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1. OBJETIVO E FUNDAMENTO
1.1- OBJETIVO
1.1.1-Esta Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações de Conflito de
Interesses (“Política”), aprovada pelo Conselho de Administração da Empreendimentos Pague
Menos S.A. (“Companhia”) tem por objetivo estabelecer os princípios e diretrizes que norteiam as
práticas da Companhia em todas as transações com partes relacionadas e outras situações
envolvendo potenciais conflitos de interesses, visando assegurar que:
a) as decisões da Companhia sejam tomadas no melhor interesse da Companhia;
b) haja transparência aos acionistas, investidores e mercado em geral; e
c) haja equidade de tratamento com fornecedores e clientes, consoante as melhores práticas de
governança corporativa.
1.2- FUNDAMENTO
1.2.1-Esta Política tem como fundamento:
a) as diretrizes de governança corporativa do estatuto social da Companhia, conforme alterado
(“Estatuto Social”);
b) o “Código de Ética” da Companhia (“Código de Ética”);
c) a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”);
d) as normas aplicáveis expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); e
e) o “Regulamento de Listagem do Novo Mercado” da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e
“Regulamento do Novo Mercado”, respectivamente).

2. ABRANGÊNCIA
2.2- Esta Política aplica-se a todos os administradores e colaboradores da Companhia e suas controladas e
coligadas, no Brasil e, se e quando aplicável, no exterior.

3. DESCRIÇÃO DA POLÍTICA
3.1- GOVERNANÇA
3.1.1-A Diretoria da Companhia deve cumprir e executar a presente Política, bem como elaborar e
supervisionar os processos para monitoramento e divulgação dos termos desta Política. A
Diretoria deve reportar ao Conselho de Administração todo o desenvolvimento de suas atividades
neste sentido.
3.1.2-O Comitê de Operações com Partes Relacionadas da Companhia deve cumprir e executar a
presente Política, bem como realizar estudos aprofundados e assessorar o Conselho de
Administração em suas decisões sobre o tema. O Comitê de Operações com Partes Relacionadas
deve reportar ao Conselho de Administração todo o desenvolvimento de suas atividades neste
sentido, bem como manter a Diretoria informada sobre suas atividades, a qual possui
independência.
3.1.3-O Conselho de Administração deve analisar todas as matérias trazidas à sua atenção pela
Diretoria, bem como deve determinar as diretrizes gerais da condução de Transações com Partes
Relacionadas como um todo.
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3.1.4-Todos os colaboradores envolvidos com quaisquer nos níveis acima citados possuem também o
dever de disseminar as regras desta Política em suas respectivas áreas e áreas de
relacionamento, de forma a contribuir para o engajamento dos demais colaboradores e do
posicionamento da Companhia como instituição sobre o tema.
3.2- ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
3.2.1-Compete a Diretoria de Controladoria:
a) receber, arquivar e processar todas as informações sobre potenciais Transações com Partes
Relacionadas que sejam indicadas pelos acionistas, administradores e suplentes, bem como
colaboradores da Companhia e suas subsidiárias;
b) definir se, de fato, a transação constitui uma Transação com Parte Relacionada, nos termos
desta Política;
c) solicitar todas as informações necessárias à análise e verificação de seu enquadramento
enquanto Transações com Partes Relacionadas, nos termos desta Política;
d) identificar e avaliar as Condições de Mercado que envolvem a Transação com Partes
Relacionadas;
e) submeter, caso definido se tratar de uma Transação com Parte Relacionada, nos termos desta
Política, ao Comitê de Partes Relacionadas para apreciação, que por sua vez encaminhará ao
Conselho de Administração para sua devida aprovação, conforme aplicável.
3.2.2-Compete ao Conselho de Administração da Companhia:
a) aprovar Transações com Partes Relacionadas de valores superiores a R$ 50.000,00
isoladamente ou somatório de 12 parcelas do mesmo evento;
b) analisar os relatórios da Diretoria e do Comitê de Partes Relacionadas com relação às
Transações com Partes Relacionadas;
c) supervisionar a atuação da Diretoria nos seus atos relativos a esta Política; e
d) estabelecer as diretrizes gerais com relação a aplicação desta Política.
3.2.3- Compete Diretoria como um todo:
a) aplicar esta Política no desenvolvimento de suas atividades, especialmente nas Transações
com Partes Relacionadas que não sejam submetidas ao Conselho de Administração, nos
termos dessa Política; e
b) fiscalizar o cumprimento desta Política pelos colaboradores da Companhia.
3.2.4- Compete ao Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores:
a) zelar para que as Transações com Partes Relacionadas sejam devidamente divulgadas e
registradas (inclusive nas demonstrações financeiras), nos termos das normas aplicáveis;
b) zelar para que sempre que uma Transações com Partes Relacionadas for considerada fato
ou ato relevante, seja promovida a devida divulgação desta transação, em atendimento às
normas aplicáveis;
c) zelar pela divulgação das informações pertinentes nos documentos submetidos à CVM, além
de qualquer outra divulgação obrigatória nos termos das normas aplicáveis; e
d) promover a guarda das informações e documentos relacionados às Transações com Partes
Relacionadas, incluindo contratos, relatórios e documentos financeiros e contábeis
relacionados.
3.2.5- Compete ao Comitê de Partes Relacionadas:
a) analisar se as Transações com Partes Relacionadas a serem submetidas ao Conselho de
Administração estão em Condições de Mercado, nos termos e condições previstas na
respectiva Política e em consonância com as demais práticas utilizadas pela administração da
Companhia, tais como as diretrizes dispostas em seu Código de Ética;
b) solicitar informações consideradas necessárias para sua deliberação a respeito de uma
Transação com Parte Relacionada, incluindo a lógica de negócios que justifica a celebração
da transação pela Companhia, a duração do negócio sob a perspectiva da Companhia, os

POLÍTICA DE TRANSAÇÕES
COM PARTES RELACIONADAS
E DEMAIS SITUAÇÕES DE
CONFLITO DE INTERESSES

CÓDIGO

POL017

REVISÃO

03

PÁGINA

3/ 6

potenciais benefícios econômicos (ou de outra natureza) da transação para Companhia,
acompanhados de benchmarks e premissas utilizados no cálculo de tais benefícios, conforme
aplicável, bem como, sempre que possível, alternativas de mercado à Transação com Parte
Relacionada em questão, levando-se em consideração os fatores de risco envolvidos;
c) verificar e apontar, na respectiva análise, as vantagens da transação para a Companhia, bem
como se atende ao previsto na respectiva Política e, ainda, se beneficia uma das partes de
forma indevida;
d) encaminhar, quando aplicável, a Transação com Partes Relacionadas ao Conselho de
Administração para aprovação;
e) acompanhar o cumprimento da Política, reportar e propor sua revisão ao Conselho de
Administração, sempre que necessário;
f)avaliar e monitorar as exposições de risco da companhia, podendo inclusive requerer
informações detalhadas de políticas e procedimentos vinculados a partes relacionadas; e
g) elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado ao Conselho de Administração, contendo
a descrição de:
(i) suas atividades, os resultados e conclusões alcançados e as recomendações feitas; e
(ii) quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a administração da
Companhia, os auditores independentes e o respectivo Comitê.
3.2.6-Compete ao Comitê de Auditoria:
a) avaliar e monitorar constantemente, juntamente com a administração e a área de auditoria
interna, a adequação das Transações com Partes Relacionadas realizadas pela Companhia e
suas respectivas evidenciações, incluindo a adequação das Transações com Partes
Relacionadas com as Condições de Mercado, a qualquer momento do processo de aprovação
nos termos dessa Política.
3.3- DIRETRIZES GERAIS:
3.3.1-Os seguintes princípios norteiam esta Política, sem prejuízo de outros previstos no decorrer desta
Política:
a) garantir que as decisões tomadas pela administração da Companhia sejam sempre realizadas
de maneira adequada e diligente;
b) assegurar que todas as Transações com Partes Relacionadas sejam conduzidas com
observância às Condições de Mercado, especialmente no que diz respeito a prazos, preços e
garantias, bem como sejam contratadas em condições estritamente comutativas e, conforme
aplicável, com pagamento compensatório adequado; e
c) garantir que as Transações com Partes Relacionadas sejam divulgadas e refletidas nos
relatórios da Companhia, de forma correta e completa, em total observância à legislação
vigente.
3.3.2- Toda Transação com Partes Relacionadas deverá observar os seguintes procedimentos,
conforme aplicável:
a) ser previamente analisada Comitê de Partes Relacionadas, caso seja aprovada pelo Conselho
de Administração;
b) ser aprovada pelo Conselho de Administração, caso possua valores superiores a R$
50.000,00 isoladamente ou somatório de 12 parcelas do mesmo evento;
c) ser devidamente formalizada por meio de instrumento contratual, no qual devem ser
d) incluídos os termos da transação e a finalidade do negócio;
e) ser divulgada pela Companhia, nos termos das normas aplicáveis.
3.3.3- Para transações com valores até R$ 50.000,00 isoladamente ou somatório de 12 parcelas do
mesmo evento, é necessária formalização pelo solicitante, aprovação pelo Diretor VicePresidente Financeiro de Relações com Investidores, obtenção de cotação de, ao menos, mais
2 (dois) outros fornecedores além da Parte Relacionada, comprovação das Condições de
Mercado, bem como da melhor proposta e equiparadas as competências técnicas, bem como as
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demais formalidades para uma contratação pela Companhia, em linha com a Política de
Contratação de Serviços.
3.3.4-Estão dispensadas de aprovação, operações com critérios previamente estabelecidos e
aprovados pelo Conselho de Administração, desde que respeitem Condições de Mercado e dentro
dos limites operacionais correlatos (limite de crédito, limite de endividamento etc.).
3.4- VEDAÇÕES
3.4.1-Independentemente de cumprirem os requisitos acima, é vedada a realização de qualquer das
seguintes transações:
a) empréstimos a membros da administração da Companhia;
b) empréstimos a acionistas da Companhia;
c) empréstimos a quaisquer partes relacionadas de quaisquer pessoas mencionadas nos itens (a)
e/ou (b);
d) qualquer transação com quaisquer das pessoas mencionadas nos itens (a), (b) e/ou (c) acima,
que envolvam negócios em atividades não regulares da Companhia e comumente exercidas
por tais pessoas no curso normal dos negócios.
3.4.2- Mediante deliberação do Conselho de Administração, poderão ser excetuadas da vedação acima
disposta determinadas transações que sejam realizadas no interesse da Companhia e desde que
devidamente justificadas.
3.5- DECISÕES ENVOLVENDO PARTES RELACIONADAS OU OUTROS POTENCIAIS CONFLITOS DE
INTERESSE
3.5.1-Ao identificarem uma situação envolvendo partes relacionadas ou outros potenciais Conflitos de
Interesses, tais administradores, colaboradores e parceiros devem imediatamente manifestar seu
conflito de interesses para a Diretoria de Relações com Investidores ou canal de denúncia.
Adicionalmente, tais pessoas devem ausentar-se das discussões sobre o tema e abster-se de
votar, se for o caso. Tal impedimento deverá constar da ata da reunião do órgão social que
deliberar sobre a transação, e a referida pessoa deverá se afastar, inclusive fisicamente, das
discussões e deliberações.
3.5.2-Caso solicitado pelo órgão social que deliberar sobre a transação, tais pessoas impedidas poderão
participar parcialmente da discussão, visando apenas proporcionar maiores informações sobre a
operação e as partes envolvidas, devendo se ausentar da parte conclusiva da discussão, incluindo
do processo de votação da matéria.
3.5.3-Caso qualquer pessoa tenha um potencial ganho privado decorrente de alguma decisão não
manifeste seu conflito de interesses, qualquer outra pessoa que tenha conhecimento de tal situação
deverá fazê-lo.
3.5.4-A ausência de manifestação voluntária de qualquer tomador de decisão será considerada violação
aos princípios da boa governança corporativa e a esta Política, devendo tal comportamento ser
levado ao imediato conhecimento do Conselho de Administração da Companhia para tomada de
decisão acerca das medidas cabíveis no caso concreto.
3.6- TRANSPARÊNCIA E DIVULGAÇÃO
3.6.1-Nos termos do artigo 247, da Lei das Sociedades por Ações, do previsto na Instrução da CVM nº
480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (”Instrução CVM 480”) e da Deliberação 642,
a Companhia é obrigada a divulgar ao mercado as Transações com Partes Relacionadas que
realiza.
3.6.2-A Companhia deverá divulgar as transações com partes relacionadas fornecendo detalhes
suficientes para identificação das partes relacionadas e de quaisquer condições essenciais ou não
estritamente comutativas inerentes às transações em questão, permitindo aos acionistas da
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Companhia a possibilidade de fiscalizar e acompanhar os atos de gestão da Companhia.
3.6.3-A Companhia divulgará as informações sobre Transações com Partes Relacionadas, se assim
exigido pelas normas aplicáveis, por meio de suas demonstrações financeiras, de seu Formulário
de Referência, da divulgação de fato relevante (quando a operação se caracterizar como tal) e por
outros meios determinados pela legislação aplicável.
3.6.4-Nos termos do Anexo 30-XXXIII da Instrução CVM 480, a ocorrência de Transação com Parte
Relacionada ou conjunto de Transações com Partes Relacionadas cujo valor supere o menor dos
seguintes valores: (i) R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); ou (ii) 1% (um por cento) do
ativo total da Companhia, deverá ser comunicada à CVM em até 7 (sete) dias úteis a contar de
sua ocorrência, na forma indicada na Instrução CVM 480. O valor do ativo total deve ser apurado
com base nas últimas demonstrações financeiras consolidadas divulgadas pela Companhia.
3.7- DEFINIÇÕES
3.7.1- Para os fins desta Política, consideram-se “Transações com Partes Relacionadas” as operações
nas quais haja a transferência de recursos, serviços ou obrigações entre Partes Relacionadas,
independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida.
3.7.2-Para fins desta Política, será considerada “Parte Relacionada”, nos termos do Pronunciamento
Técnico CPC nº 05 (R1), do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado pela Comissão de
Valores Mobiliários por meio da Deliberação CVM nº 642/10:
(i) Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, está relacionada com a Companhia se:
a) tiver o controle pleno ou compartilhado da Companhia;
b) tiver influência significativa sobre a Companhia; ou
c) for membro do Pessoal Chave da Administração (conforme definido abaixo) da Companhia
ou de sua controladora.
(ii) Uma entidade está relacionada com a Companhia se qualquer das condições abaixo for

observada:
a) a entidade e a Companhia são membros do mesmo grupo econômico (o que significa dizer
que a controladora e cada controlada são inter-relacionadas, bem como as entidades sob
controle comum são relacionadas entre si);
b) a entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint venture) de outra entidade (ou
coligada ou controlada em conjunto de entidade membro de grupo econômico do qual a
outra entidade é membro);
c) ambas as entidades estão sob o controle conjunto (joint ventures) de uma terceira entidade;
d) uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade e a outra
entidade for coligada dessa terceira entidade;
e) a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são os empregados de
ambas as entidades, a Companhia e a que está relacionada com a Companhia. Se a
Companhia for ela própria um plano de benefício pós-emprego, os empregados que
contribuem com a mesma também serão considerados partes relacionadas com a
Companhia;
f) a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa
identificada no item (i) acima;
 uma pessoa identificada na letra (i) a) que tenha influência significativa sobre a
entidade, ou for membro do Pessoal Chave da Administração da Companhia ou de
sua controladora; e
 a entidade, ou qualquer membro de grupo do qual ela faz parte, fornece serviços de
Pessoal Chave da Administração da Companhia ou à controladora da Companhia.
3.7.3-Para os fins desta Política, a definição de Partes Relacionadas estará automaticamente atualizada
em decorrência de qualquer alteração nas regras e normas aplicáveis.
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3.7.4-Para os fins desta Política, consideram-se “Condições de Mercado” aquelas em que, durante a
negociação, observam-se os princípios da:
a) competitividade (preços e condições dos serviços compatíveis com os praticados no mercado);
b) conformidade (aderência dos serviços prestados aos termos e responsabilidades contratuais
praticados pela Companhia, bem como aos controles adequados de segurança das
informações);
c) transparência (reporte adequado das condições acordadas com a devida aplicação, bem como
reflexos destas nas demonstrações financeiras da Companhia); e
d) equidade (estabelecimento de mecanismos que impeçam discriminação ou privilégios e de
práticas que assegurem a não utilização de informações privilegiadas ou oportunidades de
negócio em benefício individual ou de terceiros). Na negociação entre Partes Relacionadas
devem ser observados os mesmos princípios e procedimentos que norteiam negociações feitas
pela Companhia com partes independentes.
3.7.5-Para os fins desta Política, considera-se “Pessoal Chave da Administração” as pessoas que têm
autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da entidade,
direta ou indiretamente, incluindo qualquer administrador (executivo ou outro) dessa entidade.
3.7.6-Para os fins desta Política, “Conflitos de Interesses” surgem quando uma pessoa se encontra
envolvida em processo decisório em que ela tenha o poder de influenciar o resultado final,
assegurando um ganho para si, algum membro próximo da família ou terceiro com o qual esteja
envolvido, ou, ainda, que possa interferir na sua capacidade de julgamento isento.
3.8- VIGÊNCIA
3.8.1-Esta Política entra em vigor na data de sua aprovação e somente poderá ser modificada por
deliberação do Conselho de Administração da Companhia e pode ser consultada no site oficial
de relações com investidores da companhia e da CVM.
3.9- DISPOSIÇÕES GERAIS
3.9.1-As violações dos termos da presente Política serão examinadas pelo Conselho de Administração,
que adotará as medidas cabíveis.
3.9.2-Os eventuais casos omissos desta Política serão decididos pelo Conselho de Administração.
3.9.3-O Conselho de Administração da Companhia irá atualizar a presente Política quando for
necessário em razão de mudanças no Estatuto Social ou no Regulamento do Novo Mercado, ou
ainda em qualquer lei, regulamento ou disposição, seja da CVM, da B3 ou qualquer outra entidade
reguladora, que altere as disposições aqui listadas em relação à Companhia.

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
POL023 Regimento do Comitê de Partes Relacionadas
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