimento do 

somente restará 
ento da 

Concretização da 

Títulos de Dívida serão representados por meio 
a ser 

"), 
ticker de 

da Sociedade Emissora; (iv) valor total investido na Sociedade Emissora no âmbito da Oferta 



 

 

 
7.10. Comprovação de Titularidade. 
Negociação a cada Investidor pela
titularidade de cada Título de Dívida.
 
7.11. Registro Digital. 
partir da Data de Encerramento da Oferta
Investidor na Sociedade Emissora nos termos deste Contrato, com o que a Sociedade Emissora e os 
Investidores desde já concordam.
 
8. DESISTÊN
 
8.1. Desistência
(dois terços) 
parte do Investidor, dentro d
bastando a comunicação expressa da intenção de revogação do presente Termo de Adesão através do 
email: atendimentopf@fincomarkets.com
 
8.2. Prazo Legal de Desistência
ICVM nº 588
para desistir do 
desistência por parte do Investidor, dentro do referido prazo, 
penalidade. 
 
8.3. Cancelamento da Adesão
direito de desistência dentro do referido prazo
termos da Cláusula 6.6 
cancelada
e a posterior 
já tenha aportado
investidor 
Desistência
casos previstos nas Cláusulas 11
confirmado
 
8.4. Revogação da Adesão
cancelamento da Oferta, seja pela FinCo baseada em seu Re
com base no Artigo 6
comunicado por e
confirma o investimento
os valores integralizados serão devolvidos pelo Arranjo de Pagamento, em até 5 (cinco) dias úteis, 
obedecendo o mesmo Prazo e Forma de Pagamento previstos nos termos da Cláusula 
de Investimento
quaisquer Investidores que tenham aderido à Oferta mediante assinatura do Termo de Adesão e que 
não tenham procedido com a efetivação do aporte
Encerramento da Oferta
compliance
serviços financeiros 

ANEXO I 
INVESTIMENTO COLETIVO 

Comprovação de Titularidade. 
egociação a cada Investidor pela

titularidade de cada Título de Dívida.

Registro Digital. 
partir da Data de Encerramento da Oferta
Investidor na Sociedade Emissora nos termos deste Contrato, com o que a Sociedade Emissora e os 
Investidores desde já concordam.

8. DESISTÊNCIA E CANCELAMENTO

8.1. Desistência da Adesão
(dois terços) do valor alvo da captação
parte do Investidor, dentro d
bastando a comunicação expressa da intenção de revogação do presente Termo de Adesão através do 

atendimentopf@fincomarkets.com

.2. Prazo Legal de Desistência
ICVM nº 588 e da Cláusula 11.2 do Contrato de Investimento
para desistir do Investimento na Sociedade Emissora
desistência por parte do Investidor, dentro do referido prazo, 
penalidade.  

Cancelamento da Adesão
direito de desistência dentro do referido prazo
termos da Cláusula 6.6 

lada (“Cancelamento da Adesão
posterior Nota de Negociação 

já tenha aportado, sendo que 
investidor na mesma conta corrente de origem
Desistência, e não havendo manifestação 
casos previstos nas Cláusulas 11
confirmado de forma irrevogável e irretratável

.4. Revogação da Adesão
cancelamento da Oferta, seja pela FinCo baseada em seu Re
com base no Artigo 6
comunicado por e-mail e tem 5 (cinco) dias úteis para manifestar expressamente à plataforma se 
confirma o investimento
os valores integralizados serão devolvidos pelo Arranjo de Pagamento, em até 5 (cinco) dias úteis, 
obedecendo o mesmo Prazo e Forma de Pagamento previstos nos termos da Cláusula 
de Investimento. A Finco se reserva 
quaisquer Investidores que tenham aderido à Oferta mediante assinatura do Termo de Adesão e que 
não tenham procedido com a efetivação do aporte
Encerramento da Oferta
compliance da área de KYC
serviços financeiros 

ANEXO I – MODELO DE 
INVESTIMENTO COLETIVO 

Comprovação de Titularidade. 
egociação a cada Investidor pela

titularidade de cada Título de Dívida.

Registro Digital. A Finco manterá
partir da Data de Encerramento da Oferta
Investidor na Sociedade Emissora nos termos deste Contrato, com o que a Sociedade Emissora e os 
Investidores desde já concordam.

CIA E CANCELAMENTO

da Adesão pelo Investidor antes da Integralização
do valor alvo da captação

parte do Investidor, dentro deste interregno de tempo
bastando a comunicação expressa da intenção de revogação do presente Termo de Adesão através do 

atendimentopf@fincomarkets.com

.2. Prazo Legal de Desistência. 
e da Cláusula 11.2 do Contrato de Investimento

Investimento na Sociedade Emissora
desistência por parte do Investidor, dentro do referido prazo, 

Cancelamento da Adesão pelo Investidor depois da Integr
direito de desistência dentro do referido prazo
termos da Cláusula 6.6 do Contrato

Cancelamento da Adesão
Nota de Negociação 

, sendo que os recursos transferidos para o mei
na mesma conta corrente de origem
, e não havendo manifestação 

casos previstos nas Cláusulas 11
de forma irrevogável e irretratável

.4. Revogação da Adesão. É permitida a revogação do investimento em caso de suspensão ou 
cancelamento da Oferta, seja pela FinCo baseada em seu Re
com base no Artigo 6º da ICVM 588/17. Nestas ocasiões, em caso de suspensão, o Investidor será 

mail e tem 5 (cinco) dias úteis para manifestar expressamente à plataforma se 
confirma o investimento ou não. Em caso negativo e 
os valores integralizados serão devolvidos pelo Arranjo de Pagamento, em até 5 (cinco) dias úteis, 
obedecendo o mesmo Prazo e Forma de Pagamento previstos nos termos da Cláusula 

A Finco se reserva 
quaisquer Investidores que tenham aderido à Oferta mediante assinatura do Termo de Adesão e que 
não tenham procedido com a efetivação do aporte
Encerramento da Oferta, ou ainda, 

da área de KYC (Know Your Customer
serviços financeiros se esforcem para verificar a identidade, adequação e riscos envolvidos na 

MODELO DE TERMO DE SUBSCRIÇÃO 
INVESTIMENTO COLETIVO DE OFERTA PÚBLICA DE TÍT

Comprovação de Titularidade. A Sociedade Emissora des
egociação a cada Investidor pela Finco, e reconhece que a Nota de Negociação comprovará a 

titularidade de cada Título de Dívida. 

A Finco manterá ainda, por meio da Plataforma
partir da Data de Encerramento da Oferta
Investidor na Sociedade Emissora nos termos deste Contrato, com o que a Sociedade Emissora e os 
Investidores desde já concordam. 

CIA E CANCELAMENTO 

pelo Investidor antes da Integralização
do valor alvo da captação subscritos e, portanto, antes da Integralização, 

este interregno de tempo
bastando a comunicação expressa da intenção de revogação do presente Termo de Adesão através do 

atendimentopf@fincomarkets.com (“

. Após a transferência de recursos, nos termos do artigo 3º, inciso III, da 
e da Cláusula 11.2 do Contrato de Investimento

Investimento na Sociedade Emissora
desistência por parte do Investidor, dentro do referido prazo, 

pelo Investidor depois da Integr
direito de desistência dentro do referido prazo

do Contrato, terá a sua adesão à Oferta e ao Contrato 
Cancelamento da Adesão”), rescindindo
Nota de Negociação para todos os fins, acompanhado do estorno de quaisquer valores que 

os recursos transferidos para o mei
na mesma conta corrente de origem
, e não havendo manifestação 

casos previstos nas Cláusulas 11.4 e 11.6 do Contrato, 
de forma irrevogável e irretratável

. É permitida a revogação do investimento em caso de suspensão ou 
cancelamento da Oferta, seja pela FinCo baseada em seu Re

da ICVM 588/17. Nestas ocasiões, em caso de suspensão, o Investidor será 
mail e tem 5 (cinco) dias úteis para manifestar expressamente à plataforma se 

ou não. Em caso negativo e 
os valores integralizados serão devolvidos pelo Arranjo de Pagamento, em até 5 (cinco) dias úteis, 
obedecendo o mesmo Prazo e Forma de Pagamento previstos nos termos da Cláusula 

A Finco se reserva ainda 
quaisquer Investidores que tenham aderido à Oferta mediante assinatura do Termo de Adesão e que 
não tenham procedido com a efetivação do aporte

ainda, verificar inconsistências 
Know Your Customer

e esforcem para verificar a identidade, adequação e riscos envolvidos na 

DE SUBSCRIÇÃO E ADESÃO AO CONTRATO DE 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

A Sociedade Emissora des
, e reconhece que a Nota de Negociação comprovará a 

ainda, por meio da Plataforma
partir da Data de Encerramento da Oferta, um registro digital do investimento realizado por cada 
Investidor na Sociedade Emissora nos termos deste Contrato, com o que a Sociedade Emissora e os 

pelo Investidor antes da Integralização
subscritos e, portanto, antes da Integralização, 

este interregno de tempo
bastando a comunicação expressa da intenção de revogação do presente Termo de Adesão através do 

(“Desistência 

Após a transferência de recursos, nos termos do artigo 3º, inciso III, da 
e da Cláusula 11.2 do Contrato de Investimento

Investimento na Sociedade Emissora
desistência por parte do Investidor, dentro do referido prazo, 

pelo Investidor depois da Integr
direito de desistência dentro do referido prazo legal acima

, terá a sua adesão à Oferta e ao Contrato 
, rescindindo-se automaticamente o 

para todos os fins, acompanhado do estorno de quaisquer valores que 
os recursos transferidos para o mei

na mesma conta corrente de origem da transferência
, e não havendo manifestação expressa do Investidor

.4 e 11.6 do Contrato, 
de forma irrevogável e irretratável.  

. É permitida a revogação do investimento em caso de suspensão ou 
cancelamento da Oferta, seja pela FinCo baseada em seu Re

da ICVM 588/17. Nestas ocasiões, em caso de suspensão, o Investidor será 
mail e tem 5 (cinco) dias úteis para manifestar expressamente à plataforma se 

ou não. Em caso negativo e ainda quando se tratar de C
os valores integralizados serão devolvidos pelo Arranjo de Pagamento, em até 5 (cinco) dias úteis, 
obedecendo o mesmo Prazo e Forma de Pagamento previstos nos termos da Cláusula 

ainda o direito de proceder com o Cancelamento da Adesão de 
quaisquer Investidores que tenham aderido à Oferta mediante assinatura do Termo de Adesão e que 
não tenham procedido com a efetivação do aporte

verificar inconsistências 
Know Your Customer) da 

e esforcem para verificar a identidade, adequação e riscos envolvidos na 

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

A Sociedade Emissora desde já concorda com a emissão da Nota de 
, e reconhece que a Nota de Negociação comprovará a 

ainda, por meio da Plataforma
, um registro digital do investimento realizado por cada 

Investidor na Sociedade Emissora nos termos deste Contrato, com o que a Sociedade Emissora e os 

pelo Investidor antes da Integralização
subscritos e, portanto, antes da Integralização, 

este interregno de tempo, será isenta de qualquer multa ou penalidade
bastando a comunicação expressa da intenção de revogação do presente Termo de Adesão através do 

 da Adesão”).

Após a transferência de recursos, nos termos do artigo 3º, inciso III, da 
e da Cláusula 11.2 do Contrato de Investimento, o Investidor terá o prazo de 7 (sete) dias 

Investimento na Sociedade Emissora (“Prazo Legal de Desistência
desistência por parte do Investidor, dentro do referido prazo, também 

pelo Investidor depois da Integralização
acima, o Investidor que solicitar sua desistência

, terá a sua adesão à Oferta e ao Contrato 
se automaticamente o 

para todos os fins, acompanhado do estorno de quaisquer valores que 
os recursos transferidos para o meio de pagamento serão devolvidos 

da transferência
do Investidor

.4 e 11.6 do Contrato, o Investimento será automaticamente 

. É permitida a revogação do investimento em caso de suspensão ou 
cancelamento da Oferta, seja pela FinCo baseada em seu Regulamento de Ofertas Públicas ou  pela CVM 

da ICVM 588/17. Nestas ocasiões, em caso de suspensão, o Investidor será 
mail e tem 5 (cinco) dias úteis para manifestar expressamente à plataforma se 

ainda quando se tratar de C
os valores integralizados serão devolvidos pelo Arranjo de Pagamento, em até 5 (cinco) dias úteis, 
obedecendo o mesmo Prazo e Forma de Pagamento previstos nos termos da Cláusula 

o direito de proceder com o Cancelamento da Adesão de 
quaisquer Investidores que tenham aderido à Oferta mediante assinatura do Termo de Adesão e que 
não tenham procedido com a efetivação do aporte de seu investimento até o momento do 

verificar inconsistências cadastrais em funç
) da Plataforma

e esforcem para verificar a identidade, adequação e riscos envolvidos na 

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

de já concorda com a emissão da Nota de 
, e reconhece que a Nota de Negociação comprovará a 

ainda, por meio da Plataforma e pelo prazo de
, um registro digital do investimento realizado por cada 

Investidor na Sociedade Emissora nos termos deste Contrato, com o que a Sociedade Emissora e os 

pelo Investidor antes da Integralização. Enquanto a oferta não
subscritos e, portanto, antes da Integralização, 

, será isenta de qualquer multa ou penalidade
bastando a comunicação expressa da intenção de revogação do presente Termo de Adesão através do 

”). 

Após a transferência de recursos, nos termos do artigo 3º, inciso III, da 
, o Investidor terá o prazo de 7 (sete) dias 

Prazo Legal de Desistência
também será isenta de qualquer multa ou 

alização. Caso o Investidor exerça o seu 
Investidor que solicitar sua desistência

, terá a sua adesão à Oferta e ao Contrato de Investimento Coletivo 
se automaticamente o presente 

para todos os fins, acompanhado do estorno de quaisquer valores que 
o de pagamento serão devolvidos 

da transferência. Decorrido este P
do Investidor pela revogação

o Investimento será automaticamente 

. É permitida a revogação do investimento em caso de suspensão ou 
gulamento de Ofertas Públicas ou  pela CVM 

da ICVM 588/17. Nestas ocasiões, em caso de suspensão, o Investidor será 
mail e tem 5 (cinco) dias úteis para manifestar expressamente à plataforma se 

ainda quando se tratar de C
os valores integralizados serão devolvidos pelo Arranjo de Pagamento, em até 5 (cinco) dias úteis, 
obedecendo o mesmo Prazo e Forma de Pagamento previstos nos termos da Cláusula 

o direito de proceder com o Cancelamento da Adesão de 
quaisquer Investidores que tenham aderido à Oferta mediante assinatura do Termo de Adesão e que 

de seu investimento até o momento do 
cadastrais em função de procedimentos de

Plataforma que exige 
e esforcem para verificar a identidade, adequação e riscos envolvidos na 

ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS 
Data: 19/04/2020

de já concorda com a emissão da Nota de 
, e reconhece que a Nota de Negociação comprovará a 

e pelo prazo de 5 (cinco) anos a 
, um registro digital do investimento realizado por cada 

Investidor na Sociedade Emissora nos termos deste Contrato, com o que a Sociedade Emissora e os 

Enquanto a oferta não
subscritos e, portanto, antes da Integralização, a desistência po

, será isenta de qualquer multa ou penalidade
bastando a comunicação expressa da intenção de revogação do presente Termo de Adesão através do 

Após a transferência de recursos, nos termos do artigo 3º, inciso III, da 
, o Investidor terá o prazo de 7 (sete) dias 

Prazo Legal de Desistência”), sendo que a 
será isenta de qualquer multa ou 

Caso o Investidor exerça o seu 
Investidor que solicitar sua desistência

de Investimento Coletivo 
presente Termo de Adesão 

para todos os fins, acompanhado do estorno de quaisquer valores que 
o de pagamento serão devolvidos 

Decorrido este Prazo
pela revogação, excetuando

o Investimento será automaticamente 

. É permitida a revogação do investimento em caso de suspensão ou 
gulamento de Ofertas Públicas ou  pela CVM 

da ICVM 588/17. Nestas ocasiões, em caso de suspensão, o Investidor será 
mail e tem 5 (cinco) dias úteis para manifestar expressamente à plataforma se 

ainda quando se tratar de Cancelamento da Oferta, 
os valores integralizados serão devolvidos pelo Arranjo de Pagamento, em até 5 (cinco) dias úteis, 
obedecendo o mesmo Prazo e Forma de Pagamento previstos nos termos da Cláusula 15.3 

o direito de proceder com o Cancelamento da Adesão de 
quaisquer Investidores que tenham aderido à Oferta mediante assinatura do Termo de Adesão e que 

de seu investimento até o momento do 
ão de procedimentos de

que exige que os profissionais 
e esforcem para verificar a identidade, adequação e riscos envolvidos na 

19/04/2020 7/8 

de já concorda com a emissão da Nota de 
, e reconhece que a Nota de Negociação comprovará a 

5 (cinco) anos a 
, um registro digital do investimento realizado por cada 

Investidor na Sociedade Emissora nos termos deste Contrato, com o que a Sociedade Emissora e os 

Enquanto a oferta não tiver 2/3 
a desistência por 

, será isenta de qualquer multa ou penalidade, 
bastando a comunicação expressa da intenção de revogação do presente Termo de Adesão através do 

Após a transferência de recursos, nos termos do artigo 3º, inciso III, da 
, o Investidor terá o prazo de 7 (sete) dias 

, sendo que a 
será isenta de qualquer multa ou 

Caso o Investidor exerça o seu 
Investidor que solicitar sua desistência nos 

de Investimento Coletivo 
Termo de Adesão 

para todos os fins, acompanhado do estorno de quaisquer valores que 
o de pagamento serão devolvidos ao 

razo Legal de 
excetuando-se os 

o Investimento será automaticamente 

. É permitida a revogação do investimento em caso de suspensão ou 
gulamento de Ofertas Públicas ou  pela CVM 

da ICVM 588/17. Nestas ocasiões, em caso de suspensão, o Investidor será 
mail e tem 5 (cinco) dias úteis para manifestar expressamente à plataforma se 

ancelamento da Oferta, 
os valores integralizados serão devolvidos pelo Arranjo de Pagamento, em até 5 (cinco) dias úteis, 

 do Contrato 
o direito de proceder com o Cancelamento da Adesão de 

quaisquer Investidores que tenham aderido à Oferta mediante assinatura do Termo de Adesão e que 
de seu investimento até o momento do 

ão de procedimentos de
que os profissionais de 

e esforcem para verificar a identidade, adequação e riscos envolvidos na 

 

 

de já concorda com a emissão da Nota de 
, e reconhece que a Nota de Negociação comprovará a 

5 (cinco) anos a 
, um registro digital do investimento realizado por cada 

Investidor na Sociedade Emissora nos termos deste Contrato, com o que a Sociedade Emissora e os 

tiver 2/3 
r 
, 

bastando a comunicação expressa da intenção de revogação do presente Termo de Adesão através do 

Após a transferência de recursos, nos termos do artigo 3º, inciso III, da 
, o Investidor terá o prazo de 7 (sete) dias 

, sendo que a 
será isenta de qualquer multa ou 

Caso o Investidor exerça o seu 
nos 

de Investimento Coletivo 
Termo de Adesão 

para todos os fins, acompanhado do estorno de quaisquer valores que 
ao 

Legal de 
se os 

o Investimento será automaticamente 

. É permitida a revogação do investimento em caso de suspensão ou 
gulamento de Ofertas Públicas ou  pela CVM 

da ICVM 588/17. Nestas ocasiões, em caso de suspensão, o Investidor será 
mail e tem 5 (cinco) dias úteis para manifestar expressamente à plataforma se 

ancelamento da Oferta, 
os valores integralizados serão devolvidos pelo Arranjo de Pagamento, em até 5 (cinco) dias úteis, 

do Contrato 
o direito de proceder com o Cancelamento da Adesão de 

quaisquer Investidores que tenham aderido à Oferta mediante assinatura do Termo de Adesão e que 
de seu investimento até o momento do 

ão de procedimentos de 
de 

e esforcem para verificar a identidade, adequação e riscos envolvidos na 



 

 

manutenção de um relacionamento 
Finco”). 
 
9. Reestruturação Societária Permitida
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 o
(“Veículo de Investimento
Permitida
 
10. Libe
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 ter
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 
cessão de Ações estabelecidos no Estatuto Social ou Acordo de Acionistas da Sociedade Emissora, se 
cabível e do CAPÍTULO XIX do Contrato de Investimento
 
11. Comunicações
e 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 
Plataforma 
deverão ser feitas eletronicamente, por meio da Plataforma 
entregues por carta registrada, courier, em mãos, ou envi
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 v
eletrônicos desativados.
 
12. Termos definidos
Contrato de Investimento
 
13. Foro
todas as questões decorrentes deste 
Investimento e demais documentos relacionados ao Investimento ora realizado na Soc
 
14. Assinatura
de Subscrição
das páginas do
como parte integrante do referido Contrato para todos os fins e efeitos.
 
15. Local e Data
 

ANEXO I 
INVESTIMENTO COLETIVO 

manutenção de um relacionamento 
 

Reestruturação Societária Permitida
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 o

Veículo de Investimento
Permitida"), respeitados os termos do 

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 ter
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 
cessão de Ações estabelecidos no Estatuto Social ou Acordo de Acionistas da Sociedade Emissora, se 

e do CAPÍTULO XIX do Contrato de Investimento

Comunicações. Em conformidade c
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 
lataforma Finco. Uma vez concluída a Oferta todas as comunicações e notificações entre as Partes 

deverão ser feitas eletronicamente, por meio da Plataforma 
entregues por carta registrada, courier, em mãos, ou envi
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 
eletrônicos desativados.

. Termos definidos
Contrato de Investimento

oro. Fica eleito o foro da Comarca de 
todas as questões decorrentes deste 
Investimento e demais documentos relacionados ao Investimento ora realizado na Soc

. Assinatura. De acordo
de Subscrição e Ades
das páginas do Anexo II
como parte integrante do referido Contrato para todos os fins e efeitos.

. Local e Data.  Curitiba/PR

ANEXO I – MODELO DE 
INVESTIMENTO COLETIVO 

manutenção de um relacionamento 

Reestruturação Societária Permitida
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 o

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

rdade de Cessão. Inexistência de qualquer obrigação de qualquer Investidor aderente ao 
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 ter
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 
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 c
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 Partes 

deverão ser feitas eletronicamente, por meio da Plataforma 
entregues por carta registrada, courier, em mãos, ou envi
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 

álidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 
eletrônicos desativados. 

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

to o foro da Comarca de 
todas as questões decorrentes deste 
Investimento e demais documentos relacionados ao Investimento ora realizado na Soc

De acordo, o Investidor assina 
e Adesão ao Contrato de Investimento
Anexo II do Contrato de 

como parte integrante do referido Contrato para todos os fins e efeitos.

Curitiba/PR, [DIA

______________________________________________

MODELO DE TERMO DE SUBSCRIÇÃO 
INVESTIMENTO COLETIVO DE OFERTA PÚBLICA DE TÍT

manutenção de um relacionamento comercial com investidores

Reestruturação Societária Permitida. Os Investidores concordam expressamente que
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 

”), para deter participação na Sociedade Emissora (
respeitados os termos do CAPÍTULO XXII do 

. Inexistência de qualquer obrigação de qualquer Investidor aderente ao 
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 ter
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 
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 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 Partes 

deverão ser feitas eletronicamente, por meio da Plataforma 
entregues por carta registrada, courier, em mãos, ou envi
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 

álidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

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

to o foro da Comarca de 
todas as questões decorrentes deste Boletim de Subscrição, do 
Investimento e demais documentos relacionados ao Investimento ora realizado na Soc

o Investidor assina 
ão ao Contrato de Investimento

do Contrato de Investimento, 
como parte integrante do referido Contrato para todos os fins e efeitos.

DIA] de [MÊS

______________________________________________
[NOME 

CPF [

DE SUBSCRIÇÃO E ADESÃO AO CONTRATO DE 
DE OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

comercial com investidores

Os Investidores concordam expressamente que
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 

u qualquer outro veículo, constituído no Brasil ou no exterior 
”), para deter participação na Sociedade Emissora (

CAPÍTULO XXII do 

. Inexistência de qualquer obrigação de qualquer Investidor aderente ao 
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 ter
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 

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.

om 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 Partes 

deverão ser feitas eletronicamente, por meio da Plataforma 
entregues por carta registrada, courier, em mãos, ou envi
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 

álidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

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

to o foro da Comarca de Curitiba, Estado 
Boletim de Subscrição, do 

Investimento e demais documentos relacionados ao Investimento ora realizado na Soc

o Investidor assina eletronicamente
ão ao Contrato de Investimento Coletivo

Investimento, cujo conjunto de adesões deverá
como parte integrante do referido Contrato para todos os fins e efeitos.

MÊS] de [ANO]. 

 
______________________________________________

NOME DO INVE
CPF [000.000.000

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

comercial com investidores

Os Investidores concordam expressamente que
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 

u qualquer outro veículo, constituído no Brasil ou no exterior 
”), para deter participação na Sociedade Emissora (

CAPÍTULO XXII do Contrato de Investimento;

. Inexistência de qualquer obrigação de qualquer Investidor aderente ao 
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 ter
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 

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 

. 

om 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 Partes 

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 

álidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

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

, Estado do Paraná
Boletim de Subscrição, do 

Investimento e demais documentos relacionados ao Investimento ora realizado na Soc

eletronicamente via app da
Coletivo, que deverá ser considerado como uma 
cujo conjunto de adesões deverá

como parte integrante do referido Contrato para todos os fins e efeitos.

 

______________________________________________
INVESTIDOR] 

000.000.000-00]  

E ADESÃO AO CONTRATO DE 
ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS

comercial com investidores. (“Cancelamento da Adesão pela 

Os Investidores concordam expressamente que
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 

u qualquer outro veículo, constituído no Brasil ou no exterior 
”), para deter participação na Sociedade Emissora ("Reestruturação Societária 

Contrato de Investimento;

. Inexistência de qualquer obrigação de qualquer Investidor aderente ao 
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 de Investimento,
livremente os Títulos de Dívida de que sejam titulares ou, após a Conversão em Ações, as Ações de que 

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 

om 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 Partes 

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

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 

álidas as comunicações realizadas em endereços físicos desocupados ou endereços 

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

do Paraná como competente para dirimir 
Boletim de Subscrição, do Termo de Adesão, do Contrato de 

Investimento e demais documentos relacionados ao Investimento ora realizado na Soc

app da Plataforma 
, que deverá ser considerado como uma 

cujo conjunto de adesões deverá
como parte integrante do referido Contrato para todos os fins e efeitos. 

______________________________________________

ULOS DE DÍVIDA CONVERSÍVEIS 
Data: 19/04/2020

Cancelamento da Adesão pela 

Os Investidores concordam expressamente que 
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 

u qualquer outro veículo, constituído no Brasil ou no exterior 
Reestruturação Societária 

Contrato de Investimento; 

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

ceiro, 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 

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 

om 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 Partes 

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

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 

álidas 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 
Termo de Adesão, do Contrato de 

Investimento e demais documentos relacionados ao Investimento ora realizado na Sociedade Emissora.

Plataforma o presente 
, que deverá ser considerado como uma 

cujo conjunto de adesões deverá ser interpretado 

______________________________________________ 
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Cancelamento da Adesão pela 

 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 

u qualquer outro veículo, constituído no Brasil ou no exterior 
Reestruturação Societária 

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

ceiro, podendo, desde que 
observados os procedimentos para cessão estabelecidos no Contrato de Investimento, transferir 
livremente os Títulos de Dívida de que sejam titulares ou, após a Conversão em Ações, as Ações de que 

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 

om o CAPÍTULO XXVIII do Contrato de Investimento, todo o envio 
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 Partes 

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

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 

álidas 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 
Termo de Adesão, do Contrato de 

iedade Emissora. 

o presente Termo
, que deverá ser considerado como uma 

ser interpretado 

 

 

Cancelamento da Adesão pela 

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 

u qualquer outro veículo, constituído no Brasil ou no exterior 
Reestruturação Societária 

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

ceiro, podendo, desde que 
transferir 

livremente os Títulos de Dívida de que sejam titulares ou, após a Conversão em Ações, as Ações de que 
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 

odo o envio 
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 Partes 

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

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 

álidas 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 
Termo de Adesão, do Contrato de 

 

Termo 
, que deverá ser considerado como uma 

ser interpretado 


