TERCEIRO ADITAMENTO AO ACORDO DE ACIONISTAS DA EMPREENDIMENTOS
PAGUE MENOS S.A.

entre, de um lado,

G.A. BRASIL VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA

e, de outro lado,

FRANCISCO DEUSMAR DE QUEIRÓS,
JOSUÉ UBIRANILSON ALVES,
MARIA AURICÉLIA ALVES DE QUEIRÓS,
ROSILÂNDIA MARIA ALVES DE QUEIRÓS LIMA,
CARLOS HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS,
PATRICIANA MARIA DE QUEIRÓS RODRIGUES,
MÁRIO HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS,

e, ainda, como interveniente anuente,

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

São Paulo, 10 de julho de 2018

TERCEIRO ADITAMENTO AO ACORDO DE ACIONISTAS DA EMPREENDIMENTOS
PAGUE MENOS S.A.
Pelo presente aditamento ao Acordo de Acionistas da Empreendimentos Pague Menos S.A.
(“Aditamento”), de um lado:
1.
FRANCISCO DEUSMAR DE QUEIRÓS, brasileiro, casado no regime de comunhão
universal de bens, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 207.206 SSP-CE, inscrito no
CPF/MF sob o nº 024.922.883-15, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 2020, apto. 1100,
Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121 (doravante denominado
“Deusmar”);
2.
JOSUÉ UBIRANILSON ALVES, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens,
médico veterinário, portador da Carteira de Identidade RG nº 560.072 SSP-CE, inscrito no CPF/MF
sob o nº 058.940.183-15, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 2270, apto. 1200, Meireles,
na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121 (doravante denominado “Ubiranilson”);
3.
MARIA AURICÉLIA ALVES DE QUEIRÓS, brasileira, casada no regime de comunhão
universal de bens, comerciante, portadora da Carteira de Identidade RG nº 635.897/SSP-CE, inscrita no
CPF/MF sob o nº 213.876.993-34, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, nº 2020, apto. 1100,
Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121 (doravante denominada “Maria
Auricélia”);
4.
ROSILÂNDIA MARIA ALVES DE QUEIRÓS LIMA, brasileira, casada no regime de
separação total de bens, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG nº
2015063779-3 SPSP-CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 441.050.103-87, residente e domiciliada na Rua
Tibúrcio Cavalcante, nº 500, apto. 1600, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP
60165-100 (doravante denominada “Rosilândia”);
5.
CARLOS HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS, brasileiro, casado no regime de comunhão
parcial de bens, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 96002670822 SSPCE, inscrito no CPF/MF sob o nº 788.151.773-53, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº
3430, apto. 1000, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121 (doravante
denominado “Carlos Henrique”);
6.
PATRICIANA MARIA DE QUEIRÓS RODRIGUES, brasileira, casada no regime da
comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade RG nº 96002669093
SSP-CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 788.712.043-87, residente e domiciliada na Avenida Beira
Mar, nº 2190, apto. 2100, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121
(doravante denominada “Patriciana”);
7.
MÁRIO HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS, brasileiro, casado no regime de comunhão
parcial de bens, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 96002544495 SSPCE, inscrito no CPF/MF sob o nº 752.974.263-91, residente e domiciliado na Rua Tibúrcio Cavalcante,
nº 500, apto 1700, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-100 (doravante
denominado “Mário Henrique” e, em conjunto com Deusmar, Ubiranilson, Maria Auricélia, Rosilândia,
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Carlos Henrique e Patriciana, doravante designados simplesmente como “Acionistas Originais”);
e, de outro lado:
8.
G.A. BRASIL VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento em participações inscrito no CNPJ/MF sob o n°
23.466.200/0001-30, neste ato representado por seu administrador Lions Trust Administradora de
Recursos Ltda., instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM à
prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, com sede na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 2055, 19º andar, Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.675.095/0001-10, neste ato representada na forma do seu
contrato social (doravante denominado “FIP GA” ou “Investidor”), em conjunto com os Acionistas
Originais, as “Partes” ou “Acionistas”, e, individualmente, “Parte” ou “Acionista”);
e, como interveniente anuente:
9.
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A., companhia aberta inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 06.626.253/0001-51, com sede na Rua Senador Pompeu, nº 1.520, Centro, na Cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (doravante denominada
“Companhia”).
CONSIDERANDO QUE:
(i)
em 28 de dezembro de 2015, os Acionistas Originais e a General Atlantic Brasil Investimentos
S.A. (doravante denominada “GA Brasil”) celebraram um acordo de acionistas, com o objetivo de
regular determinados aspectos de seu relacionamento como acionistas da Companhia (“ Acordo de
Acionistas”);
(ii)
em 28 de abril de 2017, os Acionistas Originais e a GA Brasil celebraram o primeiro aditamento
ao Acordo de Acionistas, com o objetivo de alterar o Acordo de Acionistas para extinguir o cargo de Diretor
Administrativo, alterar a denominação dos atuais cargos de Diretor Vice-Presidente e Diretor Comercial,
os quais passaram a ser denominados, respectivamente, Diretor Vice-Presidente Administrativo e Diretor
Vice-Presidente Comercial e incluir na composição da Diretoria os cargos de Diretor de Gerenciamento
de Categorias, Diretor de Compras, Diretor de Vendas e Diretor de Marketing (“Primeiro Aditamento”);
(iii) em 01 de dezembro de 2017, os Acionistas Originais e a GA Brasil celebraram o segundo
aditamento ao Acordo de Acionistas, com o objetivo de alterar o Acordo de Acionistas para incluir na
composição da Diretoria o cargo de Diretor Vice-Presidente de Expansão e Novos Negócios (“Segundo
Aditamento”);
(iv)
em 29 de março de 2018, foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária a incorporação da
GA Brasil, pela Companhia, resultando na transferência de todas as ações de emissão da Companhia
detidas pela GA Brasil ao FIP GA, bem como na extinção da personalidade jurídica da GA Brasil
(“Incorporação”); e
(v)
os Acionistas pretendem alterar o Acordo de Acionistas para: (i) refletir as alterações decorrentes
da Incorporação; bem como (ii) proceder à alteração da composição da Diretoria da Companhia, de modo
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a (a) combinar os atuais cargos de Diretor de Operações e de Diretor de Vendas, e (b) incluir o cargo de
Diretor de Relacionamento com Clientes.
RESOLVEM AS PARTES, de comum acordo, firmar o presente Aditamento nos seguintes termos e
condições:
CAPÍTULO PRIMEIRO – DEFINIÇÕES
1.1. Termos iniciados com letras maiúsculas, quando aqui utilizados, terão o significado a eles atribuído
no Acordo de Acionistas, salvo se aqui de outra forma expressamente definidos.
CAPÍTULO SEGUNDO – ALTERAÇÕES
2.1. Em decorrência da Incorporação, as Partes resolvem que as referências ao termo “Investidor”
contidas no Acordo de Acionistas, conforme alterado, deverão ser entendidas como referência ao FIP GA.
2.2. As Partes, de comum acordo, resolvem alterar a Cláusula 6.10 do Acordo de Acionistas, que passará
a vigorar com a seguinte redação:
“6.10. Diretoria - Composição. A Diretoria será composta por (a) um Diretor
Presidente (“CEO”), (b) um Diretor Vice-Presidente Administrativo, (c) um
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, (d) um Diretor VicePresidente Comercial, (e) um Diretor de Operações e Vendas, (f) um Diretor de
Sistemas e Logística, (g) um Diretor de Expansão e Novos Negócios, (h) um Diretor
de Gerenciamento de Categorias, (i) um Diretor de Compras, (j) um Diretor de
Marketing, (k) um Diretor Vice-Presidente de Expansão e Novos Negócios e (l) um
Diretor de Relacionamento com Clientes, com mandatos unificados de 2 (dois)
anos, permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão em seus cargos até a
posse de seus respectivos substitutos.”
2.3. As Partes, de comum acordo, resolvem consolidar o Acordo de Acionistas, que passará a vigorar
nos termos do Anexo I a este Aditamento.
CAPÍTULO TERCEIRO – DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1. Ratificação. Exceto conforme alterado neste Aditamento, todos os termos e disposições do Acordo
de Acionistas permanecem em pleno vigor e efeito, sendo neste ato ratificados.
3.2. Legislação Aplicável. Este Aditamento será regido e interpretado de acordo com a legislação da
República Federativa do Brasil.
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3.3. Arbitragem. Toda e qualquer controvérsia oriunda deste Aditamento ou a ele relacionada, inclusive
quanto ao seu cumprimento, interpretação ou rescisão (“Controvérsia”), envolvendo quaisquer das Partes
e/ou a Companhia, incluindo seus sucessores a qualquer título, serão definitivamente resolvidas por
arbitragem, administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio BrasilCanadá (“CAM-CCBC”), de acordo com seu regulamento de arbitragem (“Regulamento”) e com a
Lei 9.307/96.
3.4. Composição do Tribunal Arbitral. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, dos quais
um será nomeado pela (s) requerente (s) e um pela (s) requerida (s), nos termos do Regulamento. O
terceiro árbitro, que atuará como presidente do tribunal arbitral, será escolhido em conjunto pelos árbitros
nomeados pelas partes da arbitragem. Na hipótese de procedimentos arbitrais envolvendo 3 (três) ou
mais partes em que estas não possam ser reunidas em blocos de requerentes e requeridas, todas as
partes, em conjunto, nomearão dois árbitros dentro de 15 (quinze) dias a partir do recebimento pelas
partes da última notificação do CAM-CCBC nesse sentido. O terceiro árbitro, que atuará como presidente
do tribunal arbitral será escolhido pelos árbitros nomeados pelas partes dentro de 15 (quinze) dias a
partir da aceitação do encargo pelo último árbitro ou, caso isso não seja possível por qualquer motivo,
pelo presidente do CAM-CCBC. Caso as partes não nomeiem conjuntamente os dois árbitros, todos os
membros do tribunal arbitral serão nomeados pelo presidente do CAM-CCBC, que designará um deles
para atuar como presidente.
3.5. Sede e idioma da Arbitragem. A sede da arbitragem será a Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, Brasil. O idioma da arbitragem será o português, sendo certo que poderão ser produzidos
documentos e/ou provas, e testemunhas poderão testemunhar tanto em português quanto em inglês.
3.6. Lei aplicável e Força Vinculante. A arbitragem será processada e julgada de acordo com as leis
da República Federativa do Brasil, ficando desde já vedado ao tribunal arbitral decidir qualquer
Controvérsia por equidade. As decisões do tribunal arbitral serão finais e vinculantes entre as partes da
arbitragem e seus sucessores a qualquer título. As Partes concordam desde já que a sentença deverá
ser proferida no prazo previsto no Regulamento.
3.7. Medidas Cautelares e de Urgência. Antes da constituição do tribunal arbitral, as partes
poderão pleitear medidas cautelares e de urgência ao Poder Judiciário. A partir da a sua constituição, todas
as medidas cautelares ou de urgência deverão ser pleiteadas diretamente ao tribunal arbitral, podendo
este manter, revogar ou modificar tais medidas anteriormente requeridas ao Poder Judiciário.
3.8. Foro para Medidas Judicias. Para medidas cautelares e de urgência, e ações de execução,
quando aplicáveis, poderão ser pleiteadas e propostas, à escolha do interessado, na comarca onde
estejam o domicílio ou os bens de qualquer das partes; ou na Comarca da cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo. Para quaisquer outras medidas judiciais, fica desde já eleita exclusivamente a
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. O requerimento de qualquer medida judicial não será
considerado uma renúncia aos direitos previstos nesta cláusula ou à arbitragem como o único
método de solução de Controvérsias entre as Partes e/ou a Companhia.
3.9. Confidencialidade. As Partes concordam que a arbitragem, bem como seus elementos, tais como,
mas não limitados às alegações das partes, manifestações de Terceiros, provas e documentos
apresentados, bem como quaisquer decisões proferidas pelo tribunal arbitral deverão ser mantidos em
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sigilo, e somente serão revelados ao tribunal arbitral, às partes da arbitragem, aos seus advogados e a
qualquer pessoa necessária à arbitragem. A confidencialidade deverá ser respeitada, exceto se a
divulgação for exigida por lei ou por ordem de qualquer autoridade judicial, arbitral, ou administrativo.
As Partes se comprometem a requerer a concessão de segredo de justiça, na eventualidade de instruírem
as medidas judiciais previstas nas Cláusulas 3.7. e 3.8 perante o Poder Judiciário, sob pena de incorrerem
em violação do Acordo de Acionistas e na obrigação de indenizar prevista no Capítulo Sexto do Acordo
de Acionistas.
3.10. Despesas e Honorários. As despesas do procedimento arbitral, incluindo, mas não limitados, às
custas administrativas da CAM-CCBC, honorários dos árbitros e honorários de peritos, quando
aplicáveis, serão arcados por cada parte na forma do Regulamento. Quando da prolação da sentença
arbitral, o tribunal arbitral deverá determinar que a parte vencida irá reembolsar à parte vencedora, de
forma proporcional aos pedidos vencidos, estes custos e os honorários e despesas razoáveis dos
advogados da parte vencedora.
3.11. Arquivamento. Este Aditamento deverá ser arquivado na sede social da Companhia e as
obrigações e ônus dele resultantes deverão ser averbados nos registros correspondentes, de acordo
com e para os fins do disposto no artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações.
3.12. Disposições Gerais. Aplicam-se a este Aditamento, em tudo que lhe couber, as Disposições Gerais
previstas no Capítulo 14 do Acordo de Acionistas.
(restante da página intencionalmente em branco)
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(única página de assinaturas do Terceiro Aditamento ao Acordo de Acionistas da E mpreendimentos
Pague Menos S.A,. celebrado em 10 de julho de 2018)

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Acordo, por seus
representantes legais abaixo assinados, em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito, na
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
São Paulo, 10 de julho de 2018
Acionistas:
G.A. BRASIL VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA
(por seu administrador Lions Trust Administradora de Recursos Ltda.)

Nome:
Cargo:
FRANCISCO DEUSMAR DE QUEIRÓS

JOSUÉ UBIRANILSON ALVES

MARIA AURICÉLIA ALVES DE QUEIRÓS ROSILÂNDIA MARIA ALVES DE QUEIRÓS LIMA
LIMALIMA
PATRICIANA
MARIA DE QUEIRÓS
RODRIGUES

CARLOS HENRIQUE ALVES DE
QUEIRÓS
MÁRIO HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS
Interveniente Anuente:
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

Testemunhas:

1.

2.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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ANEXO I
ACORDO DE ACIONISTAS DA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
(CONSOLIDADO)
Pelo presente instrumento particular de acordo de acionistas, de um lado:
1.
FRANCISCO DEUSMAR DE QUEIRÓS, brasileiro, casado no regime de comunhão
universal de bens, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 207.206 SSP-CE, inscrito
no CPF/MF sob o nº 024.922.883-15, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 2020, apto.
1100, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121 (doravante denominado
“Deusmar”);
2.
JOSUÉ UBIRANILSON ALVES, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de
bens, médico veterinário, portador da Carteira de Identidade RG nº 560.072 SSP-CE, inscrito no
CPF/MF sob o nº 058.940.183-15, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 2270, apto.
1200, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121 (doravante denominado
“Ubiranilson”);
3.
MARIA AURICÉLIA ALVES DE QUEIRÓS, brasileira, casada no regime de comunhão
universal de bens, comerciante, portadora da Carteira de Identidade RG nº 635.897/SSP-CE, inscrita
no CPF/MF sob o nº 213.876.993-34, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, nº 2020, apto.
1100, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121 (doravante denominada
“Maria Auricélia”);
4.
ROSILÂNDIA MARIA ALVES DE QUEIRÓS LIMA, brasileira, casada no regime de
separação total de bens, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG nº
2015063779-3 SPSP-CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 441.050.103-87, residente e domiciliada na
Rua Tibúrcio Cavalcante, nº 500, apto. 1600, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,
CEP 60165-100 (doravante denominada “Rosilândia”);
5.
CARLOS HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS, brasileiro, casado no regime de comunhão
parcial de bens, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 96002670822
SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 788.151.773-53, residente e domiciliado na Avenida Beira
Mar, nº 3430, apto. 1000, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121
(doravante denominado “Carlos Henrique”);
6.
PATRICIANA MARIA DE QUEIRÓS RODRIGUES, brasileira, casada no regime da
comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade RG nº
96002669093 SSP-CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 788.712.043-87, residente e domiciliada na
Avenida Beira Mar, nº 2190, apto. 2100, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP
60165-121 (doravante denominada “Patriciana”);
7.
MÁRIO HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS, brasileiro, casado no regime de comunhão
parcial de bens, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 96002544495
SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 752.974.263-91, residente e domiciliado na Rua Tibúrcio
Cavalcante, nº 500, apto 1700, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 601258

100 (doravante denominado “Mário Henrique” e, em conjunto com Deusmar, Ubiranilson, Maria
Auricélia, Rosilândia, Carlos Henrique e Patriciana, doravante designados simplesmente como
“Acionistas Originais”);
e, de outro lado:
8.
G.A. BRASIL VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento em participações inscrito no CNPJ/MF sob o n°
23.466.200/0001-30, neste ato representado por seu administrador Lions Trust Administradora de
Recursos Ltda., instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM à
prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários, com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2055, 19º andar, Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.675.095/0001-10, neste ato representada na
forma do seu contrato social (doravante denominado “FIP GA” ou “Investidor”, em conjunto com os
Acionistas Originais, as “Partes” ou “Acionistas”, e, individualmente, “Parte” ou “Acionista”);
e, como interveniente anuente:
9.
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A., companhia aberta inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 06.626.253/0001-51, com sede na Rua Senador Pompeu, nº 1.520, Centro, na Cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (doravante
denominada “Companhia”).
CONSIDERANDO QUE:
(i)
em 21 de dezembro de 2015, os Acionistas Originais a General Atlantic Brasil Investimentos
S.A. (doravante denominada “GA Brasil”), a Companhia e outras partes celebraram um Acordo de
Investimento e Outras Avenças (“Acordo de Investimento”), por meio do qual a GA Brasil (i)
subscreveu, naquela data, 42.726.580 (quarenta e dois milhões, setecentos e vinte e seis mil,
quinhentas e oitenta) ações ordinárias da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal, todas livres e desembaraçadas de todos e quaisquer Ônus, e (ii) adquiriu de Deusmar e
Ubiranilson 15.536.938 (quinze milhões, quinhentas e trinta e seis mil, novecentas e trinta e oito)
ações ordinárias da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e
desembaraçadas de todos e quaisquer Ônus;
(ii)
em 29 de março de 2018, foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária a incorporação da
GA Brasil, pela Companhia, resultando na transferência de todas as ações de emissão da Companhia
detidas pela GA Brasil ao FIP GA, bem como na extinção da personalidade jurídica da GA Brasil
(“Incorporação”);
(iii) nesta data, os Acionistas detêm, direta e indiretamente, a totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia, representando 100% (cem por cento) do seu capital social total e votante; e
(iv)
as Partes desejam regular determinados aspectos de seu relacionamento como acionistas da
Companhia, nos termos abaixo estabelecidos.
RESOLVEM AS PARTES, de comum acordo, nos termos e para os fins do artigo 118 da Lei
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nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), firmar o
presente Acordo de Acionistas (“Acordo de Acionistas”), o qual será regido pelos seguintes termos e
condições:
CAPÍTULO PRIMEIRO – DEFINIÇÕES, INTERPRETAÇÕES E REPRESENTAÇÃO
1.1. Definições. As seguintes palavras, expressões e abreviações com as letras iniciais
maiúsculas, no singular ou no plural, não definidas em outras partes deste Acordo de Acionistas,
terão o significado atribuído a elas nesta Cláusula 1.1:
(i)
“Abertura Qualificada de Capital” significa uma oferta pública inicial de ações de emissão da
Companhia: (i) que tenha valor bruto total de, pelo menos, R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões
de reais), incluindo, se aplicável, valores relacionados a uma eventual parcela secundária que faça
parte da referida oferta; (ii) que resulte na listagem e negociação de ações de emissão da Companhia
no Novo Mercado da BM&FBovespa; e (iii) para a qual sejam contratadas uma ou mais Instituições
Financeiras de Primeira Linha para atuarem na distribuição pública;
(ii)
“Afiliada” significa, com relação a uma Pessoa, qualquer outra Pessoa que, direta ou
indiretamente, Controle, seja Controlada por, ou esteja sob Controle comum com a primeira Pessoa
referida acima. Para fins de esclarecimento, com relação ao Investidor serão consideradas como suas
Afiliadas para fins deste Acordo de Acionistas qualquer fundo de investimento, veículo ou holding
gerida, administrada, assessorada ou Controlada, direta ou indiretamente, por General Atlantic LLC
bem como qualquer uma das suas respectivas Afiliadas;
(iii) “Assembleia Geral de Fechamento” significa a assembleia geral extraordinária da Companhia
realizada em 28 de dezembro de 2015, nos termos da Cláusula 3.4(i) do Acordo de Investimento;
(iv)
“Autoridade Governamental” significa qualquer autoridade, agência, tribunal, árbitro, corte,
comissão federal, estadual ou municipal, administrativa, regulatória ou auto-regulatória ou outra
entidade governamental, regulatória ou auto-regulatória ou qualquer bolsa de valores reconhecida
que exerça autoridade sobre as Partes e/ou seus negócios;
(v)
“BM&FBOVESPA” significa a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros;
(vi)
“Caixa” significa, em relação à Companhia, todo o caixa disponível, depósitos à vista,
disponibilidades e aplicações financeiras de conversibilidade imediata, determinado de acordo com
o GAAP Brasileiro e calculado de forma consistente com o Anexo Caixa;
(vii)

“Código Civil” significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

(viii) “CDI” significa a taxa de juros do certificado de depósito interbancário, calculada pela taxa
média diária de depósitos interbancários designada “Taxa DI – operações extra grupo”, expressa em
porcentagem anual, com base em ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, publicada diariamente
pela CETIP S.A. – Mercados Organizados, ficando estabelecido que caso a CDI seja extinta, será
ela substituída pela SELIC ou, caso a SELIC seja extinta, por taxa similar que a substitua a ser
acordada entre as Partes;
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(ix)
“Controle” quando empregado em relação a qualquer Pessoa, significa (i) o poder de outra
Pessoa, ou de um grupo de Pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum de, direta
ou indiretamente, deter de forma permanente a maioria de votos nas deliberações da Pessoa em
questão, eleger a maioria dos administradores da Pessoa em questão, e/ou usar seus poderes para
dirigir as atividades sociais, determinar as políticas e orientar o funcionamento das operações e dos
órgãos da Pessoa em questão; e/ou (ii) a titularidade direta ou indireta, por outra Pessoa ou suas
Afiliadas, isoladamente ou em conjunto com outras Pessoas e suas Afiliadas, de mais de 50%
(cinquenta por cento) das ações/quotas com direito a voto de emissão de tal Pessoa. As expressões e
termos “Controlador”, “Controlado por”, “sob Controle comum” e “Controlada” têm os significados
logicamente decorrentes desta definição de “Controle”;
(x)
“Conselheiro Independente” tem o significado atribuído no Regulamento de Listagem do
Novo Mercado da BM&FBOVESPA;
(xi)
“Decisão” significa qualquer sentença, outorga, despacho judicial, ordem ou decisão de qualquer
tribunal, de árbitro ou de outra autoridade judicial ou de qualquer Autoridade Governamental, incluindo
aquelas relativas ou decorrentes dos termos de qualquer Lei;
(xii) “Dia Útil” significa qualquer dia em que bancos não são obrigados ou autorizados por Lei a
fechar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará;
(xiii) “Endividamento” significa, com relação à Companhia, sem duplicação, o resultado do
somatório de (a) todas as obrigações da Companhia por empréstimos, dívidas financeiras e dívidas
junto a instituições financeiras (de curto ou longo prazo) contraídos (incluindo, mas sem limitação,
reembolsos e quaisquer obrigações de outra natureza relacionadas a seguros-garantia, fianças, cartas
de crédito e aceites bancários, vencidos ou não), (b) todas as obrigações da Companhia de pagar o
preço diferido da aquisição de bens ou serviços, exceto duplicatas a pagar e obrigações comerciais
ou negociais acumuladas, no curso normal dos negócios, (c) todos os swaps, caps e collars de taxas
de juros ou cambiais ou outros contratos ou mecanismos de hedge semelhantes nos termos dos quais
a Companhia esteja obrigada a efetuar pagamentos, seja periodicamente ou na ocorrência de uma
contingência, (d) todas as obrigações criadas ou decorrentes de qualquer contrato de venda ou
compra com reserva de domínio ou outra forma de alienação fiduciária sobre bens adquiridos pela
Companhia (ainda que os direitos e recursos do vendedor ou do credor nos termos desse contrato,
em caso de inadimplência, estejam limitados à reintegração de posse ou venda dos bens em questão),
(e) todas as obrigações da Companhia sob operações de arrendamento que foram ou deveriam
ter sido, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, registradas como
arrendamento, bem como operações de sale and lease-back, e (f) todo endividamento garantido por
qualquer Ônus (excetuados os Ônus em favor de arrendadores em operações de arrendamento
que não aquelas incluídas na letra (e) acima) sobre quaisquer bens móveis ou imóveis pertencentes
a essa Companhia ou por ela detidos, independentemente de esse endividamento assim garantido pela
Companhia ter sido por ela assumido ou não constituir direito de regresso em favor da Companhia,
(g) todos os valores relacionados a parcelamento de Tributos, programas de recuperação fiscal,
anistias de Tributos ou programas similares, incluindo qualquer programa de Refis (vencidos ou
não); (h) todos os valores devidos a empregados e prestadores de serviços que não tenham sido
pagos nos prazos originalmente previstos; (i) todas as contas a pagar que estejam em atraso e (j)
todos valores relacionados a dividendos declarados ou juros sobre capital próprio declarados; e (k)
operações de desconto de recebíveis; determinado de acordo com GAAP Brasileiro e com o Anexo
Endividamento;
(xiv)

“EBITDA UDM” significa os lucros da Companhia antes dos juros, tributos, depreciações e
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amortizações relativos ao período dos últimos 12 (doze) meses consecutivos contados a partir do
último mês mais recente encerrado, calculados com base nas informações financeiras da Companhia
para o período em questão de acordo com o GAAP Brasileiro e com o Anexo EBITDA UDM;
(xv) “IGP-M” significa o Índice Geral de Preços de Mercado, calculado a partir do 21° dia do mês
anterior até o 20° dia do mês corrente, publicado pela Fundação Getúlio Vargas;
(xvi) “GAAP Brasileiro” significa os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil nos termos
das Leis aplicáveis e os padrões contábeis expedidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis;
(xvii) “Instituição Financeira de Primeira Linha” significa qualquer uma das seguintes instituições
financeiras: Credit Suisse, Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan, Goldman Sachs, Bradesco
BBI, Itaú BBA, Santander e Banco do Brasil;
(xviii) “Lei” significa todas e quaisquer normas legais, leis, dispositivos legais, regulamentos,
portarias, códigos, políticas ou normas de direito civil, federais, estaduais ou municipais, incluindo
qualquer Lei Ambiental ou ordem judicial ou administrativa, consentimento, diretriz, decreto ou
Decisão, no Brasil ou em outros países;
(xix) “Ônus” significa qualquer encargo, reivindicação, opção, direito de compra, direito de
conversão, direito de permuta, direito de credor, penhor, direito real de garantia, hipoteca, direito de
primeira oferta, direito de preferência na compra, direito de preferência na subscrição, opção ou
acordo que crie tais restrições ou restrições similares de qualquer espécie ou natureza;
(xx) “Operações com Partes Relacionadas” significa qualquer contrato, acordo, instrumento, ajuste,
transação ou operação entre (a) de um lado, a Companhia ou qualquer uma de suas Subsidiárias, e
(b) de outro lado, uma Parte Relacionada, incluindo, mas não se limitando, qualquer Conselheiro,
diretor ou Acionista (ou Afiliada ou membro da família de tal Conselheiro, diretor ou Acionista) ou
qualquer uma de suas Subsidiárias;
(xxi) “Parte Relacionada” tem o significado atribuído no Pronunciamento Técnico CPC 5 do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado pela Resolução n° 560/08 da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM. Para fins de esclarecimento, a definição de Parte Relacionada, quando referente
a uma Pessoa natural, deverá incluir também todos os membros imediatos da família da Pessoa
natural em questão
(xxii) “Participação Societária” significa, em relação a qualquer Pessoa, ações ordinárias, ações
preferenciais, quotas e quaisquer outros títulos e valores mobiliários de qualquer classe ou espécie que
tal Pessoa tenha emitido ou que represente o capital social de tal Pessoa, independentemente do nome
adotado e se possuem ou não direito de voto, incluindo valores mobiliários conversíveis ou permutáveis
por ações, quotas, opções, bônus de subscrição, bônus, direitos de primeira recusa ou de negociação,
direito de primeira oferta, direito de preferência, quaisquer direitos de voto, qualquer outro tipo de
participação ou privilégio em relação à compra, subscrição, ou recebimento de participações emitidas
por outra Pessoa ou, ainda, quaisquer outros títulos e valores mobiliários cujos lucros serão
determinados, no todo ou em parte, com base nos lucros, receitas ou outro indicador do desempenho
financeiro de tal Pessoa;
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(xxiii) “Pessoa” significa uma pessoa física, sociedade, companhia, entidade, trust, joint venture,
parceria, associação, fundo, condomínio, organização internacional ou multilateral ou outras
entidades públicas, privadas ou mistas, bem como seus sucessores e cessionários, ou outra entidade
ou Autoridade Governamental;
(xxiv) “Reunião do Conselho de Administração de Fechamento” significa a reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 28 de dezembro de 2015, nos termos da Cláusula 3.4(v)
do Acordo de Investimento;
(xxv) “Subsidiária” significa, com relação a qualquer Pessoa, qualquer sociedade ou outra
entidade, constituída ou não, que seja, direta ou indiretamente, de propriedade ou Controlada por tal
Pessoa;
(xxvi) “Terceiro” significa qualquer Pessoa que não se inclua dentre as Partes e suas respectivas
Afiliadas e Partes Relacionadas;
(xxvii) “TIR” significa a taxa interna de retorno anual composta calculada aplicando a função XIRR
no Microsoft Excel às entradas e saídas de capital aplicáveis, onde todos os aportes de capital, seja
contribuídos como dívida (excluindo, para fins de esclarecimento, pagamentos de juros e serviços da
dívida) ou como participação societária serão números negativos, e todas as distribuições e resultados
serão números positivos. A função XIRR no Microsoft Excel deverá ser aplicada a (i) todos os aportes
de capital, seja como dívida ou como participação societária a partir da data efetiva de cada um desses
desembolsos de capital; e (ii) todas as distribuições e resultados recebidos em dinheiro com base na data
efetiva de recebimento dessas distribuições e resultados. Um cálculo ilustrativo de TIR encontra-se
anexo como Anexo TIR;
(xxvii) “Transferência” significa qualquer transferência, alienação, venda, cessão, empréstimo,
concessão, disposição, troca, Ônus, aquisição de Participação Societária, celebração de acordo de
voto ou acordo semelhante ou outro contrato ou compromisso com relação à transferência de
quaisquer direitos de voto ou econômicos ou Participações Societárias (incluindo através de
procuração (seja revogável ou não) ou de qualquer outra participação econômica, em quaisquer
Participações Societárias de emissão da Companhia, ou de outra forma transferindo ou Onerando
qualquer Participação Societária de emissão da Companhia, em cada caso direta ou indiretamente,
voluntaria ou involuntariamente (através de troca, transações com derivativos, execução de penhor
ou de outra forma), com ou sem contraprestação, gratuita ou onerosamente, e quando utilizado como
substantivo, “Transferência” terá o significado correspondente;
(xxviii) “Tributos” significa todos quaisquer impostos, tributos, encargos, contribuições,
contribuições previdenciárias, taxas ou tarifas impostos ou cobrados por qualquer autoridade
tributária, seja federal, estadual, municipal ou de qualquer natureza, incluindo, mas sem limitação,
aqueles incidentes sobre a renda, lucros, receita bruta, ganhos de capital, transferência,
venda, propriedade, consumo, licença, folha de pagamento, previdência social, retenções, e incluindo
ICMS, IPI, COFINS, PIS, CSLL, ISS, IPTU, ITR, ITBI, ITCMD, IPVA, IR, INSS, FGTS, e IOF,
(incluindo juros, multas, penalidades, ajustes monetários e adições impostas), e demais encargos da
natureza de tributos, retenção, ad valorem, transferência, valor agregado; e
(xxix) “Valor do Investimento” significa a soma dos valores relacionados ao Aumento de Capital e
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ao Preço de Aquisição, conforme definições constantes do Acordo de Investimento.
1.2. Demais Definições. Em adição às definições previstas na Cláusula 1.1 acima, as expressões e
termos definidos indicados abaixo, sempre que empregados neste Acordo de Acionistas com as suas
iniciais grafadas em letra maiúscula, terão os significados que lhes são atribuídos nas respectivas
cláusulas e/ou itens apontados abaixo:
Definição
Acionista(s).....................................................................................................
Acionista Ofertante.........................................................................................
Acionista Original Ofertante ..........................................................................
Acionistas Ofertados ......................................................................................
Acionistas Originais .......................................................................................
Ações ..............................................................................................................
Ações Ofertadas..............................................................................................
Acordo de Acionistas .....................................................................................
Acordo de Investimento .................................................................................
Ancoragem .....................................................................................................
CAM-CCBC ...................................................................................................
Carlos Henrique..............................................................................................
CEO ................................................................................................................
Comitê de Operações com Partes Relacionadas.............................................
Companhia......................................................................................................
Condições da Oferta .......................................................................................
Conselheiro Investidor....................................................................................
Controvérsia ...................................................................................................
Deusmar..........................................................................................................
Data Limite da Ancoragem ............................................................................
Direito de Obrigar a Venda
Direito de Primeira Oferta ..............................................................................
Direito de Venda Conjunta .............................................................................
Estatuto Social ................................................................................................
Fechamento do Direito de Primeira Oferta ....................................................
FIP GA............................................................................................................
Investidor........................................................................................................
Lei das Sociedades por Ações ........................................................................
Maria Auricélia...............................................................................................
Mário Henrique ..............................................................................................
Notificação de Aceitação da Oferta................................................................
Notificação de Exercício da Opção de Compra .............................................
Notificação de Oferta .....................................................................................
Notificação de Venda Conjunta......................................................................
Orçamento Anual............................................................................................
Opção de Compra ...........................................................................................
Parte(s)............................................................................................................
Patriciana ........................................................................................................
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Cláusula
Preâmbulo
8.1
9.1
8.1
Preâmbulo
4.1
8.1
Preâmbulo
Considerando (i)
10.4
13.1
Preâmbulo
6.10
6.13.1
Preâmbulo
8.1
6.1(iii)
13.1
Preâmbulo
10.4
9.4
8.2
9.1
3.2
8.2.2
Preâmbulo
Preâmbulo
Preâmbulo
Preâmbulo
Preâmbulo
8.2
10.5.2
8.1
9.1
6.11
10.5
Preâmbulo
Preâmbulo

Plano de Opções do Fechamento....................................................................
Plano de Opções do IPO.................................................................................
Preço da Opção de Compra ............................................................................
Preço por Ação Limite da Ancoragem ...........................................................
Propostas de Terceiros....................................................................................
Regulamento...................................................................................................
Representante dos Acionistas Originais .........................................................
Rosilândia .......................................................................................................
Transferências Permitidas ..............................................................................
Ubiranilson .....................................................................................................

6.14
6.14.1
10.5
10.4
6.13.3
13.1
1.3.15
Preâmbulo
7.4
Preâmbulo

1.3. Regras de Interpretação. Para os fins deste Acordo de Acionistas e exceto se diversa e
expressamente previsto neste instrumento:
1.3.1. Os termos definidos na Cláusula 1.1 e aqueles indicados na Cláusula 1.2 terão os
significados a eles atribuídos na referida cláusula e incluem o plural e o singular,
independentemente do gênero. Ademais, tais definições também serão aplicáveis a termos
diretamente derivados de tais termos definidos.
1.3.2. Todos os termos definidos neste Acordo de Acionistas terão os significados definidos
quando utilizados em qualquer certificado ou outro documento feito ou entregue nos termos
do presente, exceto se diversamente definidos naqueles instrumentos.
1.3.3. Todas as referências neste Acordo de Acionistas a “Anexos” e a “Cláusulas”, “Itens”
ou outras subdivisões, exceto se de outra forma aqui previsto, se referem a “Anexos”,
“Cláusulas”, “Itens” ou outras subdivisões deste Acordo de Acionistas.
1.3.4. Os cabeçalhos e títulos do presente Acordo de Acionistas servem apenas para
conveniência e referência e não limitarão ou afetarão, de qualquer modo, a interpretação das
cláusulas ou itens aos quais se aplicam.
1.3.5. Os termos “incluem”, “incluindo” e termos similares devem ser interpretados como
se estivessem acompanhados da frase “mas não se limitando a”.
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1.3.6. As expressões “do presente” e “no presente” e palavras de significado semelhante
referir-se-ão a este Acordo de Acionistas como um todo, e não a qualquer Cláusula ou item
em particular.
1.3.7. As expressões “a data deste Acordo de Acionistas”, “a presente data”, “na mesma
data do presente” e expressões de significado similar serão consideradas como se referindo a
[] de [] de 2018.
1.3.8. O termo “qualquer” e termos similares devem ser interpretados como “todo e
qualquer”, conforme apropriado.
1.3.9. As referências a quaisquer documentos ou instrumentos incluem todos os respectivos
aditivos, consolidações e complementações, exceto se de outra forma expressamente
previsto.
1.3.10. A frase “curso normal dos negócios” significa as operações normais e usuais da
Companhia, de acordo com as práticas passadas.
1.3.11. Referências a quaisquer disposições de Leis deverão ser interpretadas como
referências a tais disposições conforme alteradas, expandidas, consolidadas ou reformuladas,
ou conforme sua aplicabilidade possa ser alterada de tempos em tempos por outras regras.
1.3.12. Todas as referências a Pessoas incluem seus sucessores, beneficiários e cessionários
autorizados, e qualquer direito ou obrigação do Investidor ou do FIP GA decorrente deste
instrumento poderá ser exercido ou praticado, conforme aplicável, por qualquer Afiliada do
Investidor ou do FIP GA.
1.3.13. Cada um dos Acionistas Originais declara não ter conhecimento de reserva mental de
qualquer um dos outros Acionistas Originais, ficando expressamente afastada a ressalva
prevista no artigo 110 do Código Civil.
1.3.14. Para todos os efeitos do presente Acordo de Acionistas, os Acionistas Originais serão
considerados como um único Acionista. Todavia, cada um dos Acionistas Originais poderá
Transferir a totalidade ou parte das suas Ações sem que necessariamente os demais
Acionistas Originais participem dessa Transferência, desde que sejam devidamente
observados todos os procedimentos, exceções e obrigações dispostos nesse Acordo de
Acionistas.
1.3.15. Os Acionistas Originais elegem, na presente data, o Sr. Deusmar como representante
dos Acionistas Originais para fins do exercício dos direitos e cumprimento das obrigações
dos Acionistas Originais regulados neste Acordo de Acionistas (“Representante dos
Acionistas Originais”), podendo, agindo e atuando isoladamente, praticar todos os atos e
assinar todos os documentos úteis ou necessários ao cumprimento das obrigações aqui
previstas, incluindo dar e receber quitação, transigir e receber notificações, bem como receber
notificações, citações ou intimações de ações ou medidas propostas pelas Partes
relacionadas a este Acordo de Acionistas. O mandato aqui previsto é outorgado, na forma
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dos artigos 683, 684 e 685 do Código Civil, em caráter irrevogável e irretratável, em causa
própria e como condição do objeto do presente Acordo de Acionistas. Assim, as Partes
concordam que (i) o envio e recebimento de qualquer notificação ou comunicação aos
Acionistas Originais previstas neste Acordo de Acionistas será feito exclusivamente ao
Representante dos Acionistas Originais; e (ii) para todos os fins deste Acordo de Acionistas,
sempre que uma notificação ou comunicação com relação aos Acionistas Originais tiver que
ser emitida, tal notificação será considerada entregue aos Acionistas Originais caso seja
entregue unicamente ao Representante dos Acionistas Originais. Os Acionistas Originais
poderão, a qualquer momento e obrigatoriamente em conjunto, substituir o Representante
dos Acionistas Originais por qualquer outra pessoa natural residente e domiciliada no Brasil,
mediante envio de notificação à Companhia e ao Investidor, assinada por todos os Acionistas
Originais, e acompanhada da procuração outorgada para este fim ao novo Representante dos
Acionistas Originais, sendo certo que, em nenhuma hipótese, os Acionistas Originais
deixarão de ter, durante a vigência deste Acordo de Acionistas, um Representante dos
Acionistas Originais devidamente constituído nos termos desta Cláusula 1.3.15. Qualquer
alteração nos dados do Representante dos Acionistas Originais para fins de comunicação ou
notificação do Representante dos Acionistas Originais deverá ser necessariamente notificada
ao Investidor pelo Representante dos Acionistas Originais em até 5 (cinco) Dias Úteis
anteriores a tal alteração, sob pena de eventual comunicação ou notificação ser considerada
devidamente entregue caso seja entregue no último endereço válido do Representante dos
Acionistas Originais. Os Acionistas Originais concordam que o endereço do Representante
dos Acionistas Originais para fins de notificação ou comunicação nos termos deste Acordo
de Acionistas deverá ser localizado, a critério dos Acionistas Originais, (i) na mesma Cidade
da sede social da Companhia ou (ii) na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O
consentimento ou aprovação do Representante dos Acionistas Originais será suficiente para
caracterizar o consentimento ou aprovação dos Acionistas Originais para os fins de qualquer
cláusula deste Acordo de Acionistas que requeira o consentimento ou aprovação destes.
1.3.16. Não obstante o disposto na Cláusula 1.3.15 acima, os Acionistas Originais se
comprometem, tão logo tenham conhecimento de qualquer ato ou fato que possa torná-los
indisponíveis, incapazes ou ausentes de forma que referido Acionista Original não possa
exercer seus direitos decorrentes deste instrumento tempestivamente, constituir um procurador
escolhido entre os Acionistas Originais para que este possa exercer todo e qualquer direito e
cumprir todas as obrigações do Acionista Original outorgante na qualidade de Acionista e de
Parte deste Acordo de Acionistas, incluindo, mas não se limitado, (a) representar o
Acionista outorgante em qualquer Assembleia Geral (ordinária ou extraordinária) da
Companhia, (b) exercer todos e quaisquer direitos de voto do Acionista outorgante,
inclusive intervir, discutir, propor, protestar e votar sobre quaisquer matérias, bem como
assinar quaisquer documentos relacionados, incluindo o livro de presença de acionistas,
o livro de registro de atas das Assembleias Gerais, e demais documentos relacionados e (c)
Transferir a totalidade ou parte das Ações detidas pelo Acionista Outorgante a qualquer
Acionista ou Terceiro. Outorgante e outorgado deverão tomar todas as providências para a
manutenção da procuração aqui regulada, nos termos da legislação aplicável. As disposições
desta Cláusula permanecerão válidas e eficazes enquanto Deusmar for titular de mais da
metade das ações representativas do capital social da Companhia.
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CAPÍTULO SEGUNDO - OBJETO
2.1. Objeto. O objeto deste Acordo de Acionistas é estabelecer e disciplinar as regras que regerão
o relacionamento entre os Acionistas e dos Acionistas perante a Companhia, na condição de acionistas
da Companhia, inclusive, mas sem limitação, com relação à operação e administração da Companhia,
condução dos negócios, ao exercício do direito de voto e à Transferência das Ações de emissão da
Companhia, que deverão, a todo tempo, ser observadas pelos Acionistas e pela Companhia.
2.2. Exercício dos Direitos de Voto. Os Acionistas se comprometem a (a) proferir seus
respectivos votos em todas e quaisquer assembleias gerais da Companhia e (b) instruir seus
respectivos representantes nos órgãos de administração da Companhia a cumprir e atuarem sempre
em conformidade com as disposições deste Acordo de Acionistas e da Lei aplicável. A Companhia
se compromete a fazer com que o seu voto em todas e quaisquer assembleias gerais/reuniões de
sócios e órgãos de administração de suas Subsidiárias sejam proferidos sempre em conformidade
com as disposições deste Acordo de Acionistas e da Lei aplicável.
2.3. Investidor Acionista Não Controlador. O Investidor declara, para todos os fins e efeitos de
direito, que é um acionista minoritário da Companhia.
CAPÍTULO TERCEIRO - REGRAS GERAIS E DECLARAÇÕES DOS ACIONISTAS
3.1. Obrigações dos Acionistas. As Partes se comprometem a cumprir e executar integralmente
suas obrigações nos termos do presente e, assim, reconhecem e concordam que qualquer medida
tomada pelas Partes em violação ao presente Acordo de Acionistas será nula e sem efeito. Sem
limitar a generalidade do que precede, os Acionistas devem cooperar uns com os outros e com a
Companhia em boa-fé. Cada um dos Acionistas declara e concorda que votará, e fará com que seus
representantes votem, com todas as Ações que detém, a fim de concretizar e dar efeito aos termos e
condições deste Acordo de Acionistas, e que agirá em conformidade com as disposições deste
Acordo de Acionistas.
3.2. Estatuto Social. O Anexo 3.2 ao presente Acordo de Acionistas é uma cópia completa e
exata do Estatuto Social da Companhia em vigor na presente data (“Estatuto Social”), conforme
aprovado na Assembleia Geral de Fechamento. O Estatuto Social observará as disposições deste
Acordo de Acionistas. No caso de divergência entre as disposições do presente Acordo de
Acionistas e do Estatuto Social, as disposições deste Acordo de Acionistas prevalecerão, e os
Acionistas convocarão uma assembleia geral para alterar o Estatuto Social, de forma a
compatibilizá-lo com as disposições estabelecidas neste Acordo de Acionistas.
3.3. Práticas de Negócio, Governança Corporativa e Observância das Leis. Os Acionistas
concordam em empreender seus melhores e diligentes esforços para conduzir os negócios da
Companhia de acordo com os mais elevados padrões de práticas comerciais, governança corporativa
e observância das Leis aplicáveis. A Companhia e suas Controladas adotarão políticas e
procedimentos adequados em relação a, e sempre deverão conduzir seus negócios em observância a,
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todas as Leis aplicáveis com relação anti-suborno, anticorrupção, anti-lavagem de dinheiro, controle
de comércio, sanções internacionais de comércio, incluindo as Leis brasileiras de anticorrupção.
3.4. Obrigações da Companhia. O presente Acordo de Acionistas será arquivado na sede social da
Companhia e averbado nos registros escriturais da Companhia. A Companhia não registrará, consentirá
ou ratificará qualquer voto, aprovação ou Transferência dos Acionistas, ou de qualquer Conselheiro,
diretor ou administrador, ou realizará ou deixará de realizar qualquer ato que viole ou que seja
incompatível com as disposições do presente Acordo de Acionistas ou que, de qualquer forma, possa
prejudicar ou violar os direitos dos Acionistas sob este Acordo de Acionistas.
3.4.1. Nos termos do parágrafo 8º do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, o
presidente da Assembleia Geral da Companhia, bem como os membros dos órgãos de
administração da Companhia, não deverão computar qualquer voto proferido ou
Transferência realizada em desacordo com as disposições do presente Acordo de Acionistas,
observando-se o previsto no parágrafo 9º do referido artigo 118, no caso de não
comparecimento ou abstenção de voto em deliberações das Assembleias Gerais da
Companhia ou de reuniões dos órgãos de administração da Companhia.
3.5. Aplicação do Acordo de Acionistas às Subsidiárias da Companhia. As disposições do presente
Acordo de Acionistas serão aplicadas, mutatis mutandis, a todas as Subsidiárias da Companhia,
obrigando a Companhia a fazer com que os seus representantes ou procuradores e as suas Subsidiárias
exerçam seu voto de forma a cumprir as disposições do presente Acordo de Acionistas nas assembleias
gerais, reuniões/assembleias de sócios e reuniões do conselho de administração e demais órgãos
colegiados, se aplicável, de todas as Subsidiárias da Companhia. Os Acionistas abster-se-ão e farão
com que os seus respectivos representantes se abstenham de praticar quaisquer atos que obstem o
cumprimento deste Acordo de Acionistas. O exercício de qualquer direito relativo à participação
societária detida, direta ou indiretamente, pela Companhia nas Subsidiárias da Companhia, estará
integralmente sujeito aos termos e condições deste Acordo de Acionistas.
3.6. Seguro de Responsabilidade Civil. A Companhia deverá contratar, no prazo de até 90 (noventa)
dias contados de 28 de dezembro de 2015, seguro de responsabilidade civil para os membros do
Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, de acordo com práticas, condições e valores
usualmente praticados no mercado brasileiro, com seguradora de porte e reputação adequados e aceita
pelo Conselho. Exceto se vedado por Lei, a Companhia reconhece e concorda que os administradores
serão mantidos indenes por decisões tomadas em nome da Companhia de boa-fé.
CAPÍTULO QUARTO - AÇÕES E CAPITAL SOCIAL
4.1. Todas as Ações Vinculadas pelo Acordo de Acionistas. Todas as ações representativas do
capital social da Companhia e de propriedade dos Acionistas na presente data, assim como aquelas
que venham a ser por eles detidas a qualquer tempo durante a vigência deste Acordo de Acionistas,
independentemente da forma de aquisição e do respectivo título, inclusive em consequência de, sem
limitação, compra, cessão onerosa ou gratuita ou outra forma de Transferência, subscrição, doação,
bonificação, contribuição ao capital, exercício de direitos de subscrição de novas ações e
Participações Societárias conversíveis ou permutáveis em ações ou para conversão ou permuta em
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ações da Companhia, bônus de subscrição, exercício de opções ou preferência, aquisição,
desdobramentos, grupamentos, desdobramento, incorporação (inclusive de ações) ou fusão,
pagamento de dividendos ou capitalização de lucros ou reservas, bem como todos os direitos e
prerrogativas a estas inerentes (“Ações”) estão sujeitas ao presente Acordo de Acionistas.
Participações Societárias subscritas, adquiridas, permutadas, incluindo as emitidas por outras
sociedades em substituição às Ações, estarão abrangidas pela definição de Ações.
4.2. Capital Social da Companhia. Na data deste Acordo de Acionistas, o capital social total e
votante da Companhia emitido é de R$ 382.726.580,00 (trezentos e oitenta e dois milhões, setecentos
e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta reais), dividido em 342.726.580 (trezentos e quarenta e dois
milhões, setecentos e vinte e seis mil, quinhentas e oitenta) ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer Ônus exceto em decorrência do
Acordo de Investimento ou deste Acordo de Acionistas ou conforme descrito no Anexo 4.2,
distribuídas entre os Acionistas como segue:
Acionista
Deusmar
Investidor
Ubiranilson
Patriciana
Maria Auricélia
Mário Henrique
Carlos Henrique
Rosilândia
TOTAL

Participação no Capital
Social Votante e Total
57,20%
17,00%
8,30%
3,50%
3,50%
3,50%
3,50%
3,50%
100%

Número de Ações
196.016.756
58.263.518
28.446.306
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
342.726.580

4.3. Direitos Essenciais das Ações. Cada Ação dará direito a um voto ao seu titular nas deliberações
das assembleias gerais e terão os mesmos direitos, sem qualquer distinção entre elas, incluindo, mas
não se limitando, direito de preferência em aumento de capital da Companhia e de participação nos
lucros, dividendos, juros sobre capital próprio e resultados da Companhia e suas Subsidiárias.
CAPÍTULO QUINTO - ASSEMBLEIAS GERAIS
5.1. Assembleias Gerais. As assembleias gerais da Companhia serão convocadas e realizadas de
acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, do Estatuto Social e deste Acordo de
Acionistas. As assembleias gerais deverão ser realizadas sempre em Dias Úteis, durante o horário
comercial, na sede da Companhia, salvo se de outra forma expressamente acordado entre os
Acionistas.
5.2. Exercício dos Direitos de Voto pelos Acionistas. Os Acionistas exercerão seus direitos de
voto nas assembleias gerais de forma a cumprir os dispositivos deste Acordo.
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5.3. Convocação. As assembleias gerais serão convocadas (a) pelo Presidente do Conselho de
Administração ou (b) por qualquer um dos Acionistas caso o Presidente do Conselho de
Administração não atenda ou atrase a pedido de convocação feito por qualquer um dos Acionistas
em até 5 (cinco) dias contados a partir do referido pedido, sendo certo que o Presidente do Conselho
de Administração não terá qualquer poder de veto ou decisório sobre o pedido de convocação
formulado por qualquer um dos Acionistas.
5.3.1. O edital de convocação deverá estabelecer detalhadamente a respectiva ordem do dia,
não podendo incluir itens genéricos como “questões de interesse geral da Companhia” e
“outros assuntos”. Nenhuma deliberação será aprovada e considerada válida a respeito de
assuntos se não expressamente incluídos na ordem do dia, conforme estabelecido no edital de
convocação, salvo deliberações aprovadas pela unanimidade dos Acionistas signatários do
presente Acordo de Acionistas. Independentemente das formalidades previstas nesta
Cláusula 5.3.1, será considerada regular a assembleia geral a que for instalada com a presença
de todos os Acionistas.
5.4. Presidente da Assembleia Geral; Secretário. As assembleias gerais serão presididas (a) pelo
Presidente do Conselho de Administração ou (b) na ausência do Presidente do Conselho de
Administração, os Acionistas presentes na assembleia geral indicarão, por maioria de votos
presentes, quem será o presidente da respectiva assembleia, que pode ser Acionista ou não da
Companhia. O presidente da assembleia geral deverá nomear um dos presentes para atuar na qualidade
de secretário, sendo que a mesa será responsável por anotar as discussões e deliberações em ata.
5.5. Deliberações – Assembleia Geral. Salvo pelas matérias estabelecidas na Cláusula 5.6 abaixo,
deliberadas em primeira ou segunda convocação, e demais matérias mencionadas expressamente em
Lei, todas as deliberações em assembleia geral serão tomadas por acionistas representado a maioria
do capital votante presente na Assembleia Geral em questão.
5.6. Matérias de Quórum Qualificado – Assembleia Geral. Enquanto o Investidor detiver um
número de Ações equivalente a, pelo menos, 5,0% (cinco por cento) do capital social votante e total
da Companhia, a aprovação, consentimento ou ratificação de quaisquer das matérias abaixo exigirá
o voto afirmativo do Investidor:
(i)
(a) emissão de qualquer ação representativa do capital social ou Participações
Societárias conversíveis em ou exercíveis em ações da Companhia; e (b) resgate de qualquer
Participação Societária conversível em ou permutável por ações de emissão da Companhia,
quando tais matérias forem de competência da assembleia geral nos termos do Estatuto
Social, sendo certo que não será necessária a aprovação ou consentimento do Investidor no
caso de aquisição das próprias ações em razão do exercício da Opção de Compra Deusmar,
conforme regulado no Acordo de Investimentos;
(ii)

qualquer alteração do Estatuto Social da Companhia; e
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(iii) qualquer mudança na quantidade de membros do Conselho de Administração e no
percentual de Conselheiros Independentes em relação ao total de membros do Conselho de
Administração.
5.7. Direito de Preferência em Aumento de Capital. Se, a qualquer momento antes de uma
Abertura Qualificada de Capital, a Companhia ou qualquer uma de suas Subsidiárias emitir qualquer
Participação Societária (exceto as emissões excluídas por lei) e a Companhia ou suas Subsidiárias
não exercerem seus respectivos direitos de preferência caso a emissão em questão seja de uma
Subsidiária, cada um dos Acionistas terá o direito de subscrever tais Participações Societárias no
prazo estabelecido na respectiva deliberação societária que aprovar a emissão em questão, na
proporção das Ações detidas por cada um dos Acionistas no capital social total e votante da
Companhia de forma a manter sua participação, direta ou indireta, na Companhia.
5.7.1. Os Acionistas concordam e aceitam que em caso de renúncia ou não exercício do
direito de preferência para subscrição das Participações Societárias pelo Investidor ou pelos
Acionistas Originais, referido direito de subscrição será cedido, automaticamente e de forma
gratuita, irrevogável e irretratável, sem a necessidade de celebração de qualquer outro
instrumento adicional, aos demais Acionistas, de forma pro rata, que tenham manifestado no
respectivo boletim de subscrição interesse nas Participações Societárias não subscritas pela
outra Parte.
5.7.2. Caso (1) o Investidor ou os Acionistas Originais tenham exercido seus respectivos
direitos de preferência, mas não tenham manifestado no respectivo boletim de subscrição
interesse nas Participações Societárias não subscritas pela outra Parte, e (2) a outra Parte
tenha renunciado ou não exercido o direito de preferência para subscrição das Participações
Societárias em questão, os Acionistas aprovarão ou farão que seja aprovada a homologação
parcial do aumento de capital em questão no valor total subscrito pelos Acionistas.
CAPÍTULO SEXTO - ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
6.1. Conselho de Administração - Composição. O Conselho de Administração será composto por
7 (sete) membros efetivos e igual número de membros suplentes, todos eleitos e destituíveis pela
Assembleia Geral, com mandatos unificados de 1 (um) ano, permitida a reeleição, sendo certo que:
(i)
4 (quatro) membros efetivos e seus respectivos suplentes serão indicados pelos
Acionistas Originais;
(ii)
2 (dois) membros efetivos e seus respectivos suplentes serão Conselheiros
Independentes, sendo 1 (um) indicado pelos Acionistas Originais e 1 (um) indicado pelo
Investidor, observado o disposto na Cláusula 6.3 abaixo; e
(iii) 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente serão indicados pelo Investidor
(“Conselheiro Investidor”), observado o disposto na Cláusula 6.3 abaixo.
6.2. Presidente do Conselho de Administração. Dentre os membros efetivos do Conselho de
Administração, um será escolhido para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração,
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pela maioria dos votos dos membros do Conselho de Administração na primeira reunião do Conselho
de Administração que se realizar após a eleição dos Conselheiros pela assembleia geral. As Partes
concordam que o Presidente não terá, em qualquer hipótese, voto de desempate ou qualificado
nas matérias submetidas à apreciação do Conselho de Administração.
6.2.1. As Partes concordam que a composição inicial do Conselho de Administração será a
indicada no Anexo 6.2.1, os quais foram eleitos na Assembleia Geral de Fechamento,
podendo tais membros ser destituídos e substituídos a qualquer momento pelos Acionistas
que os elegeram, incluindo, mas não se limitando, durante o primeiro mandato desses
membros, observado o direito do Investidor de, até 31 de março de 2016, solicitar a
destituição de qualquer um dos Conselheiros Independentes e de indicar o seu substituto.
6.3. Eleição do Conselheiro Investidor; Eleição do Conselheiro Independente. O Investidor
somente terá direito a (a) eleger o Conselheiro Investidor e respectivo suplente enquanto o Investidor
detiver, pelo menos, 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) das Ações e (b) eleger um dos
Conselheiros Independentes e respectivo suplente, enquanto o Investidor detiver, pelo menos, 5,0%
(cinco por cento) das Ações. Os Acionistas se comprometem e concordam em celebrar todos e
quaisquer atos que se façam necessários para que os membros do Conselho de Administração
sejam eleitos e destituídos conforme previsto nos termos deste Acordo de Acionistas.
6.4. Substituição de Membros do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de
Administração permanecerão em seus cargos até a posse de seus respectivos substitutos. Os membros
do Conselho de Administração poderão ser destituídos de seus cargos a qualquer tempo, sem motivo
ou justificação prévia, mediante solicitação do Acionista que os indicaram.
6.5. Vacância. Na hipótese de ocorrer vacância permanente no cargo de qualquer membro do
Conselho de Administração devido à renúncia, falecimento ou impedimento permanente, tal
membro será substituído, até o término do seu mandato, por seu respectivo suplente, exceto se de
outra forma deliberar o Acionista que houver eleito tal membro renunciante, falecido ou impedido
de forma permanente.
6.6. Convocação; Periodicidade; Participação Remota. As reuniões ordinárias do Conselho de
Administração serão realizadas trimestralmente, conforme um calendário para o ano seguinte fixado
até 30 de novembro de cada ano. As reuniões extraordinárias serão convocadas por qualquer um dos
membros do Conselho de Administração com antecedência mínima de 5 (cinco) Dias Úteis em
primeira convocação e de 2 (dois) Dias Úteis em segunda convocação.
6.6.1. As reuniões do Conselho de Administração (ordinárias ou extraordinárias) deverão
sempre ocorrer em Dia Útil e em horário comercial. Nas convocações deverão constar a data,
hora e local da reunião, o qual somente poderá ser em diferente localidade da sede social da
Companhia caso ocorra na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e a ordem do dia a ser
discutida e decidida, assim como a documentação correspondente que seja necessária à
deliberação, não podendo ser incluídos na ordem do dia itens genéricos como “questões de
interesse geral da Companhia” e “outros assuntos”. Nenhuma deliberação válida será
aprovada a respeito de assuntos se não expressamente incluídos na ordem do dia, conforme
estabelecido no edital de convocação, salvo deliberações aprovadas pela unanimidade dos
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membros do Conselho de Administração. Independentemente das formalidades previstas
nesta Cláusula 6.6, será considerada regular a reunião do Conselho de Administração a que
comparecerem todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
6.6.2. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do
Conselho de Administração ou, na ausência deste, por outro membro nomeado pela maioria
dos demais membros presentes, e secretariadas por um Conselheiro indicado pelo presidente
de cada reunião.
6.6.3. Não obstante o local de realização da reunião do Conselho de Administração, em
todas as reuniões deverá ser permitida a participação por meio de teleconferência,
videoconferência ou outros meios de comunicação. A participação dos Conselheiros por tais
meios será considerada presença pessoal na referida reunião. Neste caso, os Conselheiros que
participarem remotamente da reunião deverão confirmar seu voto por meio do envio, à
Pessoa que presidir a reunião em questão, de carta ou e-mail no prazo de 2 (dois) Dias Úteis
contados da data de realização da reunião em questão. A falha no envio da confirmação de
voto pelos Conselheiros que participarem remotamente da reunião não comprometerá a
validade ou eficácia das deliberações tomadas, que deverão produzir efeitos imediatos a
contar da data da reunião ou conforme determinado na própria deliberação. Em qualquer
caso, as deliberações tomadas nas reuniões do Conselho de Administração deverão ser
registradas em ata assinada pelos presentes.
6.6.4. A Companhia arcará com todos os custos e despesas de locomoção e estadia razoáveis
para que os Conselheiros possam participar das reuniões do Conselho de Administração.
6.7. Quórum de Instalação. As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas
(i) em primeira convocação, pela presença da maioria dos membros do Conselho de Administração,
sendo necessariamente um deles o Conselheiro Investidor; e (ii) em segunda convocação, pela
presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, não sendo obrigatória a presença
do Conselheiro Investidor. Os Acionistas concordam e aceitam que as reuniões do Conselho de
Administração que deliberarem sobre qualquer uma das matérias listadas na Cláusula 6.9 abaixo
somente poderão ser instaladas (seja em primeira ou segunda convocação) com a presença do
Conselheiro Investidor, se houver.
6.8. Deliberações – Conselho de Administração. Salvo pelas matérias estabelecidas na Cláusula
6.9 abaixo, deliberadas em primeira ou segunda convocação, todas as deliberações do Conselho de
Administração serão tomadas pela maioria dos membros do Conselho de Administração presentes.
Serão consideradas válidas todas as deliberações unânimes tomadas pelos membros do Conselho de
Administração, independentemente da observância e cumprimento das formalidades previstas neste
Acordo de Acionistas.
6.9. Matérias de Quórum Qualificado – Conselho de Administração. Enquanto o Investidor detiver
um número de Ações equivalente a, pelo menos, 5,0% (cinco por cento) do capital social votante
e total da Companhia, a aprovação, consentimento ou ratificação de quaisquer das matérias abaixo
exigirá o voto afirmativo do Conselheiro Investidor:
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(i)
(a) emissão de qualquer ação representativa do capital social ou Participações Societárias
conversíveis em ou exercíveis em ações da Companhia e (b) resgate de qualquer Participação
Societária conversível em ou permutável por ações de emissão da Companhia quando tais
matérias forem de competência do Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social;
(ii)
a emissão, assunção de qualquer dívida por parte da Companhia ou de suas Subsidiárias
(ou prestação de garantia relacionada) que faça com que o nível de Endividamento
consolidado em relação ao EBITDA UDM da Companhia seja superior a 3.0:1;
(iii) qualquer operação de Transferência de Controle da Companhia ou de qualquer uma das
suas Subsidiárias (seja por alienação de ações, fusão, cisão, incorporação, incluindo de ações,
drop down de ativos, oferta pública, outras combinações e formas de Transferência de negócios
ou venda de substancialmente todos os ativos detidos pela Companhia ou suas Subsidiárias),
exceto no caso da avaliação implícita da transação em questão garantir o retorno ao Investidor
do maior entre:
(1) 2x (duas vezes) o Valor do Investimento; e
(2) o Valor do Investimento corrigido (a) por 20% (vinte por cento) de TIR anual, até o
60º (sexagésimo) mês contado a partir de 28 de dezembro de 2015, e (b) a variação
positiva do CDI, a partir do 61º (sexagésimo primeiro) mês contado a partir de 28 de
dezembro de 2015; sempre calculado pro rata temporis a partir de 28 de dezembro de 2015;
(iv)
venda, arrendamento, trespasse ou outra forma de Transferência de ativos da Companhia
ou de suas Subsidiárias que esteja fora do curso normal dos negócios que exceda em uma ou em
uma série de operações relacionadas 15% (quinze por cento) do EBITDA UDM da Companhia;
(v)
qualquer aquisição, pela Companhia ou por qualquer uma de suas Subsidiárias, de
negócios ou ativos de Terceiros (incluindo através de uma joint venture ou parceria estratégica)
no âmbito da qual os pagamentos, contraprestações ou compromissos correspondam a um valor
total agregado (incluindo o valor de qualquer remuneração não monetária) que exceda 30%
(trinta por cento) do EBITDA UDM da Companhia, individualmente ou no agregado;
(vi)
seleção de qualquer indivíduo para o cargo de Diretor Financeiro, ficando estabelecido
que a contratação deste indivíduo estará sujeita à aprovação dos Acionistas Originais da
Companhia;
(vii)

aprovação ou qualquer alteração do Orçamento Anual; e

(viii)
realização de qualquer despesa de capital (CAPEX) ou outras despesas que excedam
em 10% (dez por cento) o valor estabelecido no Orçamento Anual ou, caso não estejam
previstas no Orçamento Anual, que representem, individualmente ou no agregado, valor
superior a 10% (dez por cento) do EBITDA orçado para o respectivo ano.
6.9.1. Não obstante o disposto na Cláusula 11.2 com relação aos contratos de aluguel
celebrados entre a Companhia e suas Partes Relacionadas, enquanto o Investidor detiver um
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número de Ações equivalente a, pelo menos, 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento)
do capital social votante e total da Companhia, a aprovação, consentimento ou ratificação de
qualquer Operação com Partes Relacionadas exigirá o voto afirmativo do Conselheiro
Investidor.
6.10. Diretoria - Composição. A Diretoria será composta por (a) um Diretor Presidente (“CEO”),
(b) um Diretor Vice-Presidente Administrativo, (c) um Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores, (d) um Diretor Vice-Presidente Comercial, (e) um Diretor de Operações e Vendas,
(f) um Diretor de Sistemas e Logística, (g) um Diretor de Expansão e Novos Negócios, (h) um
Diretor de Gerenciamento de Categorias, (i) um Diretor de Compras, (j) um Diretor de Marketing, (k)
um Diretor Vice-Presidente de Expansão e Novos Negócios e (l) um Diretor de Relacionamento com
Clientes, com mandatos unificados de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Os Diretores
permanecerão em seus cargos até a posse de seus respectivos substitutos.
6.10.1. As Partes concordam que a composição inicial da Diretoria será a indicada no Anexo
6.10.1, os quais serão eleitos na Reunião do Conselho de Administração de Fechamento,
podendo tais membros ser destituídos e substituídos a qualquer momento pelo Conselho de
Administração, incluindo, mas não se limitando, durante o primeiro mandato desses
membros.
6.11. Orçamento Anual. O orçamento anual da Companhia e suas Subsidiárias (“Orçamento
Anual”) para o exercício social de (i) 2016 foi elaborado pela Diretoria e aprovado na Assembleia
Geral de Fechamento, cuja cópia se encontra anexa ao presente Acordo de Acionistas como Anexo
6.11, e (ii) 2017 e seguintes deverá ser elaborado pela Diretoria e submetido ao Conselho de
Administração da Companhia dentro dos 30 (trinta) dias imediatamente anteriores ao início do
exercício social a que se refere, sendo certo que enquanto não houver aprovação do Orçamento
Anual para um determinado ano, a Companhia e os administradores deverão observar o último
Orçamento Anual que tenha sido aprovado, corrigido monetariamente pela variação positiva do CDI.
A não observância desses prazos pelo Conselho de Administração não afetará a validade ou a eficácia
do Orçamento Anual perante os Acionistas e a Companhia desde que seja aprovado em reunião do
Conselho de Administração devidamente convocada, instalada e tal deliberação ocorra nos termos
da Cláusula 6.7 e 6.9 acima. O Orçamento Anual deverá incluir, sem limitação: (i) o orçamento
operacional da Companhia para o exercício social a que se referir; (ii) o detalhamento linha a
linha do balanço patrimonial, do fluxo de caixa e das demonstrações de resultado da Companhia
aplicável ao respectivo exercício social; (iii) o planejamento, previsões e estimativas de
investimentos e despesas de capital (CAPEX) da Companhia para o exercício social aplicável; e (iv)
outros detalhamentos referentes ao planejamento e execução dos negócios e condução das atividades
da Companhia para o exercício social aplicável. Adicionalmente, o Orçamento Anual deverá conter
as previsões de receitas, custos, despesas, destinação do lucro líquido, gastos financeiros, níveis de
Endividamento e capital de giro da Companhia, metas comerciais, planejamento estratégico de
crescimento e de posicionamento do mercado e metas de desempenho para a Diretoria.
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6.11.1. Os membros do Conselho de Administração deverão, ao proferir cada um de seus
votos, e os Diretores na condução dos negócios deverão observar e cumprir com o disposto
no Orçamento Anual.
6.12. Remuneração dos Administradores. A remuneração global dos administradores será fixada,
anualmente, pela assembleia geral da Companhia, observadas às disposições da Lei das Sociedades
por Ações. Com exceção dos Conselheiros Independentes, os membros do Conselho de
Administração não farão jus ao recebimento de qualquer tipo de remuneração pelo exercício dos
seus cargos. A remuneração dos membros da Diretoria deverá ser aprovada em reunião do Conselho
de Administração, respeitada a remuneração global estipulada em assembleia geral, sendo certo que
os atuais Diretores que são Partes do presente Acordo de Acionistas concordam e aceitam que
deverão permanecer com a mesma remuneração recebida em 28 de dezembro de 2015 e não farão jus
a qualquer remuneração, benefício ou pagamento adicional em razão do exercício dos respectivos
cargos de Diretores, exceto pelo reajuste anual pelo IGP-M.
6.13. Comitês. Os Acionistas poderão constituir, a qualquer tempo, comitês para assessorar,
auxiliar e prestar qualquer tipo de suporte aos órgãos de administração da Companhia e suas
Subsidiárias, sendo certo que se houver um Conselheiro Investidor eleito no Conselho de
Administração da Companhia, referido Conselheiro Investidor ou qualquer outra Pessoa indicada
pelo Conselheiro Investidor poderá, a exclusivo critério do Investidor, participar e ser membro de
todos os Comitês da Companhia e das suas Subsidiárias, estatutários ou não, podendo votar, discutir
e deliberar, bem como exercer todo e qualquer direito relativo ao comitê em questão.
6.13.1. Em de 28 de dezembro de 2015 foi constituído um comitê de funcionamento
permanente da Companhia formado pelos Conselheiros Independentes e pelo Conselheiro
Investidor (“Comitê de Operações com Partes Relacionadas”), o qual terá, dentre outras
atribuições estabelecidas no Estatuto Social, a função de deliberar, previamente e de forma
unânime, sobre todas as Operações com Partes Relacionadas. Dessa forma, exceto (i)
conforme o disposto na Cláusula 11.2 com relação aos contratos de aluguel celebrados
entre a Companhia e suas Partes Relacionadas, e (ii) conforme disposto na Cláusula 5.6 do
Acordo de Investimento, os Acionistas não celebrarão, alterarão ou de qualquer outra forma
modificarão e farão com que não sejam celebradas, alteradas ou de qualquer forma
modificadas, sem antes obter a prévia e expressa aprovação do Comitê de Operação com
Partes Relacionadas e do Conselho de Administração, qualquer Operação com Partes
Relacionadas.
6.13.2. Previamente à submissão ao Conselho de Administração de qualquer proposta de
Operação com Partes Relacionadas, o Comitê de Operações com Partes Relacionadas deverá
analisar referidas propostas e manifestar a sua orientação para o Conselho de Administração
em um prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo que (a) tal proposta somente poderá ser
submetida à aprovação do Conselho de Administração mediante voto afirmativo de todos os
membros do Comitê de Operações com Partes Relacionadas, (b) a ausência de manifestação
unânime pelo Comitê de Operações Partes Relacionadas no referido prazo não será
entendida, em hipótese alguma, como aprovação da proposta sob análise e (c) os Diretores
da Companhia deverão providenciar quaisquer esclarecimentos e informações adicionais que
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sejam solicitados pelo Comitê de Operações Partes Relacionadas para análise e aprovação da
Operação com Partes Relacionadas em questão.
6.13.3. Também foi criado em 28 de dezembro de 2015 um comitê de funcionamento
permanente da Companhia formado pelos membros listados no Anexo 6.13.3, dentre os quais
se encontra o Conselheiro Investidor (“Comitê de Auditoria”), o qual terá, dentre outras
atribuições estabelecidas no Estatuto Social, (a) deliberar sobre a escolha, contratação,
destituição e supervisão dos trabalhos dos auditores externos para a elaboração de auditoria
externa independente ou para qualquer outro serviço, (b) analisar e opinar sobre o
processo de submissão de demonstrações financeiras (incluindo, mas não se limitando, a
estrutura de controle interno e procedimentos de preparação das demonstrações financeiras
da Companhia e monitoramento da exatidão e adequação dessas demonstrações), (c) avaliar
e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer informações
detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com: (i) a remuneração da
administração; (ii) a utilização de ativos da Companhia; e (iii) as despesas incorridas em
nome da Companhia; e (d) analisar e opinar sobre a forma pela qual a Administração da
Companhia assegura e monitora a adequação dos controles internos de finanças, operações,
compliance e procedimento de administração de riscos;
6.14. Plano de Opção do Fechamento. Foi aprovado na Assembleia Geral de Fechamento um
plano de opção de compra de ações (“Plano de Opções do Fechamento”), por meio do qual o
Conselho de Administração autorizou em 28 de dezembro de 2015 a emissão de um número total
de ações a administradores e empregados da Companhia que não excederá 1,0% (um por cento)
das ações representativas do capital social total da Companhia (excluídas desse cálculo as ações
emitidas em decorrência do exercício de opções com base no Plano de Opções do Fechamento).
6.14.1. Plano de Opções do IPO. Adicionalmente e imediatamente antes de uma Abertura
Qualificada de Capital, deverá ser realizada uma Assembleia Geral para aprovar, e os
Acionistas se comprometem a votar a favor da aprovação, um novo plano de opção de
compra de ações (“Plano de Opções do IPO”), por meio do qual o Conselho de
Administração poderá autorizar a emissão de um número total de ações a administradores da
Companhia que não excederá 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) das ações
representativas do capital social total (excluídas desse cálculo as ações emitidas em
decorrência do exercício de opções com base neste Plano de Opção do IPO).
6.14.2. Inelegibilidade dos Acionistas Originais. Os Acionistas Originais não serão elegíveis
para participar do Plano de Opções do Fechamento e do Plano de Opções do IPO.
6.14.3. Preço de Exercício. O preço de exercício das opções outorgadas será (i) igual ao
preço por ação utilizado no investimento do Investidor, nos termos do Acordo de
Investimento, para as ações emitidas no âmbito do Plano de Opções do Fechamento; e (ii)
igual ao preço por ação final da Abertura Qualificada de Capital, para as ações emitidas no
âmbito do Plano de Opções do IPO.
6.14.4. Vesting. As opções outorgadas no Plano de Opções do Fechamento e no Plano de
Opções do IPO se tornarão exercíveis 25% (vinte e cinco por cento) ao ano (vesting period),
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a contar da data das respectivas outorgas, observado os demais termos e condições
estabelecidos no Plano de Opções do Fechamento, no Plano de Opções do IPO e nos
respectivos contratos de outorga de opção de compra de ações, conforme o caso.
CAPÍTULO SÉTIMO - RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES
7.1. Disposições Gerais. Observado o disposto nos Capítulos Oitavo a Décimo abaixo, os
Acionistas comprometem-se a não Transferir ou constituir Ônus ou de outra forma negociar, direta
ou indiretamente, a qualquer título ou por quaisquer meios, no todo ou em parte, suas Ações, e a
Companhia não emitirá ou negociará a emissão de Ações, sem observar as disposições deste Acordo
de Acionistas, exceto se qualquer um dos Acionistas decidir constituir Ônus em parte ou na totalidade
das suas Ações em operações de financiamento que envolvam recursos exclusivamente para a
Companhia e/ou suas Subsidiárias. Qualquer negociação ou Transferência de Ações ou direitos
de preferência na subscrição de Ações ou, ainda, a criação de quaisquer Ônus sobre as Ações
em violação a este Acordo de Acionistas não será válida e eficaz, sendo, portanto, proibido:(a) o
seu registro nos registros escriturais da Companhia; e (b) o exercício, pelo cedente e pelo
cessionário, do correspondente direito de voto ou qualquer outro direito conferido pelas Ações.
7.2. Transferências Indiretas. Os Acionistas concordam, desde já, que quaisquer modalidades de
Transferência indireta das Ações, incluindo aquelas realizadas mediante incorporação (incluindo
incorporação de ações), cisão ou fusão da Companhia, bem como por meio de permuta, serão
consideradas como Transferências sujeitas ao disposto neste Acordo de Acionistas, ressalvado que
qualquer alteração do Controle de uma Afiliada do Investidor (ou sociedade Controlada ou gerida
direta ou indiretamente por General Atlantic, LLC), não será considerada uma Transferência indireta
de Ações, desde que a General Atlantic, LLC continue gerindo, direta ou indiretamente, a estrutura
de investimento dessa Afiliada cessionária.
7.3. Constituição de Ônus. Observadas as Cláusulas 4.2 e 7.1 do presente Acordo de Acionistas,
não poderão ser criados quaisquer Ônus sobre as Ações sem a aprovação prévia, por escrito, da
totalidade dos Acionistas. Mesmo que autorizada, a criação de qualquer Ônus sobre as Ações
somente será eficaz se o seu beneficiário, antes da efetivação de referido Ônus, concordar e se
comprometer, por escrito, em cumprir integralmente com todos os termos e condições previstos no
presente Acordo de Acionistas, não sendo admitida restrição ou reserva de qualquer natureza.
7.4. Transferências Permitidas. Não estarão sujeitas às regras de restrição à Transferência de
Ações previstas neste Acordo de Acionistas (“Transferências Permitidas”) quaisquer Transferências
de Ações efetuadas: (i) entre os Acionistas e suas Afiliadas, direta ou indiretamente, sendo certo que
a Afiliada cessionária deverá expressamente aderir a todos os termos e condições do presente
Acordo de Acionistas; ou (ii) por qualquer um dos Acionistas Originais para qualquer outro Acionista
Original.
7.5.
Em complemento ao disposto acima, em qualquer Transferência Permitida feita por
um Acionista à sua respectiva Afiliada, tal Transferência Permitida só será válida, eficaz e
vinculante caso o Acionista cedente garanta, de forma conjunta e solidária, todas as obrigações de
sua Afiliada relacionadas a este Acordo de Acionistas.
7.6.

Transferências para outras Pessoas. Qualquer Transferência de Ações, ou direito de
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preferência para a subscrição de Ações, ou títulos conversíveis em Ações, feita a uma Pessoa,
quando permitida por este Acordo de Acionistas, somente será válida e eficaz se a Pessoa cessionária
concordar plena e irrestritamente, por escrito, em aderir a este Acordo de Acionistas, como se
fosse parte original deste Acordo de Acionistas. Qualquer Transferência das Ações, seja ela ou não
uma Transferência Permitida, estará condicionada, cumulativamente: (a) ao recebimento de todos
os consentimentos e autorizações de Autoridades Governamentais ou de Terceiros necessários para
que referida Transferência não prejudique a Companhia, os Acionistas, seus negócios e operações
(incluindo, sem limitação, hipóteses em que decorram da Transferência de Ações direitos ou
exercício de direitos contra a Companhia), devendo os custos relacionados à obtenção de tais
consentimentos e autorizações ser de responsabilidade do cessionário ou do Acionista cedente,
conforme o caso, na forma por eles acordada; e (b) a não ocorrência de violação de qualquer Lei
aplicável.
7.7. Procedimentos para a Transferência de Ações. Caso qualquer Acionista desejar realizar uma
Transferência de Ações de sua titularidade, que não seja uma Transferência permitida, tal Acionista
deverá observar os procedimentos previstos neste Capítulo Sétimo, bem como as disposições
aplicáveis dos Capítulos Oitavo e Nono a seguir, conforme aplicáveis.
7.8. Processo de Transferência. Antes da realização de uma Abertura Qualificada de Capital, os
Acionistas concordam que qualquer processo, seja formal ou informal, conduzido por um Acionista
(ou seus representantes ou agentes) para solicitação de ofertas para Transferir suas Ações deverá ser
conduzido através de um processo privado e o Acionista que conduzir tal processo (ou em nome de
quem tal processo esteja sendo conduzido) deverá envidar seus melhores esforços razoáveis para
garantir a confidencialidade desse processo.
CAPÍTULO OITAVO - DIREITO DE PRIMEIRA OFERTA
8.1. Oferta de Ações. Observado o disposto na Cláusula 7.4 deste Acordo de Acionistas, caso
qualquer um dos Acionistas, ou qualquer de seus sucessores ou cessionários autorizados (“Acionista
Ofertante”), desejar realizar uma Transferência de suas Ações, no todo ou em parte (“Ações
Ofertadas”), para qualquer Pessoa, o Acionista Ofertante deverá enviar uma notificação aos demais
Acionistas (“Acionistas Ofertados”), informando sobre a sua intenção de Transferir as Ações de sua
titularidade e especificando o número de Ações a serem alienadas (respectivamente, uma
“Notificação de Oferta” e as “Condições da Oferta”).
8.2. Direito de Primeira Oferta. Os Acionistas Ofertados terão um prazo de até 30 (trinta) dias,
contados da data de entrega da Notificação de Oferta para se manifestarem a respeito do exercício
do direito de primeira oferta, para a aquisição da totalidade, e não menos que a totalidade, das Ações
Ofertadas (“Direito de Primeira Oferta”), mediante o envio de uma notificação de aceitação ao
Acionista Ofertante, especificando os termos e condições com base nos quais pretende adquirir as
Ações Ofertadas, incluindo o preço total a ser pago por Ação Ofertada em recursos imediatamente
disponíveis em moeda corrente nacional, o prazo e forma de pagamento, garantias a serem prestadas
e outras condições da Transferência (“Notificação de Aceitação da Oferta”). A ausência de
manifestação ou a manifestação intempestiva dos Acionistas Ofertados implicará na renúncia, em
caráter irrevogável e irretratável, do exercício do Direito de Primeira Oferta. A Notificação de
Aceitação da Oferta será vinculante, irrevogável e irretratável, obrigando os Acionistas Ofertados
que enviarem a Notificação de Aceitação da Oferta a adquirir a totalidade, e não menos que a
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totalidade, das Ações Ofertadas bem como as Ações do Investidor caso este exerça o seu o Direito
de Venda Conjunta disposto no Capítulo Nono abaixo nos exatos termos da Notificação de Primeira
Oferta, caso esta seja aceita pelo Acionista Ofertante.
8.2.1. Caso (i) mais de um Acionista Ofertado exerça tempestivamente seu Direito de
Primeira Oferta nos termos da Cláusula 8.2 acima e (ii) as respectivas Notificações de
Aceitação da Oferta contenham os mesmos termos e condições para aquisição das Ações
Ofertadas, tais Acionistas Ofertados terão o direito de adquirir as Ações Ofertadas de forma
conjunta, na proporção das Ações detidas por cada um desses Acionistas Ofertados,
excluídas as participações de titularidade dos demais Acionistas.
8.2.2. No prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da Notificação de Aceitação da
Oferta, o Acionista Ofertante poderá recusar ou aceitar as ofertas feitas pelos Acionistas
Ofertados, ressalvado que o decurso deste prazo sem que haja manifestação do Acionista
Ofertante não será interpretado como a aceitação da oferta dos Acionistas Ofertados. Durante
o período adicional de 30 (trinta) dias corridos contados do decurso do prazo de 10 (dez) dias
acima ou do recebimento do aceite expresso do Acionista Ofertante pelos Acionistas
Ofertados, conforme o caso, os Acionistas Ofertados deverão comprar e adquirir e o
Acionista Ofertante deverá vender e Transferir as Ações Ofertadas, as quais deverão estar
livres e desembaraçadas de quaisquer Ônus (exceto pelos Ônus expressamente autorizados e
previstos neste Acordo de Acionistas), de acordo com as Condições da Oferta, obrigando as
Partes, desde já, a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários para a
formalização da transação em questão (“Fechamento do Direito de Primeira Oferta”).
8.2.3. O envio de uma Notificação de Aceitação da Oferta constituirá uma obrigação firme,
irrevogável e irretratável dos Acionistas Ofertados de (i) adquirir a totalidade, e não menos
que a totalidade, das Ações Ofertadas; e (ii) adquirir a totalidade, e não menos que a
totalidade, das Ações de titularidade do Investidor em caso de exercício do seu Direito de
Venda Conjunta, conforme previsto no Capítulo Nono abaixo; desde que observadas as
Condições da Oferta aplicáveis.
8.3. Alienação das Ações Ofertadas para outras Pessoas. Caso (i) o Acionista Ofertante recuse a
eventual oferta feita pelos Acionistas Ofertados nos termos da Notificação de Aceitação da Oferta, ou
(ii) nenhum dos Acionistas Ofertados exerça o seu Direito de Primeira Oferta sobre as Ações Ofertadas,
ou (iii) nenhum dos Acionistas Ofertados envie uma Notificação de Aceitação da Oferta dentro dos
prazos estipulados na Cláusula 8.2, acima, ou (iv) não seja realizado o Fechamento do Direito de
Primeira Oferta no prazo de 30 (trinta) dias referido na Cláusula 8.2 acima, exceto na hipótese de
eventual falha ou descumprimento atribuível ao Acionista Ofertante, o Acionista Ofertante poderá, a
seu exclusivo critério, observado o disposto neste Capítulo Oitavo e Capítulo Nono, Transferir a
totalidade, e não menos do que a totalidade das Ações Ofertadas para qualquer Pessoa que lhe apresente
uma proposta vinculante para a aquisição e Transferência das Ações Ofertadas, ressalvado que, em
nenhuma hipótese, as Condições da Oferta aplicáveis à Transferência das Ações Ofertadas para uma
Pessoa serão menos favoráveis do que as Condições da Oferta constantes de uma Notificação de
Aceitação de Oferta, se houver.
8.3.1. A Transferência das Ações Ofertadas para uma Pessoa deverá ocorrer em até 12 (doze)
meses, contados do término do prazo de exercício do Direito de Primeira Oferta referido na
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Cláusula 8.2 acima. Caso as Ações Ofertadas não sejam Transferidas a uma Pessoa dentro do
prazo previsto nesta Cláusula 8.3.1, os mecanismos deste Capítulo Oitavo deverão ser
novamente observados, em sua integralidade, pelo Acionista Ofertante, antes da realização de
qualquer Transferência das Ações Ofertadas.
CAPÍTULO NONO - DIREITO DE VENDA CONJUNTA E OBRIGAÇÃO DE VENDA
CONJUNTA
9.1. Direito de Venda Conjunta. Observado o disposto na Cláusula 7.4 deste Acordo de
Acionistas e o exercício dos demais Acionistas do Direito de Primeira Oferta, caso um ou mais
Acionista Original decidir Transferir as Ações Ofertadas a uma Pessoa (coletivamente referidos
como “Acionista Original Ofertante”) poderá o Investidor, durante o prazo de 30 (trinta) dias
contados do recebimento pelo Investidor de notificação do Acionista Original Ofertante, enviar uma
notificação informando sua intenção de Transferir Ações de sua titularidade, em conjunto com o
Acionista Original Ofertante para a Pessoa interessada (“Notificação de Venda Conjunta”), sendo
certo que a notificação do Acionista Original Ofertante deverá conter todos os termos e condições da
oferta firme, vinculante, irretratável e irrevogável, recebida de uma Pessoa interessada, incluindo o
preço total a ser pago por Ação em recursos imediatamente disponíveis em moeda corrente nacional,
o prazo e forma de pagamento, garantias a serem prestadas (observado o disposto na Cláusula 9.1.3
abaixo), outras condições da Transferência proposta, observadas as condições da oferta e respeitadas
as demais disposições aplicáveis deste Capítulo Nono (“Direito de Venda Conjunta”). Observado o
disposto na Cláusula 6.9, caso a operação em questão resulte na Transferência da totalidade das
Ações dos Acionistas Originais, o Acionista Original Ofertante terá o direito de incluir na
Notificação de Venda Conjunta a sua intenção, se aplicável, de exercer o Direito de Obrigar a
Venda, conforme definido na Cláusula 9.4 abaixo, caso o Investidor não exerça o seu Direito de
Venda Conjunta.
9.1.1. Na hipótese de uma operação que resulte na Transferência do Controle da
Companhia, o Investidor terá o direito, mas não a obrigação, de exercer o seu Direito de
Venda Conjunta sobre a totalidade das suas Ações, independentemente se o Acionista Original
Ofertante estiver alienando parte das suas Ações na oferta em questão. Nas operações que
(a) não resultem na Transferência de Controle de Companhia ou (b) resultem na
Transferência de Controle de Companhia, mas caso o Investidor opte por não exercer o
Direito de Venda Conjunta sobre a totalidade das suas Ações, o Direito de Venda Conjunta a
ser exercido pelo Investidor será proporcional às Ações detidas pelo Acionista Original
Ofertante e pelo Investidor no capital social total e votante da Companhia, ou seja, em caso
de exercício desse direito pelo Investidor, o Acionista Original Ofertante e o Investidor
deverão Transferir suas Ações da Companhia à Pessoa interessada proporcionalmente às
Ações detidas por cada um desses Acionistas, excluídas as participações de titularidade dos
demais Acionistas.
9.1.2. Se o Investidor tiver optado por exercer seu Direito de Venda Conjunta, o Acionista
Original Ofertante não poderá validamente concluir qualquer Transferência de Ações, a
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menos que a Pessoa adquirente concorde em adquirir as Ações de titularidade do Investidor,
nos mesmos termos e condições com os quais a Pessoa adquirente tenha acordado para a
aquisição das Ações do Acionista Original Ofertante.
9.1.3. As Partes concordam e reconhecem que caso o Investidor exerça seu Direto de Venda
Conjunta, o Investidor deverá apenas (i) prestar declarações ou garantias relativas à (a)
titularidade das Ações, (b) capacidade, legitimidade e autorização, (c) contrato válido e
exequível, (d) ausência de conflitos e consentimento, para que possa Transferir suas Ações à
Pessoa interessada; e (ii) assumir obrigação de indenizar, defender ou manter indene a
Pessoa interessada, suas Afiliadas ou a Companhia e suas Subsidiárias apenas no caso de
quebra de tais declarações ou garantias.
9.2. Exercício do Direito de Venda Conjunta. O Acionista Original Ofertante e o Investidor
deverão arcar com os seus respectivos custos e despesas incorridos na preparação e efetivação da
Transferência das Ações à Pessoa adquirente, sendo certo que o Investidor não será responsável pelo
pagamento de qualquer custo ou despesa (incluindo, mas não se limitando, a honorários advocatícios
e de assessores contábeis, bem como comissões devidas a qualquer assessor financeiro) contratado
pelo Acionista Ofertante ou pela Pessoa interessada no âmbito ou para a realização dessa
Transferência.
9.3. Alienação das Ações para outras Pessoas. Após o decurso do prazo para exercício do Direito
de Venda Conjunta referido na Cláusula 9.1 acima ou do recebimento de notificação formal do
Investidor informando que não exercerá o Direito de Venda Conjunta, caso o Investidor não exerça
o seu Direito de Venda Conjunta, o Acionista Original Ofertante estará livre para Transferir todas as
suas Ações, nos termos da Notificação de Venda Conjunta.
9.4. Obrigação de Venda Conjunta. Observado o disposto na Cláusula 7.4 deste Acordo de
Acionistas e o exercício dos demais Acionistas do Direito de Primeira Oferta e do Investidor do
Direito de Venda Conjunta, na hipótese de Transferência da totalidade, e não menos que a totalidade,
das Ações detidas pelos Acionistas Originais, os Acionistas Originais terão o direito, mas não a
obrigação, de exigir que o Investidor também venda a totalidade das Ações de sua propriedade à
época, em conjunto com os Acionistas Originais e nos mesmos termos, condições e preço, o qual
deverá ser necessariamente pago em recursos imediatamente disponíveis em moeda corrente
nacional (“Direito de Obrigar a Venda”).
9.4.1. O Direito de Obrigar a Venda deverá ser exercido pelos Acionistas Originais por
meio de comunicação formal entregue em até 15 (quinze) dias contados: (i) do fim do prazo
de 30 (trinta) dias estabelecido na Cláusula 9.1 acima; ou (ii) do recebimento de notificação
formal do Investidor informando que não exercerá o Direito de Venda Conjunta.
9.4.2. As Partes concordam e reconhecem que caso os Acionistas Originais exerçam o
Direito de Obrigar a Venda, o Investidor não deverá (a) assumir qualquer obrigação de
indenizar, defender ou manter indene a Pessoa interessada, suas Afiliadas ou a Companhia e
suas Subsidiárias e (b) prestar qualquer tipo de declaração ou garantia para que possa
Transferir suas Ações à Pessoa interessada.
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9.4.3. Não obstante qualquer disposição em contrário prevista neste instrumento, o Direito de
Obrigar a Venda está sujeito à Cláusula 6.9(iii) e somente poderá ser exercido pelos
Acionistas Originais Ofertantes de acordo com o disposto na Cláusula 6.9(iii).
9.4.4. O exercício do Direito de Obrigar a Venda, conforme previsto na Cláusula 9.4 deverá ser
irrevogável e irretratável, sendo certo que, observadas todas as condições acima estipuladas, o
Investidor desde já expressamente concorda com a alienação e se compromete a tomar todas as
medidas necessárias e assinar os documentos para realizar referida venda e formalizar a
transferências das suas Ações à Pessoa interessada.
CAPÍTULO DÉCIMO - ABERTURA QUALIFICADA DE CAPITAL; ANCORAGEM;
OPÇÃO DE COMPRA FIP GA
10.1. Abertura Qualificada de Capital. As Partes concordam que (a) os Acionistas Originais, a
partir do 6º (sexto) mês contado de 28 de dezembro de 2015, e (b) o Investidor, a partir do 30º (trigésimo)
mês contado a partir de 28 de dezembro de 2015; terão o direito de exigir que a Companhia realize
uma Abertura Qualificada de Capital, sendo certo que caso os Acionistas Originais ou o Investidor
exerçam tal direito, os Acionistas deverão tomar todas as medidas razoavelmente necessárias para
realização da Abertura Qualificada de Capital, incluindo, mas não se limitando, votando a favor de
tal oferta e tomando as providências necessárias para que os membros do Conselho de Administração
aprovem todas as matérias relacionadas à Abertura Qualificada de Capital.
10.2. Free Float Mínimo. A Companhia obriga-se, na Abertura Qualificada de Capital, a emitir uma
quantidade de ações necessária para, somada às ações alienadas pelos Acionistas no âmbito da Abertura
Qualificada de Capital e as ações de propriedade do Investidor não alienadas na referida oferta, resultar
em um free float (ações em circulação) mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
10.3. Condução e Implementação da Abertura Qualificada de Capital. As Partes se comprometem a
envidar seus melhores esforços razoáveis para que uma Abertura Qualificada de Capital seja a
alternativa preferencial para a rentabilização das participações societárias das Partes, sendo certo que
as Partes deverão decidir conjuntamente a Instituição Financeira de Primeira Linha que será
responsável pela Abertura Qualificada de Capital.
10.3.1. Não obstante o papel de condução e coordenação da Abertura Qualificada de Capital a
ser exercida pela Instituição Financeira de Primeira Linha e demais instituições financeiras
envolvidas nesse processo, as Partes concordam que a realização da Abertura Qualificada de
Capital não está sujeita à avaliação ou recomendação final da Instituição Financeira de
Primeira Linha.
10.3.2. A Instituição Financeira de Primeira Linha escolhida deverá disponibilizar aos Acionistas
todos os meios necessários para o acompanhamento e participação em todo o processo de
Abertura Qualificada de Capital, incluindo, mas não se limitando, o acesso aos documentos e
informações relacionados ao processo de Abertura Qualificada de Capital, à elaboração de
relatórios e apresentações a respeito da Companhia, bem como a eventuais propostas recebidas
de outras Pessoas no âmbito da Abertura Qualificada de Capital.
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10.4. Ancoragem. Na hipótese de realização de uma Abertura Qualificada de Capital da Companhia
que contenha as seguintes características: (i) seja realizada entre o 6º (sexto) mês contado a partir de 28
de dezembro de 2015 e o 30º (trigésimo) mês contado a partir de 28 de dezembro de 2015 (“Data Limite
da Ancoragem”); e (ii) o prospecto final da Abertura Qualificada de Capital divulgue um preço por ação
correspondente ao equity value pre money igual ou menor a 11x (onze vezes) o EBITDA UDM da
Companhia relativo ao período que se encerre no mês calendário imediatamente anterior à liquidação
da Abertura Qualificada de Capital menos o Endividamento da Companhia no último dia do mês
calendário imediatamente anterior à liquidação da Abertura Qualificada de Capital mais o Caixa da
Companhia no último dia do mês calendário imediatamente anterior à liquidação da Abertura
Qualificada de Capital, conforme exemplificado no Anexo 10.4 (“Preço por Ação Limite da
Ancoragem”); então o Investidor e/ou o FIP GA ou qualquer uma das suas respectivas Afiliadas
comprometem-se a subscrever privadamente ações ordinárias da Companhia para liquidação
simultaneamente à liquidação da Abertura Qualificada de Capital pelo preço de subscrição total de
R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), a um preço por ação igual ao Preço por Ação
Limite da Ancoragem (“Ancoragem”).
10.4.1. Preço por Ação Superior ao Preço por Ação Limite da Ancoragem. Caso a Abertura
Qualificada de Capital tenha as características estabelecidas na Cláusula 10.4 acima, mas o
prospecto final da Abertura Qualificada de Capital divulgue um preço por ação que seja
superior ao Preço por Ação Limite da Ancoragem, o Investidor e/ou o FIP GA terão o
direito, mas não a obrigação, de realizar a Ancoragem.
10.4.2. Ancoragem Após a Data Limite da Ancoragem. Na hipótese de realização de uma
Abertura Qualificada de Capital após a Data Limite da Ancoragem, o Investidor e/ou o FIP GA
terão o direito, mas não a obrigação, de realizar a Ancoragem.
10.4.3. Garantia de Ancoragem ao Investidor. Os Acionistas Originais e a Companhia obrigamse a garantir, e fazer com que instituições financeiras que estejam participando da estruturação
da Abertura Qualificada de Capital garantam o direito de Ancoragem do Investidor.
10.4.4. Procuração da Opção de Compra. Na hipótese do Investidor ter dado garantia firme de
liquidação de Ancoragem no contexto de qualquer Abertura Qualificada de Capital, os
Acionistas Originais se comprometem a outorgar ao FIP GA na data de liquidação da referida
Abertura Qualificada de Capital, uma procuração irrevogável e irretratável para realização
de todos os atos necessários para implementação da Opção de Compra, nos termos da minuta
constante do Anexo 10.4.4 ao presente Acordo de Acionistas.
10.5. Opção de Compra do FIP GA. Na hipótese do Investidor ter dado garantia firme de liquidação
de Ancoragem no contexto de qualquer Abertura Qualificada de Capital da Companhia, nos termos da
Cláusula 10.4 acima, o FIP GA terá o direito, mas não a obrigação, de adquirir ações ordinárias de
emissão da Companhia de titularidade dos Acionistas Originais, sendo certo que tais ações ordinárias
estarão livres e desembaraçadas de quaisquer Ônus, em uma base pro rata em relação às participações
detidas pelos Acionistas Originais na Companhia, pelo preço de aquisição total de até R$
250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de Reais) (“Preço da Opção de Compra”), utilizando
o mesmo preço por ação de uma Abertura Qualificada de Capital em relação ao qual o Investidor
garantiu a Ancoragem (“Opção de Compra”). Na hipótese do FIP GA exercer a Opção de Compra: (i) os
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Acionistas Originais terão a obrigação, irrevogável e irretratável, de vender e transferir ao FIP GA a
totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia objeto da Opção de Compra, observados os
termos e condições constantes desta Cláusula 10.5; e (ii) o FIP GA terá a obrigação, irrevogável e
irretratável, de adquirir dos Acionistas Originais a totalidade das ações ordinárias de emissão da
Companhia objeto da Opção de Compra, observados os termos e condições constantes desta Cláusula
10.5.
10.5.1. Período de Exercício da Opção de Compra. A Opção de Compra poderá ser exercida pelo
FIP GA até 10 (dez) dias após o 18 (décimo oitavo) mês aniversário da liquidação de uma
Abertura Qualificada de Capital.
10.5.2. Notificação de Exercício. A Opção de Compra deverá ser exercida pelo FIP GA
mediante o envio de notificação escrita para os Acionistas Originais (“Notificação de Exercício
da Opção de Compra”), indicando a quantidade total de ações ordinárias de emissão da
Companhia detida por cada um dos Acionistas Originais que será objeto da Opção de Compra,
e o valor total a ser pago para cada um dos Acionistas Originais, calculados nos termos da Cláusula
10.5 acima.
10.5.3. Pagamento do Preço de Exercício da Opção de Compra. O pagamento do Preço da
Opção de Compra pelo FIP GA aos Acionistas Originais deverá ser realizado em até 15 (quinze)
Dias Úteis do recebimento da Notificação de Exercício da Opção de Compra pelos Acionistas
Originais, mediante a transferência aos Acionistas Originais dos respectivos valores indicados
na Notificação de Exercício da Opção de Compra, em moeda corrente nacional e recursos
imediatamente disponíveis, por meio de TED à conta bancária a ser informada pelos
Acionistas Originais imediatamente após o recebimento da Notificação de Exercício da Opção
de Compra.
10.5.4. Transferência das Ações Objeto da Opção de Compra. As ações ordinárias de emissão
da Companhia objeto da Opção de Compra serão transferidas pelos Acionistas Originais ao
FIP GA simultaneamente ao pagamento do Preço de Exercício da Opção de Compra, nos
termos da Cláusula 10.5.3 acima. O FIP GA e os Acionistas Originais deverão tomar todas as
medidas necessárias para que o agente escriturador averbe tal transferência nos registros da
Companhia. O agente escriturador estará autorizado a registrar nos livros escriturais da
Companhia a titularidade de tais ações ordinárias em nome do FIP GA, mediante apresentação
pelo FIP GA da Notificação de Exercício da Opção de Compra e comprovante de transferência
do Preço de Exercício da Opção de Compra para conta bancária indicada pelos Acionistas
Originais ao FIP GA.
10.5.5. Cessão da Opção de Compra. O FIP GA terá o direito de ceder a Opção de Compra para
qualquer Pessoa, no seu exclusivo critério, sem a necessidade de qualquer autorização ou
consentimento por qualquer dos Acionistas Originais e/ou de qualquer outra Pessoa.
10.6. Oferta Secundária no âmbito da Abertura Qualificada de Capital. Caso a Abertura Qualificada de
Capital envolva também uma oferta secundária de ações e o Investidor não tenha dado garantia firme
de Ancoragem, o Investidor terá o direito, mas não a obrigação e a seu exclusivo critério, de participar
dessa oferta secundária de forma pro rata e pari passu com os demais Acionistas Originais que
eventualmente participem dessa oferta secundária. Caso algum dos Acionistas decida por não alienar
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suas ações, em todo ou em parte, no âmbito da Oferta Qualificada de Capital, os demais Acionistas que
decidiram participar dessa oferta terão o direito de vender suas ações remanescentes até a quantidade
de ações não ofertadas pelo Acionista renunciante de forma proporcional à participação dos Acionistas
interessados no capital social total e votante da Companhia.
10.7. Regulamento Novo Mercado. As Partes reconhecem e concordam que caso o Investidor
tenha dado garantia firme de Ancoragem no contexto de qualquer Abertura Qualificada de Capital, os
Acionistas Originais e o Investidor deverão estar sujeitos às regras impostas pelo Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, se aplicável.
10.8. Lock-Up. No âmbito de uma Abertura Qualificada de Capital, os Acionistas Originais e o
Investidor estarão sujeitos à celebração de Lock-Up de suas Ações em conformidade com contratos
usuais para este tipo de operação com as instituições financeiras contratadas para coordenação da
Abertura Qualificada de Capital.
10.9. Custos e Despesas; Tributos. As comissões de colocação (underwriting) devidas em razão da
realização da Abertura Qualificada de Capital serão pagos pro rata pela Companhia e os Acionistas que
participarem da oferta, com base na quantidade de Ações que a Companhia e cada Acionista alienar
no âmbito da Abertura Qualificada de Capital, em qualquer caso, com os recursos obtidos na referida
oferta. A Companhia arcará com a totalidade dos seus honorários, custos e despesas, incluindo, sem
limitação, honorários de advogados, profissionais e auditores contratados para assessorar a Abertura
Qualificada de Capital. Cada Acionista será responsável pelo recolhimento e pagamento dos respectivos
Tributos devidos em decorrência da venda das suas Ações na Abertura Qualificada de Capital.
CAPÍTULO ONZE - OUTRAS OBRIGAÇÕES
11.1. Direito a Acesso a Informações. A Companhia deverá manter livros contábeis e registros de
acordo com a boa prática comercial e exprimindo todas as operações envolvendo os negócios da
Companhia e de suas Subsidiárias, de acordo com o GAAP Brasileiro, e todas as provisões e reservas
adequadas devem ser feitas em seus livros, conforme seja exigido pelas leis aplicáveis.
Adicionalmente, o Investidor terá direito a receber da Diretoria da Companhia:
(i)
as demonstrações financeiras auditadas da Companhia em até 90 dias após o fim de
cada ano fiscal da Companhia;
(ii)
as demonstrações financeiras não auditadas da Companhia, em até 45 dias após o fim de
cada trimestre fiscal da Companhia;
(iii) os balancetes mensais não auditados da Companhia, em até 30 dias após o fim de
cada mês; e
(iv)
outras informações relacionadas à Companhia e seus negócios que sejam razoavelmente
solicitadas.
11.1.1. Em complemento ao disposto acima, o Investidor e qualquer Pessoa indicada pelo
Investidor, incluindo, mas não se limitando ao Conselheiro Investidor, terá direitos usuais de
inspeção em relação à Companhia, suas instalações e negócios durante horário comercial em Dia
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Útil e mediante aviso prévio razoável com antecedência não superior a 2 (dois) Dias Úteis.
11.2. Contrato de Aluguel – Partes Relacionadas. A celebração de contratos de locação entre, de um
lado, a Companhia e suas Subsidiárias e, de outro lado, qualquer Parte Relacionada deverá observar
o disposto abaixo e não estará sujeita à aprovação prévia e expressa do Comitê de Operações com Partes
Relacionadas e do Conselho de Administração, se observados todos os termos e condições abaixo.
11.2.1. Período Inicial de Aluguel – Lojas Atuais. As Partes concordam que os contratos de
aluguel celebrados até 28 de dezembro de 2015 entre a Companhia e suas Partes Relacionadas
referentes a lojas da Companhia deverão permanecer válidos e eficazes por um prazo mínimo de
10 (dez) anos contado a partir da data de início do respectivo contrato original no valor mensal
correspondente ao maior entre (i) R$ 9.000,00 (nove mil reais) por loja, tendo como base 1 de
novembro de 2015, sendo certo que esse valor deverá ser corrigido anualmente pela variação do
IGP-M e (ii) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) da receita bruta mensal da respectiva
loja da Companhia no imóvel locado em questão.
11.2.2. Período Inicial de Aluguel – Novas Lojas. As Partes concordam que os contratos de
aluguel a serem celebrados entre a Companhia e suas Partes Relacionadas a partir 28 de dezembro
de 2015 terão um valor de aluguel mensal, durante os 5 (cinco) primeiros anos de locação,
equivalente ao maior valor dentre (a) R$ 9.000,00 (nove mil reais) por loja, corrigido anualmente
pela variação IGP-M até a data de cada contrato e após tal data anualmente pela variação do
IGP-M; e (b) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) da receita bruta mensal da respectiva
loja da Companhia no imóvel locado em questão.
11.2.3. Alugueis Após Período Inicial. Após o término do período de (i) 10 (dez) anos, com
relação às lojas atuais e contratos de locação celebrados anteriormente a 28 de dezembro de
2015, nos termos da Cláusula 11.2.2 acima; e (ii) 5 (cinco) anos, com relação às novas lojas
abertas e os contratos de locação a serem celebrados posteriormente a2 8 de dezembro de
2015; o valor dos respectivos aluguéis serão ajustados ao valor de mercado, sendo (a) um valor
mínimo correspondente a 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) da receita bruta mensal
da respectiva loja; e (b) um valor máximo correspondente a 3,5% (três inteiros e cinco décimos
por cento) da receita bruta mensal da respectiva loja, em qualquer hipótese, após aprovação do
Comitê de Operações com Partes Relacionadas e do Conselho de Administração da
Companhia, a qual deverá ser aprovado de forma unânime pelo Conselheiro Investidor (se
houver) e pelos Conselheiros Independentes.
11.2.4. Prazo de Aluguel. As Partes concordam e aceitam que os contratos de locação dos
imóveis listados no Anexo 11.2.4 do presente Acordo de Acionistas celebrado com Partes
Relacionadas da Companhia deverão (a) permanecer válidos e eficazes pelo prazo mínimo de 10
(dez) anos a contar de 28 de dezembro de 2015, e (b) ter o seu valor de aluguel corrigido
anualmente pela variação do IGP-M na data de aniversário de cada um dos contratos.
11.3. Anúncio Público. Nenhum fato relevante, anúncio público, comunicado à imprensa,
comunicado ao mercado, comunicado a Autoridades Governamentais ou outra divulgação feita por uma
das Partes deverá ser publicado ou realizado sem prévia consulta com a outra Parte, observado que cada
Parte estará autorizada a publicar os anúncios e comunicados exigidos por Leis aplicáveis, inclusive
regulamentos do mercado de capitais e regulamentos contábeis aplicáveis. Na medida em que for
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praticável, cada Parte deverá consultar a outra Parte antes de fazer qualquer anúncio exigido por Leis
aplicáveis.
CAPÍTULO DOZE - VIGÊNCIA
12.1. Prazo de Vigência. Este Acordo de Acionistas deverá entrar em vigor a partir de 28 de dezembro
de 2015 e permanecerá válido, eficaz e vinculante perante as Partes e a Companhia: (i) pelo prazo de 20
(vinte) anos, prorrogável automaticamente por igual período, exceto se houver manifestação expressa e
por escrito de qualquer Acionista em sentido contrário, com, no mínimo, 6 (seis) meses de antecedência;
ou (ii) até a conclusão de uma Abertura Qualificada de Capital ou de manifestação de qualquer
Acionistas nesse sentido; ou (iii) na data de recebimento pelo Investidor de uma Notificação de
Exercício da Opção de Compra Deusmar, conforme definido no Acordo de Investimento. Não
obstante o disposto acima sobre o distrato imediato do presente Acordo de Acionistas nos termos desta
Cláusula 12.1, antes da conclusão do processo de uma Abertura Qualificada de Capital, as Partes se
obrigam a e concordam em celebrar, com antecedência ao fechamento e como condição de uma Abertura
Qualificada de Capital, um novo acordo de acionistas da Companhia para que os direitos do Investidor
estabelecidos nas Cláusulas 6.3 (Eleição do Conselheiro Investidor; Eleição do Conselheiro
Independente), 6.9.1 (Operações entre a Companhia e suas Partes Relacionadas) e 6.13 (Comitês) sejam
devidamente preservados e permaneçam válidos e eficazes.
12.2. Efeitos da Rescisão. Em qualquer hipótese de rescisão deste Acordo de Acionistas nos termos
da Cláusula 12.1 acima, (i) as disposições da Cláusula 11.3, do Capítulo Treze e Capítulo Quatorze
permanecerão válidas e eficazes, sobrevivendo, portanto, ao término deste Acordo; e (ii) o término deste
Acordo de Acionistas não isentará as Partes da obrigação pelas perdas a que derem causa por qualquer
violação deste Acordo de Acionistas.
CAPÍTULO TREZE - RESOLUÇÃO DE DISPUTA
13.1. Arbitragem. Toda e qualquer controvérsia oriunda deste Acordo ou a ele relacionada, inclusive
quanto ao seu cumprimento, interpretação ou rescisão (“Controvérsia”), envolvendo quaisquer das
Partes e/ou a Companhia, incluindo seus sucessores a qualquer título, serão definitivamente resolvidas
por arbitragem, administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio BrasilCanadá (“CAM-CCBC”), de acordo com seu regulamento de arbitragem (“Regulamento”) e com a
Lei 9.307/96.
13.2. Composição do Tribunal Arbitral. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, dos quais
um será nomeado pela (s) requerente (s) e um pela (s) requerida (s), nos termos do Regulamento. O
terceiro árbitro, que atuará como presidente do tribunal arbitral, será escolhido em conjunto pelos árbitros
nomeados pelas partes da arbitragem. Na hipótese de procedimentos arbitrais envolvendo 3 (três) ou
mais partes em que estas não possam ser reunidas em blocos de requerentes e requeridas, todas as
partes, em conjunto, nomearão dois árbitros dentro de 15 (quinze) dias a partir do recebimento pelas
partes da última notificação do CAM-CCBC nesse sentido. O terceiro árbitro, que atuará como presidente
do tribunal arbitral será escolhido pelos árbitros nomeados pelas partes dentro de 15 (quinze) dias a
partir da aceitação do encargo pelo último árbitro ou, caso isso não seja possível por qualquer motivo,
pelo presidente do CAM-CCBC. Caso as partes não nomeiem conjuntamente os dois árbitros, todos os
membros do tribunal arbitral serão nomeados pelo presidente do CAM-CCBC, que designará um deles
para atuar como presidente.
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13.3. Sede e idioma da Arbitragem. A sede da arbitragem será a Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, Brasil. O idioma da arbitragem será o português, sendo certo que poderão ser produzidos
documentos e/ou provas, e testemunhas poderão testemunhar tanto em português quanto em inglês.
13.4. Lei aplicável e Força Vinculante. A arbitragem será processada e julgada de acordo com as leis
da República Federativa do Brasil, ficando desde já vedado ao tribunal arbitral decidir qualquer
Controvérsia por equidade. As decisões do tribunal arbitral serão finais e vinculantes entre as partes da
arbitragem e seus sucessores a qualquer título. As Partes concordam desde já que a sentença deverá
ser proferida no prazo previsto no Regulamento.
13.5. Medidas Cautelares e de Urgência. Antes da constituição do tribunal arbitral, as partes
poderão pleitear medidas cautelares e de urgência ao Poder Judiciário. A partir da a sua constituição, todas
as medidas cautelares ou de urgência deverão ser pleiteadas diretamente ao tribunal arbitral, podendo
este manter, revogar ou modificar tais medidas anteriormente requeridas ao Poder Judiciário.
13.6. Foro para Medidas Judicias. Para medidas cautelares e de urgência, e ações de execução,
quando aplicáveis, poderão ser pleiteadas e propostas, à escolha do interessado, na comarca onde
estejam o domicílio ou os bens de qualquer das partes; ou na Comarca da Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo. Para quaisquer outras medidas judiciais, fica desde já eleita exclusivamente a
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. O requerimento de qualquer medida judicial não será
considerado uma renúncia aos direitos previstos nesta cláusula ou à arbitragem como o único
método de solução de Controvérsias entre as Partes e/ou a Companhia.
13.7. Confidencialidade. As Partes concordam que a arbitragem, bem como seus elementos, tais
como, mas não limitados às alegações das partes, manifestações de Terceiros, provas e documentos
apresentados, bem como quaisquer decisões proferidas pelo tribunal arbitral deverão ser mantidos em
sigilo, e somente serão revelados ao tribunal arbitral, às partes da arbitragem, aos seus advogados e a
qualquer pessoa necessária à arbitragem. A confidencialidade deverá ser respeitada, exceto se a
divulgação for exigida por lei ou por ordem de qualquer autoridade judicial, arbitral, ou administrativo.
As Partes se comprometem a requerer a concessão de segredo de justiça, na eventualidade de instruírem
as medidas judiciais previstas nas Cláusulas 13.5 e 13.6 perante o Poder Judiciário, sob pena de incorrerem
em violação deste Acordo.
13.8. Despesas e Honorários. As despesas do procedimento arbitral, incluindo, mas não limitados, às
custas administrativas da CAM-CCBC, honorários dos árbitros e honorários de peritos, quando
aplicáveis, serão arcados por cada parte na forma do Regulamento. Quando da prolação da sentença
arbitral, o tribunal arbitral deverá determinar que a parte vencida irá reembolsar à parte vencedora, de
forma proporcional aos pedidos vencidos, estes custos e os honorários e despesas razoáveis dos
advogados da parte vencedora.
CAPÍTULO QUATORZE - DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Alteração. Não será válida qualquer alteração deste Acordo de Acionistas, salvo se por
escrito e assinada por todos os Acionistas ou somente com relação aos Acionistas Originais, pelo
Representante dos Acionistas Originais.
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14.2. Interveniência. A Companhia e o FIP GA assinam este Acordo de Acionistas na qualidade de
intervenientes e anuentes, declarando-se ciente de todos os seus termos e condições, e obrigando-se a
observá-lo integralmente.
14.3. Arquivamento. Este Acordo de Acionistas deverá ser arquivado na sede social da Companhia e
as obrigações e ônus dele resultantes deverão ser averbados nos registros correspondentes, de acordo
com e para os fins do disposto no artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações.
14.4. Averbação. A Companhia deverá providenciar que uma legenda com o texto abaixo seja
anotada nas páginas pertinentes de seu Livro de Registro de Ações Nominativas e em quaisquer
outros registros ou certificados representativos das Ações nos termos deste Acordo de Acionistas: “As
ações detidas por [ ] estão sujeitas às normas e restrições previstas no Acordo de Acionistas datado de
28 de dezembro de 2015, conforme alterado, cuja cópia está disponível na sede social da Companhia.
Nenhuma transferência dessas ações deverá ser feita ou registrada nos livros da Companhia, a menos que
esteja acompanhada de um comprovante de cumprimento dos termos do Acordo de Acionistas
supramencionado. Transações e deliberações realizadas pela Companhia ou acionistas em violação ao
Acordo de Acionistas serão nulas de pleno direito. ”
14.5. Irrevogabilidade. Este Acordo de Acionistas celebrado em caráter irrevogável e irretratável e
obriga as Partes e seus herdeiros e sucessores, a qualquer título, e somente poderá ser alterado
através de aditivo por escrito, devidamente assinado por todas as Partes. Os Acionistas e seus
cessionários autorizados e sucessores deverão cumprir integralmente as obrigações objeto deste
Acordo de Acionistas, inclusive comparecer às assembleias gerais da Companhia, pessoalmente ou por
meio de procurador devidamente nomeado, nelas votando em estrita consonância com o disposto neste
Acordo de Acionistas, cientes de que referidas obrigações estão sujeitas à execução específica, na forma
da lei.
14.6. Tolerâncias e Renúncias. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não
cumprimento ou ao inexato cumprimento de qualquer das disposições deste Acordo de Acionistas, não
será interpretada ou entendida como renúncia a qualquer direito desta Parte, não prejudicará o direito
de exigir o cumprimento da obrigação assumida e nem constituirá novação.
14.7. Independências das Disposições. A invalidade ou ineficácia, no todo ou em parte, de qualquer
das cláusulas deste Acordo de Acionistas não afetará as demais, que permanecerão sempre válidas e
eficazes até o cumprimento, pelas Partes, de todas as suas obrigações aqui previstas.
14.8. Cessão. Salvo se expressamente disposto no presente Acordo de Acionistas, nem este Acordo de
Acionistas nem os direitos ou obrigações nele previstos poderão ser cedidos por qualquer uma das Partes
sem o consentimento prévio por escrito das outras Partes.
14.9. Execução Específica. As obrigações assumidas neste Acordo de Acionistas serão objeto de
execução específica por qualquer dos Acionistas, nos termos do artigo 118, parágrafo 3º da Lei das
Sociedades por Ações, sem prejuízo de, cumulativamente, serem cobradas perdas pelos Acionistas que
com elas tenham que arcar em decorrência do inadimplemento das obrigações pactuadas neste Acordo
de Acionistas. Os Acionistas não renunciam a qualquer ação ou providência (inclusive a cobrança de
perdas) a que tenham direito a qualquer tempo. Os Acionistas expressamente admitem e se obrigam ao
cumprimento específico de suas obrigações e a aceitar ordens judiciais ou quaisquer outros atos
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semelhantes. Este Acordo de Acionistas servirá como título executivo extrajudicial, para instruir qualquer
demanda que vise ao seu cumprimento.
14.10. Despesas. Salvo se de outra forma previsto neste Acordo de Acionistas, cada Parte arcará com
seus próprios custos e despesas (incluindo custos e despesas com advogados e outros assessores)
incorridos em decorrência do pactuado neste Acordo de Acionistas e das obrigações nele previstas.
14.11. Comunicações e Notificações. Todas as notificações e demais comunicações a serem feitas com
relação ao presente Acordo serão elaboradas por escrito e enviadas para os endereços listados abaixo,
ou para outros que venham a ser indicados pelas Partes, (i) através de Cartório de Títulos e Documentos;
(ii) através de carta registrada; (iii) fac-símile com comprovante de envio e recebimento; ou (iv) email com comprovante de envio e recebimento:
Se para o Investidor:
Rua Dr. Renato Paes de Barros, n. 1017, 15° andar, CEP
04530-001 São Paulo, Brasil
At.: Sr. Martin Escobari Telefone:
+55 (11) 3296-6100
E-mail: mescobari@generalatlantic.com
Com cópia para:
General Atlantic Service Company, LLC 55
East 52nd Street, 32° floor
New York, New York 10055 / USA
At: Sr. Gordon Cruess
Telefone: +1 212 715 4044
E-mail: gcruess@generalatlantic.com
Se para a Companhia:
Rua Senador Pompeu, 1520
Centro, Fortaleza - CE, CEP 60025-001.
Telefone: +55 85 3255-5511
E-mail: ri@pmenos.com.br
At.: Sr. Mário Henrique Alves de Queirós
Se para os Acionistas Originais: Rua
Senador Pompeu, 1520
Centro, Fortaleza - CE, CEP 60025-001.
Telefone: +55 85 3255-5511
E-mail: deusmar@paguemenos.com.br
At.: Sr. Francisco Deusmar de Queirós
14.11.1.
A mudança de destinatário, de endereço ou de qualquer das informações acima
indicadas deve ser prontamente comunicada por escrito às demais Partes, conforme aqui
previsto; se dita comunicação deixar de ser realizada, qualquer aviso ou comunicação entregue
aos destinatários ou nos endereços acima indicados será considerado como tendo sido
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regularmente feito e recebido.
14.12. Legislação Aplicável. Este Acordo será regido e interpretado de acordo com a legislação da
República Federativa do Brasil.
14.13. Acordo Integral. O presente Acordo de Acionistas representa o acordo completo dos Acionistas
e supera e substitui quaisquer outros entendimentos entre os Acionistas referentes às matérias de
que trata. No caso de conflito entre os Acionistas com relação às questões estabelecidas neste Acordo
de Acionistas, bem como no caso de conflito entre as disposições de outros acordos entre quaisquer
dos Acionistas e este Acordo de Acionistas, prevalecem os termos e condições estabelecidos neste
Acordo de Acionistas.
(restante da página intencionalmente em branco)
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