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

MANUAL E PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019
SUMÁRIO
MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A
SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019 ............................................................................... 4
1.
OBJETO .................................................................................................................... 4
2.
DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DOS ACIONISTAS ......................................................... 4
3.
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL....................................................................... 4
4.
LOCAL DA ASSEMBLEIA GERAL ................................................................................... 5
5.
PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ...................................................................... 5
6.
REGRAS PARA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ................................................. 67
7.
MAIORIA PARA APROVAÇÃO DAS MATÉRIAS ............................................................. 7
8.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ...................................................................................... 8
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019 ..................................................................................... 9
9.
ANÁLISE DAS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS EM ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA ....................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
10.
CONCLUSÕES .......................................................................................................... 10
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Companhia Aberta
CNPJ nº 10.760.260/0001-19
NIRE 35.300.367.596
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019

Senhores Acionistas,
A administração da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., sociedade por ações, com
sede na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, nº 501, 8° andar,
Bairro Jardim CEP 09080-370, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n.º 10.760.260/0001-19, registrada na Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob o código 23310 (“CVC” ou
“Companhia”), nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das S.A.”), Instrução CVM n. 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM
480/2009”) e da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM
481/2009”), vem apresentar a V.Sas. o Manual (“Manual”) para orientar a participação na
assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2019, às 11:30 horas, na
sede da Companhia (“Assembleia Geral”), bem como a proposta da administração (“Proposta”)
a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral.
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MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A
SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019
1.

OBJETO

Em atenção aos melhores interesses da Companhia, a Administração da Companhia
submete ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral as seguintes matérias constantes
da ordem do dia:

2.

(i)

Alteração dos termos e condições do Plano de Incentivo a Longo Prazo e Retenção
Baseado em Ações – ILP CVC, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017 para que, dentre outras
modificações, passe a contemplar Plano de Entrega de Ações Restritas da
Companhia;

(ii)

Autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos
necessários à efetivação das deliberações indicadas nos itens anteriores.
DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DOS ACIONISTAS

A administração da Companhia, em atendimento ao disposto nos artigos 133 e 135 da
Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), das normas da ICVM 481/2009 e da ICVM 480/2009, coloca à
disposição dos Senhores Acionistas, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data
marcada para realização da Assembleia Geral a presente Proposta para a Assembleia Geral com
seu respectivo anexo.
Os documentos relativos à Assembleia Geral encontram-se à disposição dos Senhores
Acionistas no endereço da sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia
(http://www.ri.cvc.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br/) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”) (http://www.b3.com.br/) na rede mundial de computadores (internet).
3.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos do art. 124 da Lei das S.A., a Assembleia Geral será convocada por meio de
anúncio publicado, por 3 (três) vezes, no mínimo, no Diário Oficial do estado onde se localiza a
sede da Companhia e em jornal de grande circulação editado no local da sede, contendo, o local,
a data, a hora da assembleia geral e a sua respectiva ordem do dia.
De acordo com a legislação aplicável, a primeira publicação do anúncio de convocação
de assembleia geral de companhias abertas será realizada com, no mínimo, 15 (quinze) dias de
antecedência da assembleia geral, no Diário Oficial do estado onde se localiza a sede da
companhia e em jornal de grande circulação editado no local da sede.

4.

LOCAL DA ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral será realizada no edifício da sede da Companhia, localizada na
Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, nº 501, 8° andar, Bairro
Jardim, CEP 09080-370.
5.

PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos do art. 126, da Lei das S.A. e do §5º do art. 7º do estatuto social da
Companhia, para participar da Assembleia Geral os acionistas deverão apresentar à Companhia
os seguintes documentos:
original do documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral
(RG), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas
pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da administração
pública, desde que contenham foto de seu titular) e atos societários que comprovem a
representação legal quando for o caso;
(i)

comprovante expedido pela instituição financeira prestadora dos serviços de
escrituração das ações de emissão da Companhia, datado de até 3 (três) dias da data da
realização da Assembleia Geral;
(ii)

original ou cópia autenticada da procuração com reconhecimento de firma do
outorgante, em caso de participação por meio de representante; e/ou
(iii)

(iv)
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações
nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão
competente com, no máximo, 3 (três) dias de antecedência da data da realização da Assembleia
Geral.

O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples ou
autenticada dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente
(Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou
estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à
assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que
terceiro represente a acionista pessoa jurídica.
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia
Geral caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do
fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e
ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo,
além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à
administradora, deverá apresentar cópia simples ou autenticada do regulamento do fundo,
devidamente registrado no órgão competente.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de
representação para participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há menos de 1
(um) ano, nos termos do artigo 126, § 1.º da Lei das S.A.

Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, § 1.º e § 2.º do Código
Civil, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa
do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão
dos poderes conferidos.
Vale mencionar que (i) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão
ser representados por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado
ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1.º da Lei das S.A.; e (ii) as pessoas
jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito
do Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 4 de novembro de 2014, ser representadas por
procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as
normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia,
acionista ou advogado.
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das
firmas dos signatários por Tabelião Público, devem ser apostilados ou, caso o país de emissão
do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), devem ser
legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta
Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em
vigor.
Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, nos termos do Parágrafo 6º do
Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, a Companhia solicita aos Senhores Acionistas que
depositem os documentos necessários para participação na Assembleia Geral, com no mínimo
48 (quarenta e oito) horas de antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações com
Investidores.
Ressalta-se que os Senhores poderão participar da Assembleia Geral ainda que não
realizem o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem tais documentos na abertura
da Assembleia Geral, conforme o disposto no § 2.º do artigo 5.º da ICVM 481/09.
Antes de abrirem-se os trabalhos da Assembleia Geral, os acionistas ou os
representantes dos acionistas assinarão o “Livro de Presença”, indicando o seu nome,
nacionalidade e residência, bem como a quantidade, espécie e classe das ações de que forem
titulares (Lei das S.A., artigo 127).
6.

REGRAS PARA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

Como regra geral, enunciada no art. 125 da Lei das S.A., as assembleias gerais instalamse, em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de, no mínimo, 1/4 (um
quarto) das ações com direito de voto e, em segunda convocação, com qualquer número de
acionistas titulares de ações com direito a voto.
7.

MAIORIA PARA APROVAÇÃO DAS MATÉRIAS

As deliberações das assembleias gerais de acionistas, ressalvadas as exceções previstas
em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, desconsideradas as abstenções. Visto que
as matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral não estão sujeitas à maioria especial
prevista em lei, a aprovação das matérias dependerá do voto da maioria absoluta das ações
presentes à Assembleia Geral.

8.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

Os trabalhos das assembleias gerais são documentados por escrito em ata lavrada no
“Livro de Atas das Assembleias Gerais”, que será assinada pelos membros da mesa e pelos
acionistas presentes (Lei das S.A., artigo 130, caput). Embora recomendável que todos os
acionistas presentes assinem a ata, ela será válida se for assinada por acionistas titulares de
ações suficientes para constituir a maioria necessária para as deliberações da assembleia geral
(Lei das S.A., artigo 130, caput).
É possível, desde que autorizado pela assembleia geral, lavrar a ata na forma de sumário
dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo apenas a transcrição das
deliberações tomadas (Lei das S.A., artigo 130, § 1.º). Nesse caso, os documentos ou propostas
submetidas à assembleia, assim como as declarações de voto ou dissidência, referidos na ata,
serão numerados seguidamente, autenticados pela mesa e por qualquer acionista que o
solicitar, e arquivados na companhia (Lei das S.A., artigo 130, § 1.º, “a”). Adicionalmente, a mesa,
a pedido de acionista interessado, autenticará exemplar ou cópia de proposta, declaração de
voto ou dissidência, ou protesto apresentado (Lei das S.A., artigo 130, § 1.º, “b”).
Nos termos da legislação em vigor, serão tiradas certidões da ata da assembleia geral,
devidamente autenticadas pelo presidente e secretário (Lei das S.A., artigo 130, caput), que
serão enviadas eletronicamente à CVM e à B3, apresentadas a registro na junta comercial do
estado da sede da companhia e publicadas no diário oficial e no jornal de grande circulação (Lei
das S.A., artigo 135, § 1.º; artigo 289). Companhias abertas poderão, desde que autorizado pela
assembleia geral, publicar a ata com omissão das assinaturas dos acionistas (Lei das S.A., artigo
130, § 2.º).
Desse modo, a administração propõe que a ata da Assembleia Geral seja lavrada na
forma de sumário dos fatos ocorridos, observados os requisitos acima mencionados, e sua
publicação seja efetuada com a omissão das assinaturas dos acionistas.
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019
1.
ANÁLISE DAS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS EM ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
O objetivo desta seção é analisar as matérias submetidas à apreciação de V.Sas. na
Assembleia Geral Extraordinária, permitindo, assim, a formação de convicção e a tomada de
decisão informada e refletida por parte dos Senhores Acionistas.
1.1 ALTERAÇÃO DE DETERMINADOS TERMOS E CONDIÇÕES DO PLANO DE
INCENTIVO A LONGO PRAZO E RETENÇÃO BASEADO EM AÇÕES – ILP CVC,
APROVADO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 28 DE ABRIL DE 2017 PARA QUE, DENTRE OUTRAS MODIFICAÇÕES, PASSE A
CONTEMPLAR UM PLANO DE ENTREGA DE AÇÕES RESTRITAS
Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 28 de abril
de 2017, os acionistas da Companhia aprovaram o Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção
Baseado em Ações (“ILP CVC”).
O Plano de Incentivo de Longo Prazo, tal qual aprovado na Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2017, tinha como participantes
determinados empregados da Companhia ou empregados ou Diretores de sociedades
controladas ou sob o controle direto ou indireto da Companhia, incluindo aqueles que
compusessem ou viessem a compor os seus quadros de empregados ou administradores,
conforme o caso, bem como aqueles que estivessem em fase de contratação, que fossem
considerados relevantes e estratégicos para a Companhia, sociedades controladas ou que
estivessem sob o seu controle direto ou indireto. Adicionalmente, seriam automaticamente
considerados participantes, os Diretores da Companhia, não necessitando de qualquer indicação
ou aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia.
Com base na experiência acumulada no gerenciamento do Plano de Incentivo de Longo
Prazo ao longo dos últimos anos, a administração da Companhia identificou a necessidade de
promover determinados ajustes e aprimoramentos, para ampliar a abrangência do Plano de
Incentivo de Longo Prazo, permitindo que o plano atenda de forma mais efetiva às finalidades
que conduziram à sua criação.
O ILP CVC, com as alterações ora propostas (“Novo ILP CVC”), preserva as suas
características nucleares, inclusive com relação a seus objetivos e regras de administração. As
principais alterações propostas no Novo Plano de Incentivo de Longo Prazo estão sumarizadas
abaixo:

(i)

ampliação do rol de pessoas elegíveis ao plano, que passa a contemplar também
os diretores, estatutários ou empregados, de sociedades subsidiárias ou
controladas direta ou indiretamente pela Companhia, em até 100%, de acordo
com a performance;

(ii)

ampliação do limite de empregados (gerentes de alto potencial) da Companhia,
de subsidiárias ou sociedades controladas direta ou indiretamente pela
Companhia, que são elegíveis para participar do plano de 20% (vinte por cento)
para 30% (trinta por cento) do total do quadro de gerentes;

(iii)

alteração de limite máximo de diluição de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao
ano em período de 10 (dez) anos, totalizando 3% (três por cento) do total de
ações emitidas pela Companhia, para diluição máxima de 3% (três por cento)
acumulada no período de até 6 (seis) anos;

(iv)

inclusão de período de restrição de 12 (doze) meses após a aquisição como
condição para a elegibilidade “Pessoas Elegíveis” provenientes de sociedades
integral ou parcialmente adquiridas pela Companhia;

(v)

criação de plano de entrega de ações restritas sem matching, limitado a 20% da
diluição prevista no programa com matching.

Nos termos do art. 8º, xii, do estatuto social da Companhia, compete à Assembleia Geral
aprovar planos de incentivo de longo prazo, incluindo planos de outorga de opção de compra
de ações, ações restritas ou subscrição de ações aos administradores, executivos e empregados
da Companhia.
Conceitualmente, os planos de outorga de opções de aquisição de ações são
instrumentos para incentivar o desempenho de administradores e empregados-chave da
companhia.
Nesse contexto, normalmente, os planos de opção adotam dois mecanismos básicos de
incentivos: (i) alinhar os interesses dos beneficiários com os interesses dos acionistas na
valorização das ações no mercado, por meio da possibilidade de adquirir ações no futuro a um
preço pré-determinado; e (ii) estimular a permanência dos beneficiários pela fixação de um
período mínimo de vínculo com a companhia para o exercício da opção, aquisição das ações e
posterior alienação.
Desse modo, o Conselho de Administração, em reunião realizada em [o] de abril de
2019, aprovou submeter à Assembleia Geral as alterações ao ILP CVC.
A lógica do Novo ILP CVC é conceder a mais seus participantes a oportunidade de
receber “Ações Restritas” da Companhia, incluindo a criação de nova formato com o Programa
sem matching, as quais permanecerão sujeitas à manutenção do vínculo empregatício dos
participantes.
O Programa sem matching ora proposto é destinado a empregados da Companhia, suas
subsidiárias ou controladas diretas ou indiretas, que tenham sido mapeados e recomendados

pelo Comitê de Gente e aprovados pelo Conselho de Administração para se tornarem pessoas
elegíveis.
Nesse sentido, os principais objetivos do Plano de Entrega de Ações Restritas consistem
no estímulo à produtividade sustentável e à permanência dos seus participantes, na Companhia,
suas subsidiárias ou controladas diretas ou indiretas e a Administração da Companhia propõe a
aprovação integral do Novo ILP CVC.
2.

CONCLUSÕES

Pelos motivos acima enunciados, a Administração da Companhia submete a presente
Proposta à apreciação dos Senhores Acionistas reunidos em Assembleia Geral da Companhia,
recomendando a sua integral aprovação.
Santo André/SP, 12 de abril de 2019.
Luiz Eduardo Falco Pires Correa
Presidente do Conselho de Administração
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I
Proposta do Novo Plano de Incentivo de Longo Prazo (“ILP CVC”)

ANEXO I
da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada
em 30 de abril de 2019

Plano de Incentivo a Longo Prazo e Retenção Baseado em Ações da Companhia –
ILP CVC

O presente Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção Baseado em Ações (“Plano”) é regido
pelas disposições abaixo.

1

DEFINIÇÕES

“Ações” significa as ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão
da Companhia.
“Ações Próprias” significa as Ações adquiridas pelo Participante no mercado secundário da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão com a utilização de recursos próprios, nos termos deste Plano.
“Ações Restritas” significa as Ações que serão transferidas ao Participante no âmbito do
Programa com matching e Programa sem matching do Plano, conforme descrito no item 6.2
abaixo, respectivamente, estritamente nos termos e condições estabelecidos neste Plano e no
Contrato.
“Assembleia Geral” significa qualquer assembleia geral ordinária ou extraordinária de acionistas
da Companhia.
“B3 S.A. ” significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão .
“RV” significa o montante líquido de remuneração variável efetivamente percebido pelo
Participante em determinado exercício social da Companhia ou de uma sociedade controlada,
conforme o caso (referente ao exercício social anterior), decorrente exclusivamente de eventual
valor recebido nos termos e para as finalidades de programa de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR)
“Comitê de Gente” significa o comitê criado pelo Conselho de Administração, para assessorar
o Conselho de Administração na administração, implementação e/ou coordenação do Plano e
Programas;
“Conselho de Administração” significa o Conselho de Administração da Companhia.

“Contrato” significa o Contrato de Concessão de Ações Restritas e Outras Avenças, aprovado
pelo Conselho de Administração em reunião, a ser celebrado entre a Companhia e cada
Participante do Programa com matching e Programa sem matching.
“Companhia” significa a CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
“Comprovante das Ações Próprias” significa o extrato emitido pela instituição escrituradora das
Ações da Companhia ou pela corretora de cada Participante, que comprove a titularidade das
Ações Próprias pelo Participante.
“CVM” significa a Comissão de Valores Mobiliários.
“Desligamento” significa qualquer ato ou fato que ponha fim à relação jurídica do Participante
com a Companhia, sociedade por ela controlada ou que esteja sob o seu controle comum,
incluindo 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. Para evitar dúvidas, fica estabelecido que eventual desligamento do Participante do
cargo de administrador ou empregado da Companhia, de sociedade sob o seu controle ou que
esteja sob o seu controle comum, seguido de eleição e investidura ou contratação de tal
Participante para outro cargo da Companhia, sociedade por ela controlada ou que esteja sob o
seu controle comum, não caracteriza Desligamento para fins deste Plano.
“Diretor” significa um diretor estatutário ou diretor empregado da Companhia ou sociedade por
ela controlada ou que esteja sob o seu controle comum, o qual será considerado um Participante
no âmbito do presente Plano por ocupação de cargo, de acordo com a sua performance, nos
termos da definição de Participante.
“ICVM 567” significa a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 567, de 17 de setembro
de 2015.
“Notificação de Liberação” significa a notificação a ser enviada ao departamento de recursos
humanos da Companhia pelo Participante que desejar alienar, transferir, alugar, ceder,
empenhar ou oferecer em garantia quaisquer Ações Próprias de sua titularidade durante o
Período de Lock-Up.
“Participante(s)” significa(m) determinados empregados da Companhia ou empregados de
sociedade por ela controlada ou que esteja sob o seu controle comum, incluindo Diretor(es), e
aqueles que atualmente componham ou venham a compor os seus quadros de empregados ou
administradores, conforme o caso, bem como aqueles que estejam em fase de contratação, que
sejam considerados relevantes e estratégicos para a Companhia e suas sociedades controladas
direta ou indiretamente, a serem avaliados pela performance, devendo ser aprovados pelo
Conselho de Administração para participarem do Plano.

“Período de Lock-Up” significa o período de 3 (três) anos contado da data de aquisição das
Ações Próprias pelo Participante, devidamente demonstrado à Companhia pelo Comprovante
das Ações Próprias, atestando a titularidade das Ações Próprias pelo Participante, durante o qual
este não poderá alienar, transferir, alugar, ceder, empenhar ou oferecer em garantia quaisquer
Ações Próprias de sua titularidade, sob pena de, ao final de tal período, a Companhia não estar
obrigada a transferir ao Participante as Ações Restritas, nos termos do Contrato.
"Período de Manutenção" significa o prazo de carência de 3 (três) anos durante o qual as
Pessoas Elegíveis deverão manter o vínculo empregatício com a Companhia e suas subsidiárias
ou sociedades controladas direta ou indiretamente, para ter direito ao recebimento das Ações
Restritas, conforme estabelecido no Programa sem matching e/ou Contrato Individual, podendo
ser alterado em casos específicos pelo Conselho de Administração.
“Pessoas Elegíveis” possui o significado atribuído no item 4.1 deste Plano.
“Plano” significa este Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção Baseado em Ações.
“Programa com matching” significa o programa com os termos e condições específicos para o
programa de matching para entrega de Ações Restritas de acordo com o valor investido de RV
em Ações Próprias.
“Programa sem matching” significa o programa com os termos e condições específicos para o
programa de entrega de Ações Restritas após Período de Manutenção, sendo que referido
programa não exigirá o investimento pelo Participante de sua RV em Ações Próprias.

2

OBJETIVOS DO PLANO

2.1
(i)

O Plano tem por objetivo:

estabelecer regras para que os Participantes possam receber Ações Restritas de
forma não onerosa;

(ii)

aumentar o alinhamento a médio e longo prazo dos interesses dos Participantes
com os interesses dos acionistas, ampliando o senso de propriedade e o
comprometimento dos Participantes, atrelando o recebimento de Ações Restritas
à performance individual dos Participantes, incluindo os Diretores; e

(iii)

fortalecer os incentivos para permanência e manutenção a longo prazo dos
Participantes.

3

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO

3.1

Obedecidas as condições gerais deste Plano e as diretrizes fixadas pela
Assembleia Geral, o Conselho de Administração deverá administrar e
interpretar este Plano, dispondo, dentre outros, dos poderes necessários
para:

(i)

interpretar e aplicar as normas gerais ora estabelecidas pela Assembleia Geral;

(ii)

selecionar, dentre as Pessoas Elegíveis, aquelas que participarão deste Plano
em determinado exercício social;

(iii)

deliberar sobre a aquisição de Ações pela própria Companhia, conforme
necessário para cumprimento do estabelecido neste Plano;

(iv)

autorizar a alienação ou transferência de Ações em tesouraria para cumprimento
das obrigações estipuladas neste Plano, nos termos da ICVM 567; e

(v)

aprovar os Contratos a serem celebrados entre a Companhia e cada um dos
Participantes dentro do Plano com matching e do Plano sem matching.

3.2

No exercício de sua competência, o Conselho de Administração estará
sujeito aos limites estabelecidos em lei, na regulamentação da CVM e aos
termos deste Plano, ficando claro que o Conselho de Administração poderá
tratar de maneira diferenciada os administradores e empregados da
Companhia, sociedades controladas direta ou indiretamente que se
encontrem em situação similar, não estando obrigado, por qualquer regra de
isonomia ou analogia, a estender a todos os Participantes as condições que
entenda aplicável apenas a algum ou alguns, a seu exclusivo critério.

4

PARTICIPANTES DO PLANO

4.1

São Pessoas Elegíveis ao Programa com matching: (i) até 100% dos
Diretores da Companhia, suas subsidiárias, sociedades controladas direta
ou indiretamente, de acordo com a performance e potencial individual; e (ii)
os empregados da Companhia ou de suas sociedades controladas direta ou
indiretamente que sejam gerentes de alto potencial, limitados a 30% (trinta
por cento) do total do quadro de gerentes da Companhia ou de sociedades
controladas direta ou indiretamente, considerados conjuntamente e
definidos anualmente (“Pessoas Elegíveis com matching”).

4.2

São Pessoas Elegíveis ao Programa sem matching os Diretores e
empregados da Companhia ou de suas sociedades controladas direta ou
indiretamente aqueles que atualmente componham ou venham a compor os
seus quadros de Diretores, empregados e administradores, que sejam
considerados relevantes e estratégicos para a Companhia, para suas
sociedades controladas direta ou indiretamente e sejam indicados pelo
Conselho de Administração da Companhia no âmbito do Plano (“Pessoas
Elegíveis sem matching ”).

4.3

As Pessoas Elegíveis que sejam provenientes de sociedades adquiridas pela Companhia
ou suas sociedades subsidiárias somente serão consideradas Pessoas Elegíveis após o

período de 12 (doze) meses da conclusão da aquisição, exceto se de outra forma
aprovado pelo Conselho de Administração.

5

CONCESSÃO DE AÇÕES RESTRITAS

5.1

Sempre que julgar conveniente, o Conselho de Administração elegerá os Participantes
deste Plano, bem como aprovará cada Contrato a ser celebrado entre a Companhia e
cada Participante, contemplando o número de Ações Restritas e os termos e condições
para a sua concessão, com base nos critérios deste Plano.

5.2

O Conselho de Administração condicionará a transferência das Ações Restritas aos

Participantes no âmbito deste Plano:
5.2.1: No caso do Programa com Matching:
(i)

à celebração de um Contrato com cada um dos Participantes;

(ii)

a não ocorrência de Desligamento, entre (a) a data da de indicação do
Participante pelo Conselho de Administração e (b) e o término do Período de
Lock-Up, observando-se as regras de Desligamento previstas na cláusula 11
deste Plano;

(iii)

à aquisição e à manutenção da titularidade de todas as Ações Próprias pelo
Participante durante o Período de Lock-Up, nos termos do item 6.2 abaixo.

5.2.2: No caso do Programa sem Matching:
(iv)

à celebração de um Contrato com cada um dos Participantes; e

(v)

a não ocorrência de Desligamento, entre (a) a data da de indicação do
Participante pelo Conselho de Administração e (b) e o término do Período de
Manutenção, observando-se as regras de Desligamento previstas na cláusula 11
deste Plano;

5.3 O número, a espécie e a classe das Ações Restritas previstas no Contrato serão
ajustados na forma considerada apropriada pelo Conselho de Administração em razão de
(i) bonificação em ação, desdobramento ou grupamento de ações promovidos pela
Companhia; ou (ii) quaisquer reorganizações societárias, recapitalizações, fusões,
incorporações, permuta de Ações, cisão, liquidação ou dissolução envolvendo a
Companhia, respeitados e mantidos os direitos dos Participantes.
5.4 As Ações Restritas plenamente transferidas nos termos deste Plano manterão todos
os direitos pertinentes à sua espécie.

6

PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DAS AÇÕES RESTRITAS - Programa com
Matching
6.1. Investimento pelo Participante. Para fazer jus ao direito de receber Ações Restritas
da Companhia, o Participante, a seu exclusivo critério, deverá utilizar percentual de sua
RV para adquirir Ações no mercado secundário da B3 – S.A.
6.1.1 No prazo máximo de até 30 (trinta) dias da data de aprovação deste Plano ou da
data de pagamento da RV correspondente a cada ano, o que for maior, o Participante
deverá adquirir as Ações Próprias e enviar ao departamento de recursos humanos da
Companhia o Comprovante das Ações Próprias, atestando sua efetiva aquisição e
titularidade.
6.1.2. Caso o Participante não envie o Comprovante das Ações Próprias ao
departamento de recursos humanos no prazo informado no items 0.1 acima, o
Participante não terá direito a receber as Ações Restritas.

6.2

Matching da Companhia no âmbito do Plano.

6.2.1 Tendo o Participante cumprido o procedimento descrito no item 0 e subitens acima,
o Conselho de Administração da Companhia conceder-lhe-á o direito de receber um
número de Ações Restritas, sem nenhum custo ao Participante, após transcorrido o
Período de Lock-Up, calculado de acordo com as seguintes condições:
(i)

Caso o Participante tenha utilizado até 50% (cinquenta por cento) do valor
líquido de sua RV na aquisição de Ações Próprias, a Companhia
transferirá ao Participante uma quantidade de Ações Restritas que será
correspondente à mesma quantidade de Ações Próprias adquiridas.

(ii)

Caso o Participante tenha utilizado mais que 50% e até 75% (setenta e
cinco por cento) do valor líquido de sua RV na aquisição de Ações
Próprias, a Companhia transferirá ao Participante uma quantidade de
Ações Restritas que será correspondente à 125% (cento e vinte e cinco
por cento) do número de Ações Próprias adquiridas.

(iii)

Caso o Participante tenha utilizado mais que 75% (setenta e cinco por
cento) do valor líquido de sua RV na aquisição de Ações Próprias, a
Companhia transferirá ao Participante um número de Ações Restritas que
será correspondente à 150% (cento e cinquenta por cento) do número de
Ações Próprias adquiridas.

6.2.2 Os Participantes terão direito de receber as Ações Restritas e a Companhia terá a
obrigação de transferir tais Ações Restritas somente após transcorrido o Período de LockUp, de acordo com os procedimentos ora estabelecidos, bem como conforme vierem a
ser previstos no Contrato, sendo que tais Ações Restritas não estarão sujeitas a qualquer
tipo de restrição à negociação, após transcorrido o Período de Lock-Up.

6.3 Liberação das Ações Próprias durante o Período de Lock-Up.
6.3.1 Caso o Participante opte por alienar, transferir, alugar, ceder, empenhar ou oferecer
em garantia quaisquer Ações Próprias de sua titularidade durante o Período de Lock-Up,
o Participante deverá enviar a Notificação de Liberação ao departamento de recursos
humanos da Companhia, solicitando que a Companhia tome as medidas necessárias
para liberar todas as Ações Próprias do Participante objeto da Notificação de Liberação
junto à instituição escrituradora das Ações, solicitação esta que não será negada pela
Companhia em nenhuma hipótese.
6.3.2 Após a liberação de qualquer Ação Própria pela instituição escrituradora das Ações,
conforme Notificação de Liberação enviada pelo Participante, a qual deverá ocorrer no
prazo de até 3 (três) dias úteis contados do recebimento da Notificação de Liberação pelo
departamento de recursos humanos da Companhia, o Participante não terá direito a
receber e a Companhia não estará obrigada a transferir nenhuma Ação Restrita no
âmbito do Plano, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a
qualquer indenização.

7. PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA DAS AÇÕES RESTRITAS – PROGRAMA Sem
Matching
7.1 Os Participantes terão direito de receber as Ações Restritas e a Companhia terá a
obrigação de transferir tais Ações Restritas somente após transcorrido o Período de
Manutenção, de acordo com as regras ora estabelecidas, bem como conforme vierem a
ser previstos no Contrato, sendo que tais Ações Restritas não estarão sujeitas a qualquer
tipo de restrição à negociação, após serem transferidas aos Participantes.

8. AÇÕES SUJEITAS AO PLANO
8.1. O número máximo de Ações Restritas que poderão ser concedidas de acordo com o
Plano estará limitado, a 3% (três por cento) do capital social da Companhia na presente
data, observada a diluição acumulada no período de até 6 (seis) anos.
8.2. As Ações Restritas que serão entregues em decorrência dos planos de matching de
anos anteriores não serão consideradas para fins de cômputo da quantidade máxima de
Ações Restritas sujeita a este Plano.
8.3 O Programa sem Matching deverá observar o limite de distribuição de até 20% (vinte
por cento) do total da diluição resultante do Programa com Matching.
8.4 Serão utilizadas, para liquidação das Ações Restritas, Ações atualmente mantidas em
tesouraria ou que venham a ser adquiridas pela Companhia para tal fim no âmbito de um
programa de recompra de ações, nos termos do seu estatuto social, da ICVM 567 e demais
disposições aplicáveis.

9 TRANSFERÊNCIAS DAS AÇÕES RESTRITAS
9.1 Com relação ao Programa com matching, sujeito à continuidade do vínculo
empregatício e/ou estatutário, conforme o caso, do Participante com a Companhia até o
final do Período de Lock-Up, bem como à manutenção do investimento feito na aquisição
das Ações Próprias durante o período de Lock-Up, as Ações Restritas serão transferidas
pela Companhia ao Participante, sem nenhum custo ao Participante, no prazo de até 30
(trinta) dias da data do término do Período de Lock-Up, respeitadas as condições
estabelecidas no Contrato e as disposições da ICVM 567.
9.2 Com relação ao Programa sem matching, sujeito à continuidade do vínculo
empregatício e/ou estatutário, conforme o caso, do Participante com a Companhia até o
final do Período de Manutenção, as Ações Restritas serão transferidas pela Companhia
ao Participante, sem nenhum custo ao Participante, no prazo de até 30 (trinta) dias da data
do término do Período de Manutenção, respeitadas as condições estabelecidas no
Contrato e as disposições da ICVM 567.

10. NÃO INTERFERÊNCIA NA RELAÇÃO DE EMPREGO OU ESTATUTÁRIA
10.1 Nenhuma disposição deste Plano poderá ser interpretada como constituição de
direitos aos Participantes empregados e/ou estatutários, conforme o caso, além daqueles
inerentes às Ações Restritas, e nem conferirá direitos aos Participantes relativos à garantia
de permanência como empregado e/ou diretor estatutário da Companhia ou interferirá de
qualquer modo com o direito da Companhia, sujeito às condições legais e àquelas do
contrato de trabalho ou de administração (no caso dos Participantes estatutários sem
vínculo empregatício), de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Participante.
11. DESLIGAMENTO
11.1 Em caso de Desligamento do Participante por sua iniciativa ou em caso de
Desligamento por justa causa do Participante a qualquer momento durante o Período de
Lock-Up e/ou Período de Manutenção, o Participante deixará de fazer jus ao direito de
receber as Ações Restritas, seja no âmbito de Programa de matching ou Programa sem
matching, conforme o caso, mesmo que tenha mantido o investimento nas Ações Próprias
durante o período de Lock-Up, no caso do Programa com matching.
11.2 Em caso de Desligamento do Participante por iniciativa da Companhia sem justa
causa a qualquer momento durante o Período de Lock-Up ou Período de Manutenção, o
Participante fará jus ao recebimento, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do
Desligamento, do número de Ações Restritas calculado pro rata temporis em relação ao
Período de Lock-Up, ou, no caso do Período de Manutenção, a entrega proporcional das
Ações Restritas transcorrido até a data do Desligamento. Caso a quantidade de Ações

Restritas seja um número fracionário, a Companhia deverá entregar ao Participante o
número inteiro de Ações Restritas imediatamente superior.
11.3 Independentemente da razão que ensejou o Desligamento do Participante, a
titularidade das Ações Próprias permanecerá com o Participante.
12 FALECIMENTO, APOSENTADORIA OU INVALIDEZ PERMANENTE
12.1 No caso de falecimento, aposentadoria ou invalidez permanente do Participante, o
Período

de

Lock-up

ou

Período

de

Manutenção

será

considerado

vencido

antecipadamente, ao momento do falecimento, aposentadoria ou invalidez do Participante
e as Ações Restritas deverão ser entregues de forma pro rata temporis em relação ao
Período de Lock-Up. e Período de Manutenção;
12.1.1 No caso de aposentadoria ou invalidez permanente do Participante, as Ações
Restritas às quais o Participante faria jus serão transferidas em até 30 (trinta) dias úteis
pela Companhia ao Participante, contados da data em que for verificada a aposentadoria
ou invalidez permanente do Participante.
12.1.2 No caso de falecimento do Participante, as Ações Restritas às quais o Participante
faria jus serão transferidas em até 30 (trinta) dias úteis pela Companhia aos herdeiros ou
espólio do Participante, contados da data em que for verificado o falecimento do
Participante.
13 DELIMITAÇÃO DOS DIREITOS DO PARTICIPANTE
13.1Nenhum Participante terá quaisquer direitos e privilégios de acionista da Companhia
em relação às Ações Restritas até a data da sua efetiva transferência aos Participantes.
14

DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES
14.1 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 data da efetiva transferência da sua
titularidade aos Participantes.
14.2 As Ações Próprias conferem-lhe todos os direitos de proventos em dividendos, juros
sobre capital, bonificações e direitos de preferência em subscrição de aumento de capital
a elas inerentes.
15 DATA DE VIGÊNCIA E TÉRMINO DO PLANO
15.1 O Plano vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos a contar de sua aprovação pela
Assembleia Geral ou até a satisfação integral dos direitos dos Participantes, o que
ocorrer por último.
15.2 O término de vigência deste Plano não afetará os direitos plenamente adquiridos
relativos às Ações Restritas.

16 DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
16.1 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
inconsistência a respeito de disposições de qualquer contrato ou documento mencionado
neste Plano.
16.2 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.
16.3 Cada Participante deverá aderir expressamente aos termos do Plano, mediante
declaração escrita, sem qualquer ressalva, nos termos definidos pelo Conselho de
Administração.
16.4 O Conselho de Administração poderá estabelecer tratamento particular para casos
e situações especiais, durante a vigência do Plano, desde que não sejam afetados os
direitos já concedidos aos Participantes, e sejam observados todos os limites e princípios
fixados pelo Plano. Tal tratamento particular não constituirá precedente invocável por
outros Participantes.
16.5 Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades
por ações, às companhias abertas, à legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais de um
plano desta natureza, poderá levar à revisão integral do Plano pela Assembleia Geral de
Acionistas, respeitando os direitos dos participantes.
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