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A - POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES
1. OBJETIVO
Esta Política de Divulgação de Informações Relevantes (“Política de Divulgação”) tem por objetivo
estabelecer os princípios e diretrizes que norteiam o uso e a divulgação de informações relevantes da
Empreendimentos Pague Menos S.A. (“Companhia”), por meio da implementação de regras e
procedimentos para o devido uso, divulgação e manutenção de sigilo de tais informações que ainda não
tenham sido divulgadas ao público.

2. ABRANGÊNCIA
Esta Política aplica-se a todos os colaboradores da Companhia e suas respectivas controladas e
coligadas, no Brasil, e, se e quando aplicável, no exterior.
Adicionalmente, as regras e diretrizes desta Política deverão ser observadas compulsoriamente pelos
acionistas da Companhia, os quais deverão firmar o Termo de Adesão anexo a presente Política.

3. DESCRIÇÃO DA POLÍTICA
3.1- GOVERNANÇA
A Diretoria da Companhia deve cumprir e executar a presente Política, bem como elaborar e
supervisionar os processos para monitoramento e divulgação dos termos desta Política.
A Diretoria deve reportar ao Conselho de Administração todo o desenvolvimento de suas
atividades nesse sentido.
O Conselho de Administração deve analisar todas as matérias trazidas à sua atenção pela
Diretoria, bem como deve determinar eventuais diretrizes gerais adicionais em relação ao objeto
desta Política, como um todo.
Caso entenda necessário, o Conselho poderá instituir um Comitê Consultivo de Divulgação de
Informações Relevantes e Negociação de Valores Mobiliários para realizar estudos aprofundados
e assessorar o Conselho em suas decisões sobre o tema.
Todos os colaboradores envolvidos em quaisquer dos níveis acima citados possuem também o
dever de disseminar as regras desta Política em suas respectivas áreas e áreas de
relacionamento, de forma a contribuir para o engajamento dos demais colaboradores e do
posicionamento da Companhia como instituição sobre o tema.

ESTE DOCUMENTO É DE USO EXCLUSIVO INTERNO DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
O DOCUMENTO ELETRÔNICO É A VERSÃO MAIS ATUALIZADA

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE
INFORMAÇÕES RELEVANTES E
POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO COM
VALORES MOBILIÁRIOS

CÓDIGO

REVISÃO

POL022

01

PÁGINA

2/ 6

3.2- ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
3.2.1- Compete ao Conselho de Administração da Companhia:
a) Supervisionar a atuação da Diretoria nos seus atos relativos a esta Política;
b) Analisar as matérias trazidas a sua atenção pela Diretoria; e
c) Estabelecer eventuais outras diretrizes com relação a aplicação desta Política.
3.2.2- Compete à Diretoria como um todo:
a) Aplicar esta Política no desenvolvimento de suas atividades; e
b) Fiscalizar o cumprimento desta Política pelos colaboradores da Companhia.
3.2.3- Compete ao Diretor de Relações com Investidores:
a) Divulgar e comunicar à CVM e às Bolsas de Valores e/ou mercados de balcão
organizados aplicáveis, imediatamente após a ciência, qualquer ato ou fato relevante
ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia;
b) Zelar pela ampla e imediata disseminação de atos ou fatos relevantes simultaneamente
nas bolsas de valores e/ou mercados de balcão organizados aplicáveis, assim como o
público investidor em geral;
c) Prestar aos órgãos competentes quando devidamente solicitado, esclarecimentos
adicionais à divulgação de ato ou fato relevante;
d) Acompanhar e averiguar as negociações de valores mobiliários de emissão da
Companhia, com o objetivo de esclarecer se elas têm conhecimento de informação
privilegiada e/ou tenha de ser divulgada ao mercado.
3.3- A POLÍTICA
Os atos ou fatos relevantes devem ser divulgados na forma prevista nas normas aplicáveis, de
forma clara e precisa, em linguagem acessível ao público investidor, com ampla disseminação.
Os atos ou fatos relevantes devem ser comunicados à CVM e às demais entidades aplicáveis
imediatamente, por meio de documento escrito, descrevendo com detalhamento adequado os
eventos ocorridos, indicando, sempre que necessário e possível, os valores envolvidos e outros
esclarecimentos.
Na divulgação do ato ou fato relevante, deverá ser considerado o interesse da Companhia,
podendo ser omitido, dentro outras informações, o nome da contraparte e a localização do ativo,
desde que tal omissão não comprometa a inteligibilidade e a clareza da informação.
A divulgação dos atos ou fatos relevantes ocorrerá por meio:
a) De publicação nos jornais de grande circulação habitualmente utilizados pela Companhia;
b) Da página na rede mundial de computadores da Companhia (www.paguemenos.com.br/ri); e
c) Do sistema de envio de informações periódicas e eventuais da CVM.
Sempre que possível a divulgação de qualquer ato ou fato relevante ocorrerá antes do início ou
após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores ou mercados de balcão organizados
aplicáveis, sendo que, em caso de incompatibilidade de horários com outros mercados,
prevalecerá o horário de funcionamento do mercado brasileiro.
Sempre que for vinculado ato ou fato relevante por qualquer meio de comunicação, o ato ou fato
relevante em questão deverá ser simultaneamente divulgado à CVM, às bolsas de valores e
mercados de balcão organizados aplicáveis e aos investidores em geral.
As pessoas vinculadas que tenham conhecimento de qualquer informação que possa configurar
ato ou fato relevante deverão comunicar, imediatamente e por escrito, ao Diretor de Relações com
Investidores para que esse, por sua vez, tome as medidas necessárias para a divulgação da
informação, nos termos das normas aplicáveis e desta Política.
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3.4- EXCEÇÕES À IMEDIATA DIVULGAÇÃO
O Diretor de Relações com Investidores poderá deixar de divulgar um ato ou fato relevante caso
entenda que tal divulgação colocará interesses legítimos da Companhia em risco. Não obstante, tal
ato ou fato relevante deverá ser divulgado imediatamente na hipótese de a informação escapar ao
controle ou ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada de valores
mobiliários da Companhia.
O Diretor de Relações com Investidores poderá solicitar à CVM a manutenção das informações em
sigilo, sendo que a solicitação à CVM deverá ocorrer por meio de envelope lacrado com a inscrição
“CONFIDENCIAL” endereçado à Presidência CVM.
3.5- CONCEITOS
3.5.1- “Ato ou fato relevante” significa qualquer decisão de acionista controlador, deliberação de
Assembleia Geral ou dos órgãos de administração da Companhia, ou qualquer outro ato
ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro
ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável:
a) Na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados;
b) Na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários;
e/ou
c) Na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular
de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados.
3.5.2- “Pessoas vinculadas” significa a Companhia, seus acionistas controladores, diretos ou
indiretos, administradores, membros do Comitê de Auditoria e de quaisquer outros órgãos
com funções técnicas ou consultivas da Companhia, empregados e diretores da
Companhia que, em virtude de seu cargo ou posição, tenham acesso a qualquer
informação privilegiada, bem como suas sociedades controladas e/ou sob controle comum,
seus respectivos acionistas controladores, cônjuges, companheiros, dependentes
incluídos na declaração anual do imposto de renda, que estejam obrigados a observância
das regras estabelecidas nessa Política, e quaisquer outras pessoas que eventualmente
tenham conhecimento de atos ou fatos relevantes em virtude do cargo, posição ou função
na Companhia ou em suas controladas e coligadas.
3.5.3- “Informações privilegiadas” significam todos e quaisquer atos ou fatos relevantes que ainda
não tenha sido divulgado ao público investidor.
3.6- Mutatis mutandis: uma vez efetuadas as necessárias mudanças.
3.7- Insider trading ou tipping - é a negociação de valores mobiliários baseada no conhecimento de
informações relevantes que ainda não são de conhecimento público, com o objetivo de auferir lucro
ou vantagem no mercado, ou ainda, é o ato de fornecer material de informação não pública sobre
uma empresa de capital aberto a uma pessoa que não está autorizada a ter as informações.
3.8 - Black out Period – período de bloqueio para negociação de ações.
3.9- CVM – Comissão de Valores Mobiliários - A comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma entidade
autárquica, em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei nº 6.385, de 07
de dezembro de 1976, com a finalidade de disciplinar, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores
mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem a finalidade de disciplinar e fiscalizar o
mercado de valores mobiliários, aplicando punições àqueles que descumprem as regras
estabelecidas.
Esse mercado é representado por um conjunto de produtos de investimento oferecidos ao público,
tais como ações de empresas negociadas em bolsa e fundos de investimento, entre outros.
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3.10- DEVER DE SIGILO E OUTROS DEVERES DAS PESSOAS VINCULADAS
As pessoas vinculadas devem guardar sigilo acerca dos atos ou fatos relevantes que ainda não
tenham sido divulgados, aos quais tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam,
até que tais atos ou fatos relevantes sejam divulgados ao público, bem como zelar para que
subordinados e terceiros de sua confiança e seus respectivos contatos comerciais também o
façam.
As pessoas vinculadas não devem discutir informações privilegiadas (incluindo aquelas descritas
no parágrafo anterior) em lugares públicos.
As informações privilegiadas somente poderão ser discutidas com aqueles que tenham
necessidade de conhecê-las.
As pessoas vinculadas devem ainda:
(a) não se valer de informações privilegiadas para obter, direta ou indiretamente, para si ou para
terceiros, quaisquer vantagens pecuniárias, inclusive por meio da compra e venda de valores
mobiliários;
(b) zelar para que a violação do disposto nesta Política não possa ocorrer através de
subordinados diretos ou terceiros de sua confiança, respondendo, perante a Companhia,
solidariamente com estes na hipótese do descumprimento;
(c) comunicar à Companhia todas as informações previstas nas normas aplicáveis, na forma e
nos prazos lá estabelecidos;
(d) caso verifiquem quaisquer violações desta Política, comunicá-las imediatamente à
Companhia, na pessoa do Diretor de Relações com Investidores; e
(e) caso inadvertidamente ou sem autorização, de qualquer modo comuniquem, pessoalmente
ou através de terceiros, informação privilegiada a qualquer pessoa não vinculada nem submetida
a dever de sigilo, informar tal ato imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores para
que este tome as providências cabíveis.
As Pessoas Vinculadas, consideradas isoladamente ou em grupo, representando um mesmo
interesse, que atingir participação, direta ou indiretamente, que corresponda a 5% (cinco por
cento) ou mais de espécie ou classe de ações (ou direito sobre ações) representativas do capital
da Companhia deve enviar à CVM e às bolsas de valores e mercados de balcão organizados
aplicáveis, bem como divulgar, nos termos das normas aplicáveis, declaração contendo as
informações do artigo 12 da Instrução CVM n.º 358.
3.11- OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
As pessoas vinculadas responsáveis pelo descumprimento de qualquer disposição constante
desta Política e das normas aplicáveis se obrigam a ressarcir a Companhia e/ou as outras pessoas
vinculadas, integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos que a Companhia e/ou as outras
pessoas vinculadas venham a incorrer e que sejam decorrentes, direta ou indiretamente, de tal
descumprimento.
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B - POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO COM VALORES MOBILIÁRIOS
1. OBJETIVO
Esta Política de Negociação com Valores Mobiliários de Emissão da Companhia (“Política de
Negociação” e, em conjunto com a Política de Divulgação, as “Políticas”) tem por objetivo
estabelecer os princípios e diretrizes que norteiam as negociações de valores mobiliários de
emissão da Companhia, por meio da implementação de regras e procedimentos para coibir e punir
a utilização de informações privilegiadas em benefício próprio das pessoas vinculadas em
negociação com valores mobiliários de emissão da Companhia, as práticas de “insider trading” e
“tipping”.

2. ABRANGÊNCIA
Aplicam-se mutatis mutandis as disposições do item “ABRANGÊNCIA” constante da Política de
Divulgação.

3- DESCRIÇÃO DA POLÍTICA
3.1- GOVERNANÇA
Aplicam-se mutatis mutandis as disposições do item “GOVERNANÇA” constante da Política de
Divulgação.
3.2- ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
Aplicam-se
mutatis
mutandis
as
disposições
do
RESPONSABILIDADES” constante da Política de Divulgação.

item

“ATRIBUIÇÕES

E

3.3- CORRETORAS CREDENCIADAS
Com o intuito de assegurar padrões adequados de negociação de valores mobiliários, todas as
negociações de valores mobiliários e emissão da Companhia realizadas por pessoas vinculadas
somente serão realizadas com a intermediação de corretoras de valores mobiliários
credenciadas perante a Companhia.
Tais corretoras serão instruídas por escrito pelo Diretor de Relações com Investidores a não
registrarem operações de pessoas vinculadas em violação ao disposto nesta Política.
3.3- VEDAÇÕES À NEGOCIAÇÃO
As pessoas vinculadas deverão abster-se de realizar quaisquer negociações com valores
mobiliários de emissão da Companhia, independente de determinação do Diretor de Relações
com Investidores nesse sentido:
a) Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante de que tenham conhecimento,
ocorrido nos negócios da Companhia;
b) Tratando-se de administradores, quando se afastarem de cargos na administração da
Companhia anteriormente à divulgação de ato ou fato relevante durante seu período de gestão
e até: (i) o encerramento do prazo de 6 (seis) meses contado da data de seu afastamento; ou
(ii) a divulgação ao público dos atos ou fatos relevantes aplicáveis;
c) Guando tomarem conhecimento da intenção da Companhia de promover uma reorganização
societária de qualquer tipo;
d) No período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das informações trimestrais e
anuais exigidas pela CVM;
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e) Nas datas em que a Companhia ou suas controladas ou coligadas adquirirem valores
mobiliários de própria emissão, com base em um programa de recompra, as pessoas
vinculadas não poderão alienar seus valores mobiliários; e
f) Nas datas em que a Companhia ou suas controladas ou coligadas alienarem valores
mobiliários de própria emissão, as pessoas vinculadas não poderão adquirir seus valores
mobiliários.
3.4- PERÍODO DE BLOQUEIO (Black out Period)
Sem prejuízo ao disposto acima, o Diretor de Relações com Investidores poderá, na pendência
de ato ou fato relevante não divulgado, segundo seu juízo discricionário, enviar comunicação
informando a proibição de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia, fixando
“Períodos de Bloqueio” para todas ou determinadas pessoas vinculadas. A comunicação não
necessariamente informará os fatos que deram origem ao bloqueio.
As pessoas vinculadas sujeitas a um Período de Bloqueio deverão:
a) Abster-se de negociar valores mobiliários de emissão da Companhia durante tal período; e
b) Manter absoluta confidencialidade sobre tais determinações e avisos.
3.5- PLANOS INDIVIDUAIS DE NEGOCIAÇÃO
As pessoas vinculadas poderão ter planos individuais de negociação de valores mobiliários de
emissão da Companhia, que deverão ser submetidas ao Diretor de Relações com Investidores
que avaliará se tais planos infringem esta Política.
Caso o Diretor de Relações com Investidores entenda que tais planos individuas de negociação
não violam esta Política tampouco possibilitam quaisquer negociações com informações
privilegiadas, tais planos serão aprovados e permitirão que pessoas vinculadas eventualmente
negociem valores mobiliários de emissão da Companhia de acordo com seus termos,
independentemente das restrições desta Política.
3.6- OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR
Aplicam-se mutatis mutandis as disposições do item “OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR”
constante da Política de Divulgação.

4- DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
-

5- REGISTRO DE ALTERAÇÕES DO CONTEÚDO
REV DATA EMISSÃO PUBLICADO A
PARTIR DE

00
01

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

TEMPO DE RETENÇÃO
DO DOCUMENTO OBSOLETO

06.03.17

24.03.17 Emissão inicial

-

16.08.19

16.09.19 Adequação ao novo padrão/formato

-
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