CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596 | Código CVM nº 23310

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2021

1.
Data, hora e local: Aos 26 dias de março de 2021, às 8:30 horas, em reunião realizada
por meio de videoconferência nos termos do §7º do artigo 17 do Estatuto Social da CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S.A. (“Companhia”).
2.
Convocação: Convocação devidamente realizada, nos termos do Artigo 17, §2º, do
Estatuto Social da Companhia.
3.
Presença: Presentes todos os membros em exercício do Conselho de Administração da
Companhia Srs. Valdecyr Maciel Gomes (Presidente), Eduardo de Britto Pereira Azevedo (VicePresidente), Felipe Villela Dias, Flavio Uchoa Teles de Menezes, Lilian Maria Ferezim Guimarães,
Rachel de Oliveira Maia e Sandoval Martins Pereira. Presentes também os convidados Srs.
Leonel Dias de Andrade Neto (Diretor Presidente), Maurício Teles Montilha (Diretor Executivo
de Finanças e Relações com Investidores), Eliane Silveira Lapa (Diretora Executiva de
Governança e Compliance) e Roberta Dias Ramos Queiroz (Gerente Executiva Jurídica).
4.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Valdecyr Maciel Gomes e secretariados
pela Sra. Roberta Dias Ramos Queiroz.
5.
Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia
para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: (i) analisar e discutir a apresentação do
resultado dos trabalhos realizados pelo grupo de trabalho, formado por membros do Conselho
de Administração auxiliados por assessores externos, constituído pelo Conselho de
Administração em 31 de agosto de 2020 (“Grupo de Trabalho”), de apuração das distorções
contábeis divulgadas na nota explicativa 4.(ii) das demonstrações financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 (“Distorções Contábeis”) e de análise
sobre a possível responsabilização de administradores e integrantes do Conselho Fiscal da
Companhia; (ii) deliberar sobre a recomendação aos acionistas da Companhia de propositura de
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ação de responsabilidade civil contra ex-administradores da Companhia, nos termos do art. 159
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a “Lei das S.A.”); (iii) deliberar
sobre a recomendação aos acionistas da Companhia de retificação das deliberações das
Assembleias Gerais Ordinárias da Companhia que aprovaram, sem reservas, as contas dos
administradores referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2015, 2016,
2017 e 2018; (iv) deliberar sobre a recomendação aos acionistas sobre a rerratificação do
montante da remuneração anual e global dos administradores no exercício social de 2020; (v)
deliberar sobre a recomendação aos acionistas da Companhia de rerratificação do Plano de
Incentivo Baseado em Ações CEO da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 24 de março de 2020 (“Plano Incentivo CEO”); (vi) apreciar e manifestar-se sobre
as contas dos administradores e o Relatório da Administração referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, e a submissão dos referidos documentos e das
Demonstrações Financeiras à Assembleia Geral da Companhia; (vii) apreciar e manifestar-se
sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes e do
parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;
(viii) aprovar a recomendação aos acionistas da Companhia de destinação do resultado relativo
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ix) apreciar e manifestar-se sobre a
instalação do Conselho Fiscal da Companhia (“Conselho Fiscal”); (x) aprovar a recomendação
aos acionistas da Companhia sobre a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho
Fiscal; (xi) aprovar a recomendação aos acionistas da Companhia sobre a fixação da
remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2021; (xii) aprovar a
convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária; e (xiii) autorizar os administradores da Companhia para praticarem todos os atos
necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.
6.

Discussões e deliberações:

6.1.
Apresentação do Grupo de Trabalho e propositura de ação de responsabilidade em
face dos ex-administradores da Companhia
Os membros do Grupo de Trabalho apresentaram o relatório final dos trabalhos conduzidos
desde 31 de agosto de 2020 que, numerado e rubricado pela mesa, fica arquivado na Companhia
como Doc. 1 (“Relatório Final”). Conforme verifica-se no Relatório Final, o resultado dos
trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho, em conjunto com os assessores externos da
Companhia, concluiu que (a) foram identificadas evidências de que existiam falhas significativas
em processos, sistemas e controles internos da Companhia, que afetaram a confiabilidade de
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sua escrituração contábil e causaram as Distorções Contábeis, (b) os Srs. Luiz Fernando Fogaça,
Leopoldo Saboya, Jacques Douglas Varaschim e Luiz Eduardo Falco, ex-administradores da
Companhia, descumpriram seus deveres legais e estatutários e (c) foram identificados danos
relevantes à Companhia em virtude das Distorções Contábeis.
As evidências reunidas no curso dos trabalhos do Grupo de Trabalho indicam: (i) que os exadministradores falharam no desempenho de suas funções, em violação aos seus deveres legais
e atribuições estatutárias; (ii) o nexo de causalidade entre a atuação (ou omissão) de tais
administradores e a ocorrência das Distorções Contábeis; e (iii) a existência de danos relevantes
à Companhia em virtude das Distorções Contábeis.
Nos termos do Relatório Final, o Grupo de Trabalho recomendou ao Conselho de Administração
a recomendação aos acionistas da Companhia de propositura de ação de responsabilidade civil
contra os ex-administradores da Companhia, os Srs. Luiz Fernando Fogaça, Leopoldo Saboya,
Jacques Douglas Varaschim e Luiz Eduardo Falco, em virtude do descumprimento de seus
deveres legais e estatutários evidenciados no curso das Apurações e eventuais fatos que venham
a ser apurados, com o objetivo de buscar a indenização da Companhia pelos danos sofridos em
razão das Distorções Contábeis.
Após debater as questões, os conselheiros, no exercício de seus deveres fiduciários, diante do
conjunto de elementos e evidências identificados pelo Grupo de Trabalho e por entender que é
no melhor interesse da Companhia por unanimidade, deliberaram aprovar a recomendação do
Grupo de Trabalho e submeter à apreciação dos acionistas a recomendação de propositura de
ação de responsabilidade civil contra os seguintes ex-administradores da Companhia, em
virtude do descumprimento de seus deveres legais e estatutários, nos termos da proposta da
administração ora aprovada: Srs. Luiz Fernando Fogaça; Leopoldo Saboya; Jacques Douglas
Varaschim; e Luiz Eduardo Falco.
Os conselheiros decidiram que o Grupo de Trabalho permanecerá em funcionamento com o
objetivo de realizar o acompanhamento do tema.
6.2.
Retificação das deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias da Companhia
anteriores
Diante da deliberação acima, os conselheiros discutiram certas deliberações das Assembleias
Gerais Ordinárias da Companhia realizadas em 26 de abril de 2016, 28 de abril de 2017, 27 de
abril de 2018 e 30 de abril de 2019, que aprovaram, sem reservas, o relatório da administração
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e as contas dos administradores referentes aos exercícios sociais de 2015, 2016, 2017 e 2018,
respectivamente.
Em virtude dessas deliberações, tomadas sem que os acionistas conhecessem as Distorções
Contábeis e os fatos apurados pelo Grupo de Trabalho, foi conferida quitação aos
administradores da Companhia pelos atos praticados nos referidos exercícios, nos termos do
artigo 134, §3º, da Lei das S.A.
Dessa forma, os conselheiros deliberaram, por unanimidade submeter à apreciação da
Assembleia Geral da Companhia a recomendação de retificação das Assembleias Gerais
Ordinárias realizadas em 2016, 2017, 2018 e 2019, para contemplar a aprovação, com reservas,
do relatório da administração e das contas dos administradores referentes aos exercícios sociais
de 2015 a 2018, ressalvando-se todos os atos de gestão que causaram, contribuíram ou de
qualquer forma permitiram a ocorrência das Distorções Contábeis, nos termos da proposta da
administração ora aprovada.
6.3.
Rerratificação do montante da remuneração anual e global dos administradores no
exercício social de 2020
Os conselheiros discutiram e analisaram a rerratificação da remuneração global dos
administradores no exercício social de 2020, para que o montante aprovado reflita o quanto
efetivamente realizado, que corresponde a R$38.774.262,51 (trinta e oito milhões, setecentos
e setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos), ao invés
dos R$30.582.793,16 (trinta milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e noventa e
três reais e dezesseis centavos) aprovados originalmente.
O valor efetivamente realizado superou aquele originalmente aprovado, tendo em vista a
mudança necessária no quadro de administradores da Companhia ao longo de 2020, que
resultou no pagamento de valores relacionados a rescisões de contrato de trabalho e do
pagamento de montantes decorrentes de novas contratações, especialmente dos novos
Diretores da Companhia, além dos efeitos de apropriação contábil do Plano Incentivo CEO, que
foi parcialmente reconhecido no resultado do exercício de 2020.
Dessa forma, os conselheiros aprovaram por unanimidade submeter à apreciação da Assembleia
Geral da Companhia a rerratificação da remuneração global dos administradores no exercício
social de 2020.
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6.4.

Rerratificação do Plano Incentivo CEO

Os conselheiros passaram então a debater a rerratificação do Plano Incentivo CEO, em relação
às ações sujeitas ao Plano Incentivo CEO, de modo a prever que o número total máximo de Ações
Restritas que podem ser outorgadas ao Sr. Leonel Andrade (“Diretor Presidente”) seja ajustado
de forma a manter o percentual inicialmente acordado de 0,40% (zero vírgula quarenta por
cento) do capital social da Companhia, em bases totalmente diluídas, em razão de (a)
bonificação, desdobramento ou grupamento de ações de emissão da Companhia ou (b) de
emissão de ações no contexto de aumentos de capital.
O Plano Incentivo CEO tem como objetivo incentivar e alinhar os interesses do Diretor
Presidente com os da Companhia no longo prazo, bem como estimular a sua permanência na
Companhia. A aprovação do Plano Incentivo CEO foi essencial para efetivar a contratação do
Diretor Presidente.
Ocorre que, apesar de ter sido acordado entre as partes, os ajustes ao número máximo de Ações
Restritas que podem ser outorgadas ao Diretor Presidente não foram corretamente
contemplados na versão do Plano Incentivo CEO aprovada em Assembleia Geral Extraordinária
de 24 de março de 2020, tendo sido omitido o ajuste em razão de emissão de novas ações no
contexto de aumentos de capital.
De modo a retificar essa omissão e garantir o objetivo do Plano Incentivo CEO, os conselheiros
aprovaram por unanimidade propor à Assembleia Geral a rerratificação do Plano Incentivo CEO,
nos termos propostos conforme Anexo I a esta ata e da proposta da administração ora aprovada.
6.5.
Aprovação das contas dos administradores e o Relatório da Administração referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
Os conselheiros aprovaram, por unanimidade, nos termos do inciso V do artigo 18 do Estatuto
Social, a recomendação para que a Assembleia Geral da Companhia aprove, com reservas, as
contas e o relatório da administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2020, ressalvando-se especificamente a conduta nesse exercício dos então diretores
estatutários Srs. Luiz Fernando Fogaça e Jacques Varaschim e do então conselheiro de
administração Sr. Luiz Eduardo Falco, em relação aos quais, de acordo com os resultados do
Relatório Final, foram encontradas evidências de que tais ex-administradores descumpriram
seus deveres legais e estatutários. Desse modo, em relação aos atos desses ex-administradores,
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a Companhia se reservará o direito de tomar as medidas legais aplicáveis para ser ressarcida dos
danos sofridos em virtude de atos de gestão praticados no exercício de 2020.
6.6.
Deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
Antes de iniciar a deliberação sobre o item (vii) da ordem do dia, consignaram os membros do
Conselho de Administração a recomendação favorável do Comitê de Auditoria e Partes
Relacionadas e do Conselho Fiscal com relação às demonstrações financeiras referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
Após análise e debate sobre o tema, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020, que serão acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes e
do parecer favorável do Conselho Fiscal.
6.7.
Aprovação da destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020
Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social findo em 31 de dezembro
de 2019, no valor de R$ 1.196.627.000,00 (um bilhão, cento e noventa e seis milhões, seiscentos
e vinte e sete mil reais), não há lucros relativos a esse exercício social a serem distribuídos. Os
conselheiros, por unanimidade, acordaram submeter à apreciação dos acionistas a
recomendação de que, de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 189 da Lei das
S.A., o valor do prejuízo apurado no exercício social de 2020, conforme ora indicado, seja
parcialmente absorvido pelas Reservas de Lucros, registradas nas demonstrações financeiras da
Companhia, no valor total de R$ 318.543.000,00 (trezentos e dezoito milhões, quinhentos e
quarenta e três mil reais).
6.8.

Aprovação da instalação do Conselho Fiscal

Considerando que o capital social da Companhia é de R$ 1.330.622.855,02 (um bilhão, trezentos
e trinta milhões, seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dois
centavos), o percentual para requerer a instalação do Conselho Fiscal é de, pelo menos, 2% (dois
por cento) do capital social total e votante, nos termos do artigo 161 da Lei das S.A. e do artigo
2.º da Instrução CVM n° 324, de 19 de janeiro de 2000, conforme alterada.
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Apesar de inexistir pedido de instalação formulado por acionista ou conjunto de acionistas
titulares de, pelo menos, 2% (dois por cento) das ações ordinárias de emissão da Companhia, os
conselheiros aprovaram, por unanimidade, submeter à apreciação dos acionistas a instalação
do Conselho Fiscal no exercício social de 2021, tendo em vista o incremento de governança
corporativa decorrente do desempenho da função de fiscalização da gestão da administração
pelo Conselho Fiscal.
6.9.

Aprovação da eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal

Tendo em vista a aprovação acima, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, submeter aos
acionistas a recomendação da eleição dos seguintes candidatos para compor o Conselho Fiscal,
com mandato até a assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarão
acerca das contas dos administradores e das demonstrações contábeis do exercício social a ser
encerrado em 31 de dezembro de 2021:
Conselheiros Efetivos
Sergio Citeroni

Conselheiros Suplentes
Luiz Carlos Nannini

Evelyn Veloso Trindade
Leonardo Guimarães Pinto

Carlos Augusto Sultanum Cordeiro
Anderson Nunes da Silva

A proposta da administração referente à Assembleia Geral convocada para deliberar sobre o
tema contém as informações mínimas previstas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de
referência com relação aos candidatos acima indicados.
6.10. Aprovação da proposta da administração para fixação da remuneração global anual
dos administradores para o exercício social de 2021
Após análise e debate sobre o tema, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta,
a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral da Companhia, para fixação da remuneração
global anual dos administradores para o exercício social de 2021, nos termos da proposta da
administração referente à Assembleia Geral convocada para deliberar sobre o tema.
6.11. Aprovação da convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
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Nos termos dos artigos 123 e 132 da Lei das S.A. e do artigo 18, inciso IV, do Estatuto Social, os
conselheiros aprovaram, por unanimidade, a convocação dos acionistas da Companhia para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a fim de examinarem, discutirem e
votarem a respeito das matérias antes referidas. Assim, os conselheiros aprovaram o
correspondente edital de convocação e a proposta da administração.
6.12.

Sessão final dos conselheiros

Os conselheiros autorizaram a Diretoria a tomar todas e quaisquer providências necessárias à
implementação dos itens deliberados e aprovados acima.
7.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem
quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos da
reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
Santo André/SP, 26 de março de 2021
Mesa:
______________________________
Valdecyr Maciel Gomes
Presidente da Mesa

______________________________
Roberta Dias Ramos Queiroz
Secretária
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CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596 | Código CVM nº 023310

ANEXO I DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2021
PLANO DE INCENTIVO BASEADO EM AÇÕES CEO 2020
1.

DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO

1.1.
Os termos abaixo são utilizados neste Plano de Incentivo Baseado em Ações CEO da CVC
Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (o “Plano”), tanto no singular como no plural, com o
significado estabelecido a seguir:
“Ações” significa as ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão
da Companhia.
“Ações Restritas” significam as Ações outorgadas ao Participante e sujeitas às restrições
previstas no presente Plano e no Contrato.
“Assembleia Geral” significa qualquer assembleia geral ordinária ou extraordinária de acionistas
da Companhia.
“B3” significa a B3 S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão.
“CEO” significa o Diretor Presidente da Companhia.
“Companhia” significa a CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
“Conselho de Administração” significa o Conselho de Administração da Companhia.
“Contrato” significa o Contrato de Concessão de Ações Restritas e Outras Avenças a ser
celebrado entre a Companhia e o Participante, por meio do qual a Companhia outorgará as
Ações Restritas ao Participante.
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“CVM” significa a Comissão de Valores Mobiliários.
“Desligamento” significa qualquer ato ou fato, imputável ou não ao Participante e/ou à
Companhia, que encerre ou impeça a atuação do Participante como Diretor Presidente da
Companhia, incluindo mas não limitado a eventual pedido de demissão voluntária do
Participante ou demissão com ou sem justa causa por qualquer motivo, renúncia ao cargo,
destituição, substituição ou não reeleição como administrador sem vínculo de emprego e
rescisão do contrato de prestação de serviços, exceto nos casos de aposentadoria pelo Instituto
Nacional do Seguro Social em razão de invalidez permanente, falecimento ou declaração judicial
de ausência em face de desaparecimento do Participante.
“Estatuto” significa o estatuto social da Companhia.
“ICVM 567” significa a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 567, de 17 de setembro
de 2015;
“Participante” significa exclusivamente o CEO eleito para o mandato que se inicia em abril de
2020.
1.2.

Este Plano será regido e interpretado de acordo com os seguintes princípios:
(a)
os cabeçalhos e títulos das cláusulas deste Plano servem apenas para
conveniência de referência e não restringirão ou afetarão o significado das cláusulas,
parágrafos ou itens aos quais se aplicam;
(b)
sempre que exigido pelo contexto, as definições contidas neste Plano serão
aplicadas tanto no singular quanto no plural e o gênero masculino incluirá o feminino e
vice-versa;
(c)
referências a qualquer documento ou outros instrumentos incluem todas as
suas alterações, substituições e consolidações e respectivas complementações, salvo se
expressamente disposto de forma diversa; e
(d)
salvo se de outra forma expressamente estabelecido neste Plano, referências a
itens, cláusulas ou anexos aplicam-se a itens, cláusulas e anexos deste Plano.
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2.

OBJETIVOS DO PLANO

2.1.

Os objetivos do Plano consistem em:
(i)
incentivar e alinhar os interesses do executivo com os da Companhia e com os
dos acionistas no longo prazo; e
(ii)

3.

estimular a permanência do Participante na Companhia.

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO

3.1.
Observadas as condições gerais do Plano, o Conselho de Administração, na medida em
que for permitido por lei ou pelo Estatuto, terá amplos poderes para administrar o Plano,
incluindo:
(i)
criar e aplicar normas gerais relativas à outorga de Ações Restritas nos termos
do Plano e solucionar dúvidas de interpretação do Plano;
(ii)
deliberar sobre a aquisição de Ações pela própria Companhia, conforme
necessário para cumprimento do estabelecido neste Plano, observado o disposto na
ICVM 567;
(iii)
autorizar a alienação de Ações em tesouraria para satisfazer a outorga de Ações
Restritas, nos termos do Plano e da ICVM 567;
(iv)

verificar o cumprimento das condições estabelecidas no item 6.1 deste Plano;

(v)

aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Companhia e o Participante; e

(vi)
propor eventuais alterações no Plano a serem submetidas à aprovação da
Assembleia Geral.
3.2.
No exercício de sua competência, o Conselho de Administração estará sujeito aos limites
estabelecidos em lei, na regulamentação da CVM e neste Plano.
4.

PARTICIPANTE DO PLANO
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4.1.

O CEO é o único Participante do Plano.

5.

OUTORGA DE AÇÕES RESTRITAS

5.1.
A outorga de Ações Restritas será realizada mediante a celebração do Contrato entre a
Companhia e o Participante, o qual deverá especificar (i) a quantidade de Ações Restritas objeto
da outorga e (ii) os termos e condições da outorga das Ações Restritas, sem prejuízo de outras
condições determinadas neste Plano e pelo Conselho de Administração.
5.2.
A transferência das Ações Restritas para o Participante está condicionada aos termos e
condições previstos neste Plano e no Contrato, de modo que a aprovação do Plano em si pela
Assembleia Geral não garante ao Participante quaisquer direitos sobre as Ações Restritas ou
mesmo representa a garantia do seu recebimento.
5.3.
As Ações Restritas outorgadas ao Participante terão os direitos estabelecidos neste
Plano e no Contrato, sendo certo que o Participante não terá quaisquer dos direitos e privilégios
de acionista da Companhia, em especial, ao recebimento de dividendos e juros sobre capital
próprio relativos às Ações Restritas até a data de efetiva transferência da titularidade das Ações
Restritas para o Participante.
6.

AQUISIÇÃO DE DIREITOS RELACIONADOS ÀS AÇÕES RESTRITAS

6.1.
As Ações Restritas serão transferidas para o Participante conforme a item 7.1 abaixo,
observado o previsto no item 8 deste plano.
6.2.
O direito ao recebimento das Ações Restritas nos termos do Plano extinguir-se-á
automaticamente e sem qualquer direito a indenização, cessando todos os seus efeitos de pleno
direito, nos seguintes casos:

7.

(i)

mediante o distrato do Contrato;

(ii)

se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada; ou

(iii)

nas hipóteses previstas no item 8.1 deste Plano.

AÇÕES SUJEITAS AO PLANO
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7.1.
Poderão ser entregues ao Participante, no âmbito deste Plano, o máximo de 600.000
(seiscentas mil) Ações Restritas, correspondentes a aproximadamente 0,40% (zero vírgula
quarenta por cento) do capital social da Companhia em 24 de março de 2020, em bases
totalmente diluídas, conforme segue:
(i)
200.000 (duzentas mil) Ações Restritas, a serem entregues no prazo de até 30
(trinta) dias contados da data de assinatura do Contrato; e
(ii)
200.000 (duzentas mil) Ações Restritas adicionais, a serem entregues até 1 de
maio de 2021 desde que, e somente se, o Participante continue exercendo o cargo de
CEO 1 (um) ano após a data de assinatura do Contrato; e
(iii)
200.000 (duzentas mil) Ações Restritas adicionais, a serem entregues até 1 de
maio de 2022, desde que, e somente se, o Participante continue exercendo o cargo de
CEO 2 (dois) anos após a data de assinatura do Contrato.
7.2.
O número total máximo de Ações Restritas previstas no Contrato será ajustado de forma
a manter o percentual inicialmente acordado de 0,40% (zero vírgula quarenta por cento) do
capital social da Companhia, em bases totalmente diluídas, em razão de (a) bonificação,
desdobramento ou grupamento de ações de emissão da Companhia ou (b) de emissão de ações
no contexto de aumentos de capital aprovados a partir de 24 de março de 2020.
7.3.
Com o propósito de satisfazer a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano, a
Companhia, observada a legislação e a regulamentação em vigor, alienará ações mantidas em
tesouraria, por meio de operação privada, sem custo para o Participante, respeitadas as
condições estabelecidas no Contrato e as disposições da ICVM 567.
7.4.
As Ações Restritas adquiridas nos termos do Plano manterão todos os direitos
pertinentes à sua espécie, ressalvada eventual disposição em contrário estabelecida pelo
Conselho de Administração.
8.

DESLIGAMENTODA COMPANHIA E SEUS EFEITOS

8.1.
Em caso de Desligamento do Participante por sua iniciativa ou em caso de Desligamento
sem justa causa ou por justa causa do Participante, o Participante não fara jus às Ações Restritas
ainda não entregues, nada tendo a reclamar, ficando quaisquer direitos relacionados àquelas
Ações Restritas extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e
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sem direito a qualquer indenização ao Participante.
8.2.
Em caso de qualquer pessoa, física ou jurídica, se tornar titular da maioria das ações de
emissão da Companhia, se tornando o acionista majoritário da Companhia, o Participante fará
jus a receber a totalidade das Ações Restritas objeto deste plano, a serem entregues em até 30
(trinta) dias contados de tal data.
9.

DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES

9.1.
As Ações Restritas somente farão jus aos dividendos, juros sobre o capital próprio e
demais proventos (integrais, em igualdade de condições com os demais acionistas da
Companhia) declarados pela Companhia a partir da efetiva transferência da sua titularidade ao
Participante.
9.2.
A partir da transferência da sua titularidade ao Participante, as Ações Restritas conferem
ao Participante todos os direitos de proventos em dividendos, juros sobre capital, bonificações
e direitos de preferência em subscrição de aumento de capital a elas inerentes.
10.

PRAZO EVIGÊNCIA DO PLANO

10.1. O Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da Companhia
e permanecerá vigente pelo período de 3 (três) anos a contar da presente data ou até a
satisfação integral dos direitos do Participante, o que ocorrer por último. O término de vigência
deste Plano não afetará os direitos plenamente adquiridos relativos às Ações Restritas.
11.

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

11.1. Nenhuma disposição deste Plano ou Ação Restrita outorgada nos termos do Plano
conferirá ao Participante o direito de permanecer como administrador da Companhia, nem
interferirá de qualquer modo, no direito da Companhia de, a qualquer tempo e sujeito às
condições legais e contratuais, interromper o mandato do administrador.
11.2. O Participante deverá aderir expressamente aos termos do Plano, mediante declaração
escrita, sem qualquer ressalva, nos termos definidos pelo Conselho de Administração.
11.3. Qualquer direito ao recebimento de Ações Restritas de acordo com este Plano fica
sujeito aos termos e condições aqui estabelecidos, os quais prevalecerão em caso de
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inconsistência a respeito de disposições de qualquer contrato ou documento mencionado neste
Plano.
11.4. A outorga de Ações Restritas nos termos do Plano não impedirá a Companhia de se
envolver em operações de reorganização societária, tais como transformação, incorporação,
fusão, cisão e incorporação de ações.
11.5. Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por
ações, às companhias abertas, na legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais de um plano de
opções de compra, poderá levar à revisão integral do Plano pela Assembleia Geral de Acionistas,
respeitados os direitos do Participante até tal data.
11.6. Os casos omissos serão regulados pelo Conselho de Administração, consultada, quando
o entender conveniente, a Assembleia Geral. Qualquer Ação Restrita concedida de acordo com
o Plano fica sujeita a todos os termos e condições aqui estabelecidos, que prevalecerão em caso
de inconsistência a respeito de disposições de qualquer contrato ou documento mencionado
neste Plano.
**************
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