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ESTE DOCUMENTO É UMA MINUTA INICIAL SUJEITA A ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES, TENDO SIDO ARQUIVADO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PARA FINS EXCLUSIVOS DE ANÁLISE E EXIGÊNCIAS POR PARTE 
DESSA AUTARQUIA. ESTE DOCUMENTO, PORTANTO, NÃO SE CARACTERIZA COMO O PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA E NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE VENDA OU UMA SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE COMPRA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL, NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO, SENDO QUE QUALQUER OFERTA OU SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE AQUISIÇÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS SÓ SERÁ FEITA POR MEIO DE UM PROSPECTO DEFINITIVO. OS POTENCIAIS INVESTIDORES NÃO DEVEM TOMAR NENHUMA DECISÃO DE INVESTIMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA MINUTA. 

 

MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO 
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA 

 
ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. 

CNPJ/ME nº 49.732.175/0001-82 | NIRE 35.3.0044666-6 
Avenida Tucunaré, nº 500 

CEP 06460-020, Barueri, SP 
 

[•] Ações 
Valor Total da Oferta: R$[•] 
Código ISIN das Ações “[•]” 

Código de negociação das Ações na B3: “STOK3” 

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto). 

A Estok Comércio e Representações S.A. (“Companhia”), o Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP Fundo Brasil”), FS- Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia (“FIP FS”), TS - Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP TS” e, em conjunto com FIP Fundo Brasil e FIP FS, os “Fundos Carlyle”), Regghi Participações S.A. (“Regghi Participações”), Paul 
Edouard Dubrule (“Paul”), Régis Edouard Alain Dubrule (“Régis”), Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule (“Ghislaine”) e Paul Jean Marie Dubrule (“Paul Jean” e, em conjunto com Paul, Régis e Ghislaine, os “Acionistas Vendedores Pessoas 
Físicas” e, em conjunto com os Fundos Carlyle e a Regghi Participações, os “Acionistas Vendedores”) estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, [•] ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 
valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de[, inicialmente,] [•] ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Oferta 
Primária”); e (ii) secundária de[, inicialmente,] [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas quantidades indicadas na seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Ações Ofertadas, 
Montante e Recursos Líquidos” na página 39 deste Prospecto (“Oferta Secundária”) em ambos os casos, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com os procedimentos da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”). 

A Oferta será realizada sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America” ou “Agente Estabilizador”), do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) 
S.A. (“Credit Suisse”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o 
Bank of America, o Credit Suisse, o Bradesco BBI e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), observado o disposto na Instrução CVM 400, bem como os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – 
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Regulamento do Novo Mercado”, respectivamente), com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a 
participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Ações junto aos Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, 
“Instituições Participantes da Oferta”).  

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo BofA Securities, Inc., pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC, pelo Bradesco Securities, Inc., pelo Santander Investment 
Securities Inc. e pelo UBS Securities, LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e 
domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Rule 144A, do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”), 
em operações isentas de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores 
mobiliários; e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados 
Unidos da América (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos nas alíneas 
(i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução do Conselho 
Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada (“Resolução CMN 4.373”), e pela Instrução da CVM n° 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 560”), ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 
1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país que não o Brasil, inclusive perante 
a SEC. Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato de Distribuição Internacional (conforme definido neste Prospecto). 

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início (conforme definido neste Prospecto), a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme 
abaixo definido) poderá, a critério [da Companhia / dos Acionistas Vendedores], em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até [20]% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar), ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia[, das quais até [•] ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia e até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na 
proporção indicada na seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos” na página 39 deste Prospecto], e nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações 
Adicionais”). 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até [15]% do total das Ações inicialmente 
ofertado (sem considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia[, das quais até [•]ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia e até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade 
dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada na seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos” na página 39 deste Prospecto], nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações 
inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada [pela Companhia / pelos Acionistas Vendedores] ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido neste Prospecto), em 
conexão com a prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito da Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, 
inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início da negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, 
desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido 
neste Prospecto). Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.  

Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa do Preço por Ação, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia 
descritas neste Prospecto. O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto) pelos 
Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, 
parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por 
Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais 
apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação. 

 Preço (R$)(1) Comissões (R$)(1)(2)(4) Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)(5) 

Preço por Ação .........................................................................  [•] [•] [•] 
Oferta Primária .........................................................................  [•] [•] [•] 
Oferta Secundária ....................................................................  [•] [•] [•] 

Total Oferta .............................................................................  [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta 
faixa, a qual é meramente indicativa. 

(2) Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. 
(3) Sem dedução das comissões, despesas e tributos da Oferta. 
(4) Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 43 deste Prospecto. 
(5) Para informações sobre a quantidade de Ações emitidas pela Companhia e a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores e os recursos líquidos a serem por eles recebidos, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Ações 

Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos”, constante na página 39 deste Prospecto. 

A realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 
172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições foram aprovadas em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo (“JUCESP”) em [•] de [•] de 2020, sob o nº [•] e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Data Mercantil” em 16 de outubro de 2020. 

O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Data Mercantil” na data de disponibilização do Anúncio de Início. 

A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições, inclusive no que se refere à fixação do Preço por Ação, serão aprovados pela Regghi Participações na forma do disposto no seu estatuto social. A realização da Oferta 
Secundária, bem como seus termos e condições, será aprovada pelo FIP Fundo Brasil na forma do disposto no seu regulamento. Não será necessária qualquer aprovação societária em relação ao FIP FS, ao FIP TS e aos Acionistas Vendedores 
Pessoas Físicas para a participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação. 

Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou 
órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. 

Será admitido o recebimento de reservas a partir da data indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do 
Prazo de Distribuição (conforme definido neste Prospecto). 

A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram registradas pela CVM em [•] de [•] de 2020, sob o nº CVM/SRE/REM/2020/[•] e CVM/SRE/SEC/2020/[•], respectivamente. 
“OS REGISTROS DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICAM, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE 
AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS”. 
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir investir nas Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da 
situação financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações. 
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E 
“FATORES DE RISCO RELACIONADOS ÀS AÇÕES E À OFERTA” DESCRITOS NAS PÁGINAS 18 E 68, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE 
PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES. 

 
Coordenadores da Oferta 

[Logo dos Coordenadores da Oferta] 

A data deste Prospecto Preliminar é [•] de [•] de 2020. 

[Ticker Novo Mercado]



 

 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES 

Para fins do presente Prospecto, “Companhia” refere-se, a menos que o contexto determine de forma 
diversa, a Estok Comércio e Representações S.A. e suas subsidiárias na data deste Prospecto.  

Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção 
“Sumário da Oferta” na página 22 deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado 
a eles atribuídos neste Prospecto, conforme aplicável. 

Acionistas Controladores TS - Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, Fundo Brasil de Internacionalização de 
Empresas Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia e FS- Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia. 

Administração Conselho de Administração e Diretoria da Companhia, 
considerados em conjunto. 

Administradores Membros do Conselho de Administração e da Diretoria da 
Companhia, considerados em conjunto. 

ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais. 

Assembleia Geral Assembleia geral de acionistas da Companhia. 

Auditores Independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S. 

B3 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 

Banco Central ou BACEN Banco Central do Brasil. 

Brasil ou País República Federativa do Brasil. 

CMN Conselho Monetário Nacional. 

CNPJ/ME Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Economia. 

CPF/ME Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia. 

Código ANBIMA Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para 
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas 
Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de 
Aquisição de Valores Mobiliários, atualmente em vigor. 

Companhia Estok Comércio e Representações S.A. 

Conselho de Administração O conselho de administração da Companhia. 

Conselho Fiscal O conselho fiscal da Companhia, que até a data deste 
Prospecto não foi instalado. 

Contrato de Participação no 
Novo Mercado  

Contrato de Participação no Novo Mercado a ser celebrado 
entre, de um lado, a B3 e, de outro, a Companhia, até a data 
de divulgação do Anúncio de Início (data na qual o referido 
contrato entrará em vigor), por meio do qual a Companhia 
aderirá ao Novo Mercado. 
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CVM  Comissão de Valores Mobiliários. 

Deliberação CVM 476  Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005. 

Deliberação CVM 860 Deliberação da CVM nº 860, de 22 de julho de 2020. 

Diretoria  A diretoria da Companhia. 

DOESP Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

Dólar, dólar, dólares ou US$ Moeda oficial dos Estados Unidos. 

Estados Unidos  Estados Unidos da América. 

Estatuto Social  Estatuto social da Companhia. 

Formulário de Referência  Formulário de Referência da Companhia, elaborado nos 
termos da Instrução CVM 480, anexo a este Prospecto. 

Instituição Escrituradora  Itaú Corretora de Valores S.A. 

Instrução CVM 400  Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 480  Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 505 Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 539 Instrução CVM nº 539 de 13 de novembro de 2013, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 560 Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, 
conforme alterada. 

IOF Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou 
relativos a Títulos e Valores Mobiliários – IOF. 

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

Lei 4.131  Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada. 

Lei das Sociedades por Ações  Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Lei do Mercado de Capitais Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Novo Mercado  Segmento especial de listagem da B3 que estabelece regras 
diferenciadas de governança corporativa e divulgação de 
informações ao mercado a serem observadas pela 
Companhia, mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na 
Lei das Sociedades por Ações. 

Offering Memoranda Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering 
Memorandum, conforme definidos no Contrato de Distribuição 
Internacional, considerados em conjunto. 
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Prospecto ou Prospecto 
Preliminar  

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da 
Estok Comércio e Representações S.A., incluindo o 
Formulário de Referência anexo a ele e eventuais 
aditamentos e/ou suplementos.  

Prospecto Definitivo O Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da 
Estok Comércio e Representações S.A., incluindo o 
Formulário de Referência anexo a ele e eventuais 
aditamentos e/ou suplementos. 

Prospectos O Prospecto Definitivo e o Prospecto Preliminar, 
considerados em conjunto. 

Real, real, reais ou R$  Moeda oficial corrente no Brasil. 

Regra 144A Rule 144A editada ao amparo do Securities Act. 

Regulamento do  
Novo Mercado 

Regulamento do Novo Mercado da B3, que disciplina os 
requisitos para a negociação de valores mobiliários de 
companhias abertas no Novo Mercado, estabelecendo regras 
diferenciadas para essas companhias, seus acionistas, 
incluindo acionistas controladores, administradores e 
membros do Conselho Fiscal, quando instalado. 

Regulamento S Regulamento S editado ao amparo do Securities Act. 

Resolução CMN 4.373  Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de novembro de 2014, 
conforme alterada. 

SEC  Securities and Exchange Commission, a comissão de valores 
mobiliários dos Estados Unidos. 

Securities Act  Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado. 
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA 

Identificação Estok Comércio e Representações S.A., sociedade por ações, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 49.732.175/0001-82, com seus 
atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 
35.3.0044666-6. 

Registro na CVM Em fase de registro como emissora de valores mobiliários 
categoria “A” perante a CVM. 

Sede Localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na 
Avenida Tucunaré, nº 500, CEP 06460-020. 

Diretoria de Relações com 
Investidores 

Localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na 
Avenida Tucunaré, nº 500, CEP 06460-020. O Diretor de 
Relações com Investidores é o Sr. Guilherme Favaro. O 
telefone da Diretoria de Relações com Investidores da 
Companhia é +55 (11) 2186-8428 e o seu endereço eletrônico 
é ri@tokstok.com.br.  

Instituição Escrituradora Itaú Corretora de Valores S.A. 

Auditores Independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S. 

Títulos e Valores Mobiliários 
Emitidos 

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código 
“STOK3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior 
à divulgação do Anúncio de Início. 

Jornais nos quais divulga 
informações 

As publicações realizadas pela Companhia em decorrência da 
Lei das Sociedades por Ações são divulgadas no DOESP e 
no jornal “Data Mercantil”. 

Formulário de Referência Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e 
operações poderão ser encontradas no Formulário de 
Referência. 

Website ri.tokstok.com.br 

As informações constantes no website da Companhia não são 
parte integrante deste Prospecto e não estão a ele 
incorporadas por referência. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO 

Este Prospecto inclui estimativas e declarações acerca do futuro, ou estimativas e 
declarações prospectivas, principalmente, nas seções “Sumário da Companhia – Principais 
Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à 
Oferta”, descritos nas páginas 18 e 68, respectivamente, deste Prospecto, e nas seções 
“4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do 
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto. 

Essas considerações sobre estimativas e declarações prospectivas se basearam, principalmente, 
nas expectativas atuais da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam 
ou possam afetar seu setor de atuação, sua participação de mercado, sua reputação, seus 
negócios, sua situação financeira, o resultado das suas operações, suas margens e/ou seu fluxo 
de caixa. Elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base 
nas informações de que dispomos atualmente. 

Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que podem 
impactar adversamente os resultados da Companhia e/ou podem fazer com que as estimativas e 
declarações não ocorram. Tais riscos e incertezas incluem, entre outras situações, as seguintes: 

• os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de Coronavírus 
(COVID-19) (ou outras pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil e na 
medida em que continuem a causar graves efeitos macroeconômicos negativos, podendo, 
portanto, intensificar o impacto dos demais riscos aos quais estamos sujeitos;  

• o impacto do surto de COVID-19 na economia e condições de negócio no Brasil e no mundo e 
quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais no combate ao surto; 

• nossa capacidade de implementar, de forma tempestiva e eficiente, qualquer medida 
necessária em resposta ao, ou para amenizar os impactos do surto de Coronavírus 
(COVID-19) em nossos negócios, operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição 
financeira; 

• nossa capacidade de prever e reagir, de forma eficiente, a mudanças temporárias ou de longo 
prazo no comportamento de nossos consumidores em razão do surto de Coronavírus 
(COVID-19) ou outras pandemias, epidemias e crises similares), mesmo após o surto ter sido 
suficientemente controlado; 

• conjuntura socioeconômica, política e de negócios do Brasil, incluindo, exemplificativamente, 
câmbio, nível de emprego, crescimento populacional e confiança do consumidor; 

• inflação e desvalorização do Real, bem como flutuações das taxas de juros; 

• modificações em leis e regulamentos, incluindo os que são aplicáveis ao setor de atuação da 
Companhia e/ou que envolvem questões fiscais e trabalhistas; 

• capacidade da Companhia de implementar suas estratégias de crescimento, incluindo a 
abertura e desenvolvimento das atuais e futuras lojas; 

• capacidade da Companhia de se financiar adequadamente; 

• capacidade da Companhia de atender seus clientes de forma satisfatória; 

• nossa capacidade de manter os preços de nossos produtos face aqueles praticados por nossos 
concorrentes atuais, bem como aqueles que poderão ser praticados por novos concorrentes; 

• mudanças nas preferências dos consumidores e demandas pelos produtos que vendemos; 
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• dificuldades na manutenção e melhoria de nossas marcas e reclamações desfavoráveis de 
clientes, ou publicidade negativa, que afetem nossas marcas; 

• aumento do custo da estrutura da Companhia, em especial de custos trabalhistas;  

• o ambiente econômico mundial e brasileiro em geral e os riscos associados à pandemia da 
COVID-19; e 

• outros fatores de riscos apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à 
Oferta” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas 
páginas 68 e 18, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do 
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto. 

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados 
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas 
sobre o futuro. 

As palavras “acreditamos”, “podemos”, “poderemos”, “estimamos”, “continuamos”, “antecipamos”, 
“pretendemos”, “esperamos” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e 
perspectivas para o futuro. Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas, 
sendo que não podemos assegurar que atualizaremos ou revisaremos quaisquer dessas 
estimativas em razão da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de 
quaisquer outros fatores. Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em 
qualquer garantia de desempenho futuro, na medida em que os reais resultados podem não se 
concretizar ou ser substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e 
declarações futuras, constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência e, ainda, nossos 
resultados futuros e nosso desempenho podem diferir substancialmente daqueles previstos em 
nossas estimativas em razão, inclusive, mas não se limitando, dos fatores mencionados acima. Por 
conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações futuras 
para tomar uma decisão de investimento. 

Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos 
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da 
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua 
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se 
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos 
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da capacidade de controle ou 
previsão da Companhia. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de 
investimento deve ser tomada somente baseada nas estimativas e declarações prospectivas 
contidas neste Prospecto e no Formulário de Referência. 

Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da 
Companhia podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros. 

O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM 
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, 
PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A 
RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS 
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS DESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE 
APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, OS 
ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A 
OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS 
ESTIMATIVAS E PROSPECTIVAS FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA 
INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS 
FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA 
CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA. 
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SUMÁRIO DA COMPANHIA 

Acreditamos ser a marca de referência (“lifestyle brand”) para móveis e acessórios no Brasil. Acreditamos que mais do que operar 
como um varejista tradicional, vendemos design, lifestyle e experiência. E esse tem sido o nosso foco há mais de 40 anos. Com o 
maior nível de awareness1, no país, somos a maior2 e entendemos que somos a mais reconhecida empresa de móveis e 
acessórios de decoração para casa para o público A e B no Brasil, nos considerando líder absoluto no setor. Nossa missão é 
possibilitar que nosso cliente mobilie e decore seu espaço com design, inovação e qualidade, de uma forma simples e prática, 
graças ao nosso modelo one-stop-shop, e com excelente custo benefício. 

Somos o resultado de um legado rico e duradouro. Fundada há mais de 40 anos pelo casal de empreendedores Régis e 
Ghislaine Dubrule, a Tok&Stok foi criada para trazer inspiração, inovação, excelente custo benefício e estoque a pronta 
entrega na jornada de compra de móveis e acessórios. Partindo de uma pequena loja na Avenida São Gabriel em São 
Paulo, a Tok&Stok evoluiu e, na nossa visão, se tornou a marca dominante de móveis e acessórios no Brasil, com 
atualmente 59 lojas em 4 formatos diferentes. Nossa trajetória de crescimento se acelerou nos anos 2000 e culminou no 
investimento do The Carlyle Group em 2012 e a profissionalização do time de gestão a partir de 2017. Nossos últimos anos 
têm sido marcados pelo maior foco em eficiência e rentabilidade e pela transformação digital, que acelerou a participação de 
vendas online de 5% da nossa receita líquida no exercício de 2017 para mais de 24% no período de nove meses findo em 
30 de setembro de 2020, conforme observado na imagem abaixo. 

 

Somos uma marca sólida no mercado brasileiro. 

Acreditamos que nossa proposta de valor é única e atende às aspirações dos nossos clientes. Em comparação a outros 
varejistas (lojas físicas tradicionais, e-commerce especializados ou lojas de departamento), nós acreditamos ser a marca com 
a melhor experiência omnicanal, maior variedade de produtos com curadoria e design exclusivo e melhor jornada de compra. 
Somos uma empresa DTC (Direct-to-Consumer) vendendo produtos únicos, com a nossa marca e por meio de nossos canais 
próprios, isso permite que tenhamos uma estrutura verticalizada e integrada para melhor atender as necessidades dos nossos 
clientes e garantir maior vantagem competitiva em relação aos competidores. 

Nossa marca apresenta o maior nível de awareness1, lealdade do setor voltado para o nosso público e melhor nota no 
Reclame aqui (tanto na loja digital quanto física) e se diferencia por ser uma marca em que o brasileiro confia, com a qual se 
identifica e que tem orgulho de ter em seu lar. Acreditamos que a construção da marca Tok&Stok é resultado da qualidade 
do produto e experiência de loja, reforçada pela nossa posição que acreditamos ser na vanguarda das tendências de 
móveis e acessórios e pelo nosso comprometimento com elevados níveis de serviço com o nosso consumidor. 

Nossos produtos são os protagonistas do nosso modelo de negócios. Nosso sortimento é composto por mais de 10.000 SKUs, sendo 
75% deles exclusivos e quase todos comercializados sob a marca Tok&Stok. Nossos produtos evoluem e acompanham as mais 
atualizadas e variadas tendências de design, remetendo às principais tendências internacionais adaptadas ao mercado brasileiro e 
contando com uma equipe composta por mais de 100 profissionais responsáveis por sua curadoria e aprimoramento. 5% dos nossos 
SKUs são renovados mensalmente e aproximadamente 16% das vendas dos últimos 12 meses findos em 

 
1 De acordo com pequisa Kantar – Tracking Decora realizada no período de novembro de 2019 a fevereiro de 2020. 
2 Em termos de receita bruta no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, com base nas informações publicadas pela 

Euromonitor International Limited 
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30 de setembro de 2020 vieram desses novos SKUs. Atualmente, trabalhamos com mais de 900 fornecedores que 
produzem de acordo com os nossos padrões de qualidade e design os móveis e acessórios para casa inovadores e de alta 
qualidade que oferecemos aos nossos clientes. 

Focamos em capturar tendências e estilos inovadores para implementá-los na concepção, desenvolvimento e criação de 
móveis e itens de decoração, o que se traduz em itens com designs originais a um melhor custo-benefício para nossos 
clientes. Em nossas lojas (físicas e online), criamos para nossos clientes ambientes que oferecem ampla variedade de 
estilos, gostos e preços, na busca a incentivá-los a expressar o seu próprio estilo. 

Nossos produtos são desenvolvidos levando como base nas seguintes nove macrotendências: 

 

Contamos com a parceria de longo prazo com mais de 150 designers e arquitetos e um time interno de design com mais de 
25 anos de experiência. 

 

Nossas vendas são realizadas através do nosso e-commerce e de nossas lojas físicas, adotando o conceito de one-stop shop (ou 
seja, oferecemos uma proposta comercial em que o cliente consegue mobiliar e decorar sua casa com apenas uma única visita a 
qualquer um dos nossos múltiplos canais). Estamos presentes em toda a jornada do nosso consumidor e somos muito bem 
avaliados por eles. Nosso NPS (“Net Promoter Score”) tem se mantido em nível superior a 80 desde 2019. Mais de um quinto dos 
nossos clientes são recorrentes (considerando aqueles que compraram mais de 4 vezes nos últimos 24 meses). Possuímos a 
melhor avaliação no Reclame Aqui de 8,0 em 30 de setembro de 2020, considerando a média dos últimos 6 meses, comparado à 
média de 6,5 de potenciais competidores dos setores de móveis e acessórios para casa. 

Nossa jornada sempre foi orientada aos nossos clientes e omnicanal. Acreditamos que ocupamos uma posição de 
vanguarda no mercado brasileiro, a qual se traduz nos produtos e no desenvolvimento dos nossos canais de venda, em 
especial na estratégia de atuação em uma plataforma de múltiplos canais de venda (omnicanal). A omnicanalidade é 
elemento central da experiência de compra desenvolvida de forma visionária pelos nossos fundadores desde a inauguração 
da Tok&Stok, em 1978, ano de inauguração da Tok&Stok. 

Nos mantemos atentos e buscamos nos atualizar à nova jornada dos nossos clientes, desenvolvendo soluções de integração aos 
múltiplos canais. Após a implementação do conceito de corredor infinito já na nossa inauguração em 1978, lançamos o 
atendimento via telemarketing em 1996 e cinco anos depois já possuíamos vendas por e-commerce e possibilidade de consultar os 
estoques online. Em 2017, expandimos nosso canal digital para comercialização de acessórios. Mais recentemente, integramos 
aos nossos canais os serviços de retirada em loja (“pick-up in store”), a partir de 2019, e drive-thru, atendimento via WhatsApp e 
pagamentos por link, a partir de 2020. Em setembro de 2020 lançamos um aplicativo que permite ao cliente realizar um processo 
completo de compra e interações de pós-venda com a Tok&Stok, além de oferecer funcionalidades, como a opção de realidade 
aumentada, que permitem ao cliente fazer a melhor seleção possível dos produtos. 
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Reflexo disso, durante o período de 9 meses encerrado em 30 setembro 2020, 18% dos nossos clientes já são omnicanal, e 
35% dos nossos clientes visitam o nosso site antes de ir para as lojas físicas, de acordo com uma pesquisa com 
aproximadamente 1.200 mil clientes e 785 entrevistas nas nossas lojas físicas em dezembro de 2018, e 73% vão às lojas 
físicas antes de comprar no nosso site de acordo com a mesma pesquisa. Entre novembro de 2019 a fevereiro de 2020, 
23% das nossas vendas online terminaram nas nossas lojas físicas através do pick-up in store (venda online de produtos 
que estão no estoque da loja) ou do click&collect (venda online de produtos que estão no centro de distribuição e são 
encaminhados às lojas para serem entregues). Nossos clientes omni são mais rentáveis por possuírem uma frequência de 
compra e um ticket médio de 4,1x nos últimos 

24 meses e R$579,00 respectivamente, comparado com uma frequência de 2,7x e um ticket médio de R$523,00 do nosso 
cliente médio. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2020, nosso canal digital representou 24% da nossa receita 
líquida, comparado com 11% em 2019, 7% em 2018 e 5% em 2017, e com patamares de rentabilidade equivalentes aos 
que obtemos nas vendas em nossas lojas físicas. 

Acreditamos ser líder absoluto no Brasil, resultado de uma performance financeira sólida e em crescimento. No exercício 
social findo em 31 de dezembro 2019, atingimos receita líquida de R$1.201,6 milhões (63% em venda de móveis e 37% em 
acessórios de decoração), um EBITDA Ajustado de R$150,6 milhões e um Lucro Líquido Ajustado de R$88,8 milhões, vide 
item 3.2 do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto. Acreditamos que nos destacamos pela nossa 
performance nos canais digitais, em que tivemos um crescimento de receita bruta de 68% em 2019, quando comparado com 
2018. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2020, 18% dos clientes eram omni e realizaram compras online e em 
nossas lojas, 24% das vendas foram feitas online e as vendas no nosso canal digital apresentaram crescimento de 69%. 

Seja através dos canais físicos ou digitais, acreditamos que a Tok&Stok vem sempre acompanhando as novas tendências e 
estilos que emergem no Brasil e no mundo. Móveis e acessórios de decoração são elementos centrais, que acompanham os 
momentos de mudança na vida dos nossos clientes, e somos especializados nisso. Acreditamos, assim, que estamos em 
posição privilegiada para continuar crescendo em nosso mercado de atuação, e que nosso crescimento ocorrerá de forma 
orgânica ou através de novas ocasiões de consumo e será favorecido por nossa capacidade de desenvolver novos 
conceitos e atualizar concepções já existentes. Neste momento em que a casa adquire um papel ainda mais importante no 
bem-estar das pessoas, estamos unicamente posicionados para continuar a encantar nossos clientes. 

Principais Informações Operacionais e Financeiras 

A tabela a seguir apresenta os principais indicadores financeiros e operacionais para os períodos indicados: 

Dados Financeiros 

 
Período de 9 meses findo em 30 de 

setembro de 
Exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 
 2020 2019 2019 2018 2017 
 (em R$ milhões, exceto percentuais) 
Receita Líquida ................................................ 668,1 872,4 1.201,6 1.124,6 1.029,6
Lucro (Prejuízo) Líquido ................................... (50,1) 32,2 53,5 73,0 (12,8)
EBITDA(1)(3) ...................................................... 39,5 136,9 192,7 130,0 33,7
EBITDA Ajustado

(2)(3) ........................................ 8,5 109,7 150,6 149,9 96,6
Margem EBITDA

(4) ........................................... 5,9% 15,7% 16,0% 11,6% 3,3% 
Margem EBITDA Ajustada

(5) ............................ 1,3% 12,6% 12,5% 13,3% 9,4%
Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado

(3)(6) ............... (11.6) 61,4 88,8 76,1 20,8
 

(1) O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) é uma medida não contábil elaborada pela Companhia em 
consonância com a Instrução CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução CVM 527”). O EBITDA consiste no 
lucro (prejuízo) líquido do período/exercício, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social e da 
depreciação e amortização. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e nos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 
2020 e 2019, o resultado da Companhia foi impactado pela adoção do IFRS 16 (CPC 06-R2) a partir de 1º de janeiro de 2019. Na 
adoção de tal norma a Companhia optou pelo método retrospectivo modificado, não reapresentando os exercícios anteriores. Desta 
forma, as informações contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram ajustadas para refletir a 
adoção desta norma, portanto, não são comparáveis com as informações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2019. Para reconciliação do lucro (prejuízo) líquido para o EBITDA, vide seção 3.2 do Formulário de Referência da Companhia, anexo a 
este Prospecto; 

(2) O EBITDA Ajustado é uma medição não contábil elaborada pela Companhia e corresponde ao EBITDA  ajustado por (i) pagamentos de 
passivo de arrendamento, 

(3) ajuste a valor presente das vendas e compras a prazo, (iii) despesas extraordinárias decorrentes da mudança do centro de distribuição e 
gastos com projeto logístico, 

(4) despesas relativas à contratação da Domus, (v) despesas (reversão) de opções e bônus de subscrição relativa a pagamento baseado em 
ações dos executivos da Companhia e da Domus, e (vi) despesa com parcela sob condição suspensiva relativa a contas a pagar com 
partes relacionadas. Para reconciliação do lucro (prejuízo) líquido para o EBITDA Ajustado, vide seção 3.2 do Formulário de Referência 
da Companhia, anexo a este Prospecto. 

 Em 30 de setembro de Em 31 de dezembro de 
 2020 2019 2018 2017
Dívida Bruta(1)(3) ...........................................  289,2 112,2 111,5 112,9
Caixa e equivalentes de caixa ....................  (198,5) (12,4) (15,5) (4,8)
Dívida Líquida(1) ..........................................  90,7 99,8 96,0 108,1
Dívida (Caixa) Líquido Ajustado(2) ...............  (139,7) (194,2) (217,0) (138,6)
 

(1) A Dívida Bruta refere-se ao total de empréstimos e financiamentos. 



 

10 

(2) A Dívida (Caixa) Líquido Ajustado é calculada a partir do saldo de Dívida Líquida, acrescentando: (i) saldo de contas a pagar com partes 
relacionadas e (ii) saldo de parcelamento de impostos, e deduzido pelo saldo de contas a receber de cartões de crédito, passíveis de 
venda ou desconto. A Dívida (Caixa) Líquido Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento 
reconhecida pelo BRGAAP e nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, e não possui um significado padrão. Outras empresas podem calcular 
a Dívida (Caixa) Líquido Ajustado de maneira diferente da utilizada pela Companhia. Para reconciliação da Dívida (Caixa) Líquido 
Ajustado, vide seção 3.2 do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto. 

Dados Operacionais 

Informações Operacionais 
Período de 9 meses findo em 30 

de setembro de 
Exercício social encerrado em 31 

de dezembro de 
 2020 2019 2019 2018 2017 
 (em R$ milhões, exceto percentuais) 
Número de Lojas (fim do período) .................. 59 57 59 55 55
Crescimento das vendas mesmas lojas - Like-
for-Like (L4L)(1) ................................................ (23%) 6% 4% 5% 1%
Participação do Canal Digital .......................... 24% 11% 11% 7% 5%
Crescimento do e-commerce .......................... 69% 94% 68% 47% 6%
 

(1) Vendas mesmas lojas – Like for Like (LFL) são vendas realizadas nas lojas físicas comparáveis e no digital. 
(2) Participação do canal digital representa a porcentagem de vendas realizadas através dos canais digitais no total de receita líquida da 

companhia. 

Nossas Vantagens Competitivas 

Acreditamos que as seguintes vantagens competitivas nos diferenciam dos concorrentes e contribuem para nosso sucesso: 

Dinâmica positiva de um setor ainda fragmentado 

O mercado total de móveis, acessórios de decoração e utensílios domésticos no Brasil representa R$90 bilhões em receita 
em 2019, segundo o IEMI, e cresce anualmente a 2,1x o PIB em termos reais3. O sub-segmento de lojas especializadas de 
móveis e acessórios de decoração do varejo no Brasil representa R$36 bilhões em receita em 2019, e, incluindo o mercado 
de móveis sob medida, temos um sub-segmento, em 2019, de R$51 bilhões em termos de receita, segundo dados do 
Euromonitor em 2020. Nesse mercado altamente pulverizado, os 5 principais players somam 3% (segundo a Euromonitor) 
do market share (considerando o mercado total segundo o IEMI em 2019), enquanto em outros segmentos do varejo no 
Brasil como vestuário e calçados, saúde e beleza, e alimentos, somam 22%, 26% e 29%, respectivamente, segundo a 
Euromonitor. 

As classes sociais que mais consomem no setor em que estamos inseridos são as classes A até C1, que são nosso público-
alvo e representam, segundo o IPC Maps, Furniture and Home Decor em 2020, mais de 67% dos gastos com móveis e 
acessórios de decoração no Brasil. 

Adicionalmente, acreditamos que o mercado brasileiro de móveis é bastante fechado, com importações representando 3,0% 
de penetração no setor. Ainda, acreditamos que os elevados custos de importação e a complexidade logística limitam a 
possibilidade de entrada de concorrentes estrangeiros no setor de móveis, razão pela qual não acreditamos em uma 
interferência internacional no mercado brasileiro no curto e médio prazo. Acreditamos que a dificuldade de entrada de novos 
concorrentes, em conjunto com a alta fragmentação do setor varejista de móveis e acessórios de decoração, é uma grande 
oportunidade de crescimento para nós. 

Conceito de lojas físicas diferenciado para comercialização de móveis e acessórios de decoração no Brasil. 

Nossas lojas estão distribuídas por todas as regiões do Brasil, se beneficiando de um know how acumulado nos mais de 40 
anos desde a nossa fundação. 

Em 30 de setembro de 2020, nossas 59 lojas físicas estavam presentes em 21 Estados e 36 cidades, incluído o Distrito 
Federal, e em todas as regiões do Brasil. A distribuição das nossas lojas se dá estrategicamente conforme o Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional, razão pela qual nossa concentração se dá principalmente na região Sudeste, a mais rica do 
país. A distribuição geográfica de nossos pontos de venda é a seguinte: 54% na região Sudeste, 20% na região Nordeste, 
15% na região Sul, 9% no Centro-Oeste e 2% na região Norte: 

Nossa operação de lojas está dividida em 4 formatos: 

• Lojas Flagship com mais de 6 mil m2, oferecendo o nosso sortimento completo, localizadas exclusivamente em São 
Paulo e Rio de Janeiro; 

• Lojas Megastore com tamanho entre 2 e 6 mil m2, concentradas nas principais regiões metropolitanas do Brasil, 
oferecendo sortimento extenso de móveis e acessórios de decoração; 

• Lojas Standard com tamanho entre 1 e 2 mil m2 localizadas em cidades menores com população de pelo menos 300 
mil habitantes e consumo anual de móveis e acessórios de pelo menos R$ 300 milhões; e 
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• Lojas Studio de até 1 mil m2 localizadas nas principais regiões metropolitanas brasileiras, onde estamos presentes 
também com lojas Flagships e/ou Megastores, dentro de shoppings centers de alto fluxo, oferecendo 70% do sortimento 
de acessórios e oferecendo o sortimento de móveis exclusivamente através de totem digital para venda online, e 
experiência de loja focada em uma jornada mais espontânea do cliente e na compra por impulso. 

Do total das 59 lojas físicas que possuímos, 2 são Flagship, 32 são Megastore, 17 são Standard e 8 são Studio. As lojas 
Studio localizadas no Shopping Market Place em São Paulo e no Shopping Tijuca no Rio de Janeiro refletem um novo 
conceito para este formato e que empregaremos nas próximas inaugurações. Este novo conceito é voltado para uma 
jornada de compra mais rápida, de conveniência e impulso, com foco na venda de acessórios e decoração. A “Nova Loja 
Studio” apresenta, assim, um sortimento focado em acessórios de decoração, cuja proposta comercial é estruturada 
levando em consideração nossas tendências e estilos, de forma que continuamos proporcionando, em tais espaços, 
ambientes inspiradores que buscam beneficiar e combinar com os estilos individuais de nossos clientes. 

Marca reconhecida (“Top of Mind Brand”) no setor de móveis e decoração no Brasil. 

Nossa marca é altamente reconhecida no mercado brasileiro, com 97% de brand awareness, de acordo com pesquisas 
desenvolvidas pela Kantar – Tracking Decora entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020 com potenciais clientes do nosso 
mercado alvo. Assim, somos a lifestyle brand mais reconhecida em atributos intangíveis e relevantes para a decisão de 
compra dos clientes no setor de móveis e acessórios de decoração, com o maior nível de awareness1. 

Continuamos fortalecendo nossa marca ao oferecermos aos nossos clientes produtos exclusivos através de uma proposta 
comercial que acreditamos ser única, que combinam a constante entrega de produtos diferenciados e de qualidade aos 
consumidores, aliados a um ótimo custo-benefício. 

Acreditamos que o poder de nossa marca é um exemplo da fidelidade de nossos clientes e sua relação a longo prazo 
conosco, contribuindo ainda mais para nosso crescimento e resiliência. 

Desde 1994, ganhamos mais de 90 prêmios, nacionais e internacionais, dentre eles os mais relevantes para nossa marca: 

• GIA – Global Innovator Award, em 2004; 

• Ebit – Melhor e mais querida loja virtual do Brasil, em 2016; 

• Alshop – Top of mind móveis e decoração, 12 vezes consecutivas, de 2001 a 2020; 

• Casa & Mercado – Top of mind loja de objetos de decoração e design, 9 vezes consecutivas, de 2001 a 2020; 

• IBEVAR - Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo - Empresa mais admirada no segmento 
de “Artigos para o Lar”, além de ter registrado pontuação máxima no critério “Eficiência”, 2019 

Produtos funcionais, com design inovador e forte apelo comercial como core da operação e da nossa cultura 
empresarial. 

A Tok&Stok desenvolveu um conceito que acreditamos ser único baseado na diferenciação de produtos oferecidos aos 
clientes – o nosso produto tem design, inovação e é funcional, além de ser altamente comerciável. Oferecemos uma ampla 
gama de produtos inovadores que buscam propiciar a nossos clientes design a um melhor custo benefício, fazendo uso de 
um merchandising atraente e inspirador. Através dessa combinação, oferecemos aos nossos clientes uma experiência 
imersiva e interativa, que os leva a reconhecer a diferenciação da marca. 

Temos como marca registrada a capacidade de criar “universos de decoração” abrangendo todos os cômodos da casa em 
uma ampla variedade de temas e estilos, combinando acessórios de decoração para casa e mobília. Os clientes se 
beneficiam de produtos que são inspiradores e originais, e que combinam com seus estilos individuais. 

Pretendemos continuar sendo um dos primeiros a adotar estilos e tendências em ascensão, capturando e adaptando 
projetos de design, cuidadosamente selecionados por nossa equipe experiente de design e nossa parceria com mais de 150 
arquitetos e designers. 

A nossa abordagem equilibra design e eficiência comercial, reutilizando e adaptando best-sellers e aproveitando os dados 
históricos detalhados de vendas para gradualmente nos atualizar e criar novas coleções e universos correspondentes às 
novas tendências do mercado. 

Rede de lojas físicas integradas a uma plataforma de e-commerce omnicanal em crescimento. 

Temos uma longa tradição de multi-canalidade, tendo adotado um modelo disruptivo desde nossa inauguração em 1978. 
Oferecendo, desde a nossa fundação, a opção de compra na loja com entrega à domicílio com serviço de montagem. A oferta 
de sortimento expandido (corredor infinito) é parte do nosso DNA e da rotina de loja, uma vez que sempre tivemos variedade 
de tecidos e acabamentos de produtos que não estavam expostos em lojas. 90% de nossas vendas são associadas a um 
client ID específico, o que nos possibilita trabalhar com uma base de dados detalhada que ajuda na maior assertividade na 
tomada de decisões de campanhas de marketing e comunicação com nossos consumidores. Nossa base de clientes 
conta com mais de 6 milhões de nomes cadastrados, dos quais 4 milhões estão ativamente cadastrados no nosso mailing 
list. 
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Nosso cliente é omnicanal. Por isso, trabalhamos na sinergia entre nossos diferentes canais de venda. O estoque de 
móveis de nossas lojas é 100% integrado entre elas e o nosso centro de distribuição, além de termos implementado, em 
2019, o pick up in store e o click & collect. Adicionalmente, nossos vendedores estão equipados com dispositivos móveis 
para realização de uma jornada de compra em lojas 100% mobile, podendo inclusive finalizar compras sem necessidade de 
filas em caixas tradicionais. Ainda, nossos clientes podem se apoiar no nosso aplicativo como ferramenta de suporte à 
jornada (seja dentro ou fora de nossas lojas). 

Nossas plataformas digitais buscam expandir nossa experiência de loja a todos os clientes. A partir de nosso website e 
aplicativo mobile, os clientes podem se inspirar com as novas coleções, ambientes, buscar curadoria de tendências, 
consultar estoque de produtos em loja, dentre outros. Atualmente, 35% dos nossos clientes pesquisam online antes de ir 
para a loja, de acordo com uma pesquisa com aproximadamente 1.200 mil clientes e 785 entrevistas realizada nas nossas 
lojas físicas em dezembro de 2018, e 73% dos clientes online foram à loja antes de realizar uma compra via e- commerce, 
segundo a mesma pesquisa. Entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020, 23% das nossas vendas online terminam nas 
nossas lojas físicas através do pick up at store ou do click&collect. Acreditamos que a robustez da nossa omnicanalidade 
possui ainda grande potencial de crescimento, engajando nosso consumidor em todos os canais disponibilizados. 

Reconhecemos, desta forma, que os nossos canais online e offline são complementares e permitem a criação de jornadas 
múltiplas e integradas para nossos clientes, dando a eles a opção de percorrer seu caminho de inspiração, pesquisa, 
formação de opinião e compra do jeito que preferirem. Acreditamos, entretanto, que o nosso mercado de atuação nunca 
será 100% digital dado que a experiência de sentar em um sofá, sentir a textura de um tecido, tocar em um acabamento ou 
testar a maciez de um colchão ainda é essencial aos nossos clientes, razão pela qual prezamos também pelo domínio de 
execução das nossas lojas físicas. Nossa experiência reforça a força da complementariedade dos nossos canais. Por 
exemplo, a abertura da loja na cidade de Santos, São Paulo, em 2019, levou a um crescimento de 237% nas vendas através 
do canal digital nesta cidade, comparando os 12 meses anteriores a abertura com os 12 meses posteriores. 

Proporcionamos atendimento especializado e oferecemos informação e orientação completa sobre os produtos e serviços 
disponíveis em nossas lojas. Nossa experiência de loja é reconhecidamente um diferencial competitivo da nossa empresa, 
com um Net Promoter Score (NPS) superior a 80 entre nossos clientes na média dos últimos 36 meses. 

Nosso canal digital, que contempla todos os tipos de produtos, de móveis a acessórios, é um dos grandes motores de 
nosso crescimento com 68% e 69% de crescimento na receita líquida digital no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 
e no período de nove meses findos em 30 de setembro de 2020, respectivamente. A receita líquida digital representou 24% 
da nossa receita líquida no período de nove meses findos em 30 de setembro de 2020, comparado a 11% no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019 com crescimento na participação das vendas totais de mais de 4 vezes desde 2015. A 
constante evolução de uma plataforma omnicanal será chave para fornecer soluções que fazem o melhor uso das nossas 
lojas físicas como um meio conveniente para nossos clientes e para possibilitar uma experiência que englobe todos os 
canais de forma unificada propiciando a jornada de consumo que o cliente desejar fazer. 

Atualmente, temos 2 milhões de clientes ativos (que realizaram compras nos últimos 24 meses com no mínimo uma compra 
online e uma offline) com um grau de recorrência de 2,7 vezes durante 24 meses e ticket médio de R$523,00. Dentre os 
clientes ativos, mais de 10% são clientes que estão conosco há mais de 10 anos e 21% são considerados clientes 
recorrentes, considerando aqueles que compraram mais de 4 vezes nos últimos 24 meses. O cliente omnicanal, que 
representa 18% do total de clientes4, realizou na média 4,1 compras na Tok&Stok nos últimos 24 meses, enquanto o cliente 
que comprou somente nas nossas lojas físicas realizou na média 2,5 compras na Tok&Stok nos últimos 24 meses e o 
cliente que realizou compras exclusivamente online, em média 1,3 vezes. 

Na média, o ticket médio anual do cliente omnicanal é de R$579,00, já o offline é de R$504,00 e o online é de R$474,00, 
considerando os últimos 24 meses. 

Possuímos, ainda, uma grande presença nas mídias sociais, contando com aproximadamente 2,8 milhões de seguidores na 
rede social Instagram e 2,1 milhões no Facebook ao final de setembro de 2020. Quando comparada com outras empresas 
do setor, a Tok&Stok contempla o maior número de seguidores entre elas, conforme tabela abaixo. 
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Ainda, possuímos mais de 2 milhões de curtidas no Facebook, 2,3 mil posts no Instagram, mais de 160 vídeos no Youtube e 
lives com mais de 3 mil visualizações, em setembro de 2020. Tais plataformas de mídia digital permitem, além da maior 
interação com o público-alvo e conexão entre a marca e consumidor, o enriquecimento da plataforma omnicanal e uma 
maior visibilidade para a divulgação de nossos produtos. 

Talentos engajados trabalhando com uma equipe de administradores e prestadores de serviços qualificada e 
experiente 

Acreditamos que nosso time é caracterizado por ser ágil, organizados em squads multi-funcionais e criativo. Combinamos 
especialistas em tecnologia disruptiva, gestão de varejo e design e tendências de móveis e acessórios para casa no nosso 
corpo gerencial. 

Esta equipe altamente qualificada se mostra complementar devido a suas diferentes habilidades adquiridos com vivências 
singulares no setor. A experiência e o engajamento de nossa administração são elementos cruciais para a expansão e 
estratégia de nossos negócios. 

Buscando a potencialização e uma aceleração da transformação digital, em setembro de 2019, estruturamos a contratação 
exclusiva da prestadora de serviços Domus, formada por um grupo de profissionais de renome e com vasta experiência no 
mercado digital aplicado ao varejo, focada em e incentivada a potencializar a conexão da nossa plataforma de e-commerce 
à nossa estratégia de omnicanalidade e transformação digital, de forma a acelerar nossa resposta às mudanças do 
comportamento do consumidor. 

O nosso time de tecnologia e a TK Solution, nosso laboratório de inovação tecnológica, são liderados pelos sócios executivos 
da Domus, que incluem: 

• Gustavo Avelar, com experiência Linx, Neemu e Cnova; 

• Fábio Coutinho, com experiência na Linx e Neemu; 

• Leonardo Gasparin, com experiência em Neemu e Cnova; 

• Luiz Carvalho, com passagem na XP Inc; 

• Daniel Vidotti, que trabalhou na Centauro; 

• Lucas Zago, que passou pela Linx e Chaordic; e 

• Lucas Santos com experiência na Linx e Cnova. 

A TK Solution e nossa área de tecnologia são responsáveis por gerar conteúdo digital, desenvolver tecnologia móvel, 
aquisição de mídia online, atração de clientes via canal digital, integração e desenvolvimento dos sistemas, gestão e análise 
de dados do nosso data lake, desenvolvimento e gestão de nossa plataforma de e-commerce, marketing via mídias sociais, 
desenvolvimento de nossa user experience online e desenvolvimento tecnológico de nossas lojas físicas. 

A equipe da TK Solutions em conjunto com a nossa área de tecnologia é formada por mais de 210 profissionais, sendo 98 
totalmente dedicados à tecnologia e mais de 100 engenheiros. 

Forte cultura de governança corporativa, apoio dos fundadores e alinhamento de longo prazo dos executivos 

Acreditamos que uma de nossas forças está na presença ativa do nosso conselho de administração, que inclui nossos 
fundadores, nas decisões estratégicas, na supervisão seguindo melhores práticas de governança corporativa e mantendo a 
essência do processo criativo de nossos variados produtos, preservando a identidade e autenticidade da marca. Ainda, 
nossos executivos estão alinhados com a nossa estratégia de longo prazo e possuem incentivos que os tornam sócios com 
participação relevante no capital social, em uma visão de diluição máxima (fully-diluted basis). 

The Carlyle Group investiu na Tok&Stok em 2012 e, a partir de então, implementou um plano de expansão com crescimento 
orgânico, profissionalizou as operações e deu suporte para que tenhamos mais foco em eficiência e rentabilidade. 
Atualmente, estamos nos concentrando na estratégia omnicanal e de aceleração digital. O The Carlyle Group possui um 
know how extenso do mercado de varejo e consumo brasileiro e internacional, oferecendo à Tok&Stok apoio estratégico, 
financeiro e operacional para as tomadas de decisões. 

Solidez Financeira 

Temos um histórico crescimento tanto em receita líquida, quanto em EBITDA Ajustado e Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado. 
Entre 2017 e 2019, o CAGR de Receita Líquida, EBITDA Ajustado e Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado foi de 8,0%, 24,9% e 
106,4%, respectivamente. Acreditamos que nosso retorno sobre o capital investido (ROIC) é atraente representando 15,5% 
e 21,9%em 2018 e 2019, respectivamente. 

Nosso baixo Índice de Alavancagem, vide item 3.2 e 10.1 do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este 
Prospecto, nos possibilita atravessar períodos adversos da economia e ter maior flexibilidade para aproveitar oportunidades 
estratégicas de expansão e investimento. Em 30 de setembro de 2020, tínhamos uma dívida líquida de R$ 90,7 milhões e 
uma posição de caixa líquido ajustado de R$139,7 milhões. 
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Nossa Estratégia 

Objetivamos fortalecer a nossa liderança no mercado de móveis e acessórios de decoração para os segmentos A e B com 
foco total no cliente, através de um relacionamento próximo e personalizado, mantendo nossos níveis de reconhecimento 
de marca (brand awareness), aumentando a fidelidade dos nossos clientes e reforçando o DNA da nossa marca. Para tanto, 
temos como estratégia o fortalecimento do nosso core business, a expansão de nossas operações e formatos de lojas 
físicas e a busca pela liderança na transformação digital e diferenciação logística, a serem utilizadas como pilar para 
conhecer, engajar, vender e se relacionar com clientes, através de uma jornada de consumo multicanal. 

Liderança de marca, inovação em design e lealdade dos nossos clientes 

Continuamos fortalecendo o core da marca por meio de constante investimento na manutenção da nossa liderança no setor de 
móveis e acessórios de decoração brasileiro, buscando continuar a ser um dos primeiros a adotar estilos e tendências em 
ascensão, capturando e adaptando projetos de design, cuidadosamente selecionados por nossa equipe experiente de design e 
nossa parceria com mais de 150 arquitetos e designers. Estamos focando também em oferecer uma variedade maior e mais 
categorias de produtos, a partir da revisão e gestão do calendário integrado (planejamento, desenvolvimento de produto, compras 
e comunicação / campanhas), adaptado para diferentes clusters (geografia, nível de renda, tamanho da loja) e fortalecimento do 
nosso compromisso com a cadeia de fornecedores (compliance, desenvolvimento e controle de qualidade). 

Estamos focados em aprimorar a experiência e o relacionamento com nosso consumidor em todos os canais. Os nossos 
investimentos em logística, especialmente o nosso novo centro de distribuição, está encurtando os nossos prazos de entrega e 
aumentando o sortimento disponível em todos os canais. Monitoramos constantemente as aspirações e mudanças nos hábitos de 
consumo dos nossos clientes, de forma a aprimorar a nossa linha de produtos e potencialmente introduzir novas categorias. Em 
2020, introduzimos a nossa primeira linha de móveis e acessórios para pets que de maneira inovadora é integrada a nossas 
coleções de móveis. Ainda, estamos buscando maior integração entre as nossas vendas de móveis e acessórios de decoração. 

Em paralelo ao desenvolvimento do nosso canal digital, estamos introduzindo novas tecnologias e fortalecendo nossas lojas 
físicas para oferecer mais conteúdo e interatividade, dentro do conceito de retailtainment. Algumas das iniciativas que 
estamos implementando são: redução do atrito na jornada do cliente na loja, possibilitando maior flexibilidade e rapidez, com 
serviço móvel e eliminando o conceito de caixa físico para checkout; melhor alocação e layout do espaço; aumento da 
inspiração com maior ênfase no conteúdo e experiências interativas; implementação de projetos de decoração 
personalizada; modernização da experiência de loja e digitalização da jornada do cliente. 

A nossa política de preço está migrando para um modelo granular e estratégico, onde há uma maior flexibilidade para os 
clientes e onde os preços dos produtos e dos serviços são segregados (por exemplo, serviços de entrega e montagem). 

Buscar liderança na transformação digital no segmento de móveis e acessórios de decoração 

Pretendemos buscar a liderança na transformação digital do nosso mercado e a digitalização da jornada do nosso 
consumidor, através do aprofundamento de nossa estratégia omnicanal e da aceleração da nossa capacidade de 
desenvolvimento e entrega de tecnologia nas nossas principais áreas de negócio. Desta forma, pretendemos evoluir na 
visão de gestão e entrega de experiência focada no cliente, independente do canal escolhido para se relacionar com a 
marca, e na busca por formas mais eficientes e mais rápidas de entrega de produtos na casa dos consumidores, a partir da 
transformação dos nossos sistemas e processos logísticos. 

Nosso processo de transformação digital é segregado em três fases. A primeira delas é o posicionamento digital, em que o 
e-commerce representava até 10% da receita e visa o desenvolvimento do e-commerce com uma proposta de diferenciação 
do canal. Nessa fase, passamos também a investir em marketing online e focamos nossa plataforma de CRM para o canal 
digital. A segunda fase – em que estamos atualmente – foca na integração da experiência do consumidor. Nesta etapa, o 
digital tipicamente representa 10% a 30% da receita e com clientes omni representam mais de 20% do total, com 
consolidação da plataforma por meio de avanços paralelos de atividades e times voltados para atender o canal. Por fim, a 
terceira fase objetiva garantir o domínio da plataforma digital garantindo que esta seja capaz de se adaptar facilmente às 
necessidades do consumidor. Nesta etapa, o canal digital tipicamente representa mais de 30% da receita e clientes omni 
representam mais de 50% do total. Como fruto desses esforços, esperamos aumentar a participação da receita líquida do 
canal digital na receita líquida total dos atuais 24% do período de 9 meses findos em setembro de 2020 para os patamares 
típicos da transformação digital mencionada, e obtendo patamares de rentabilidade equivalentes aos que obtemos nas 
vendas em nossas lojas físicas. 
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A estratégia omnicanal tem como objetivo ampliar o relacionamento com os nossos clientes, para isso estamos criando 
novas interfaces com o consumidor, como lista de casamento, app mobile, pagamento por WhatsApp, vendedor online, 
entre outros. Também pretendemos ter todo o sortimento da Tok&Stok disponível para venda, troca e devolução em todas 
essas interfaces e ter novas opções e serviços de entrega, como entrega no mesmo dia, entrega em 1 dia e diversos 
serviços de montagem, entre outros. 

Nós também estamos focando na digitalização de toda a experiência B2B, que já representa mais de 10% das vendas, e em 
oferecer novos serviços relacionados a móveis e acessórios, como FAAS (móveis como serviço) e arquiteto online, em 
internalizar ou migrar para plataformas que permitem que a Tok&Stok assuma 100% da interface de gestão do consumidor, 
em recrutar equipes de tecnologia em diferentes áreas de negócio e ter sistemas modulares e independentes de arquitetura 
para permitir paralelismo e agilidade na entrega da tecnologia. Todas essas iniciativas de transformação digital focam na 
maximização do lifetime value do cliente com base em suas necessidades. 

Intenso investimento em logística para termos mais eficiência e melhor serviço aos clientes 

Logística é um dos nossos diferenciais competitivos e visualizamos a oportunidade de manter nossa eficiência de entrega e 
distribuição a fim de aprimorar nossos prazos e expandir nossos raios de entrega e estrutura de custos para garantir que o 
produto correto chegue no prazo correto aos nossos consumidores. Acreditamos que, dadas as características bastante 
peculiares do nosso segmento, especialmente em relação ao transporte e montagem, possuirmos uma estrutura logística 
própria e dedicada é uma vantagem competitiva para nós. 

O nosso novo centro de distribuição, que inauguramos em setembro de 2020 na cidade de Extrema, Minas Gerais e para 
qual todas nossas atividades de distribuição devem ser transferidas até novembro de 2020, será essencial para termos mais 
eficiência e melhor serviço aos clientes. As principais vantagens do novo centro de distribuição são: 

• Arquitetura e projeto 100% adequados as nossas necessidades atuais; 

• Uso dos novos sistemas de gerenciamento de armazém (WMS) e de gestão de pedidos (OMS), que possibilita um 
ganho de produtividade e redução do tempo de envio; maior precisão nos pedidos entregues ao cliente; 

• Aumento da área de docas de carga e descarga para permitir a inclusão de novos parceiros logísticos (redução do 
tempo de entrega e redução de custos); 

• Infraestrutura adequada para cross-docking; 

• Entrega de móveis em 100% do Brasil; 

• Captura de incentivos fiscais com o Estado de Minas Gerais equivalentes a aproximadamente 2,5% sobre a Receita 
Bruta; 

• Área de embalagem para entrega direta dedicada; e 

• Aumento da capacidade em relação ao centro de distribuição anterior localizado na cidade de Jandira, São Paulo: área 
construída aproximadamente 50% maior (66.000 m2), número de docas aproximadamente 60% maior (112 docas de 
carga e descarga), e posição de pallets aproximadamente 52% maior (90.000). 

Expansão de nossas operações e adensamento de nossa presença em praças onde já operamos 

Vemos oportunidade significativa para aumento da nossa capilaridade de lojas físicas, tanto nos modelos tradicionais 
(Flagship, Megastore e Standard), que permitem ao cliente experimentar nosso portfólio completo de móveis, objetos de 
decoração e acessórios, quanto no modelo Studio, que permite uma maior presença em shopping centers e a captura de 
outras ocasiões de compra, mais impulsivas e menos planejadas. A oportunidade de expansão de nossa rede de lojas existe 
tanto por meio do adensamento em grandes regiões metropolitanas como Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, onde já 
possuímos presença mais expressiva, quanto por meio da entrada em novas cidades. 

Acreditamos ter um track record excelente de abertura de lojas, e nunca fechamos uma loja por baixa rentabilidade. 
Acreditamos que nossa vasta experiência em abrir lojas físicas e nossa alavancagem operacional podem contribuir para 
resultados positivos nos próximos anos. 

Eventos Recentes – Impactos da Pandemia do COVID-19 em Nossas Atividades: 

Estamos enfrentando um período de incertezas relacionado ao impacto contínuo da pandemia do Coronavírus (COVID-19) 
sobre a nossa demanda de clientes e nossa cadeia de suprimentos, incluindo, mas não se limitando, às logísticas associadas 
e funcionamento de lojas, que podem sofrer interrupções parciais ou totais, temporárias ou permanentes. 

O escopo e a natureza desses impactos estão em constante evolução. A seguir, apresentamos um resumo de nossas 
ações recentes e previstas em resposta à pandemia de COVID-19 e seus impactos em nossos negócios: 
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Entre o período de 22 de março a 25 de abril de 2020 permanecemos com 100% de nossas lojas físicas fechadas, com o 
intuito de resguardar a saúde e segurança de nossos funcionários e consumidores e de acordo com as determinações das 
autoridades governamentais em cada localidade. Em março de 2020, nós também adotamos o regime de teletrabalho para 
todos os seus funcionários, exceto aqueles que trabalham no centro de distribuição e aqueles considerados chave para as 
operações omnicanal. Adotamos os protocolos recomendados de saúde, e segurança do trabalho para proteção de nossos 
funcionários que permaneceram trabalhando em suas instalações. 

Acreditamos que a pandemia do COVID-19 trará impactos relevantes, especialmente no Brasil, incluindo a deterioração 
significativa da economia brasileira, consequentemente revertendo as expectativas (anteriores à atual pandemia) de uma 
recuperação econômica e de aumento da renda em níveis de consumo e renda da população brasileira, e possíveis 
interrupções na produção devido aos impactos sobre a cadeia de suprimentos. Nesse ambiente econômico desafiador, 
estamos focados em tomar as medidas necessárias para fortalecer nossa saúde financeira face ao impacto contínuo e sem 
precedentes da COVID-19. 

Estamos enfrentando um período de incertezas relacionado ao impacto contínuo da pandemia do Coronavírus (COVID-19) 
sobre a nossa demanda de clientes e nossa cadeia de suprimentos, incluindo, mas não se limitando, às logísticas associadas 
e funcionamento de lojas, que podem sofrer interrupções parciais ou totais, temporárias ou permanentes. 

Nossos principais desafios nesse momento contemplaram a necessidade de readequação logística para manutenção da 
entrega dos pedidos dos clientes (novos parceiros e modelos logísticos) e revisão dos protocolos de segurança para 
entrada no local de entrega para montagem de móveis. Na cadeia de suprimentos, temos trabalhado fortemente com nossos 
fornecedores a fim de minimizar os impactos da desaceleração de cadeia produtiva e a fim de manter os níveis de 
abastecimento do nosso estoque em patamares saudáveis para sustentação das vendas futuras (ex: apoio dos 
fornecedores na compra de suprimentos para produção, revisão e troca de matéria prima de produtos com componentes em 
escassez, revisão das políticas de "no show" e reforço de volume de estoque dos próximos meses - a fim de minimizar 
riscos de ruptura além do usual). Para mais informações sobre os impactos do COVID-19 em nossas atividades e sobre as 
medidas tomadas em decorrência da pandemia, vide item 10.9 do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este 
Prospecto. 

Estamos focando nossos esforços de venda em nossa plataforma omnicanal, servindo nossos clientes principalmente via e-
commerce. Além disso, continuamos a nos concentrar nas seguintes estratégias prioritárias para conclusão ainda em 2020: 

• aceleração dos enablers (viabilizadores): implementação de novo sistema integrado de gerenciamento empresarial 
(ERP) e implementação do WMS e OMS, novo suporte técnico em TI; 

• digitalização de toda plataforma de atendimento ao cliente (para chat, e-mail e WhatsApp);  

• habitilização de venda por WhatsApp e retirada de mercadorias vias drive-thru nas lojas a partir de março;  

• aceleração da transformação logística com antecipação dos investimentos em software, a partir de novo centro de 
distribuição na cidade de Extrema, estado de Minas Gerais e de novo sistema de gerenciamento de armazém para 
entrega. 

Estamos utilizando o atual período de incertezas relacionado ao impacto contínuo da pandemia do Coronavírus (COVID-19) 
sobre as nossas vendas e cadeia de logística e estamos adotando uma série de medidas administrativas, operacionais com 
o intuito de gerar um crescimento da nossa transformação digital. 

Acreditamos que a adoção de medidas administrativas e operacionais poderão nos permitir mais soluções de 
omnicanalidade e o ganho de eficiência para diminuição dos impactos da COVID-19 em nossas operações. 

Em busca do desenvolvimento logístico, até a data do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto, 
modificamos nossa cadeia logística do modelo “dedicado” para o modelo “híbrido”, permitindo maior flexibilidade nas 
entregas dos produtos aos nossos clientes, trabalhando com logística de entrega dedicada e também logística de entrega 
compartilhada. Ainda, modificados algumas entregas que anteriormente eram enviadas dos centros de distribuição 
diretamente para o cliente final (em praças com dificuldades de entregas ou problemas de estoque), para um formato de 
entregas enviadas diretamente de das nossas lojas físicas para o cliente final. 

Além disso, desde o início da pandemia de COVID-19, estamos monitorando de perto o negócio, e implantando ações de 
proteção e aumento de liquidez. Além do fechamento temporário de nossas lojas e da implantação do regime de teletrabalho 
para os nossos funcionários, tomamos as seguintes medidas: reforçamos o nosso caixa com a captura de linhas de crédito em 
bancos no valor de R$255 milhões, renegociamos todos os aluguéis de lojas físicas, alguns permanentemente (com 
descontos contratuais efetivos) e outros postergações de pagamento, reforçamos ainda mais a contenção de despesas. 
Além disso, aplicamos a Medida Provisória 927/2020 de 22 de março de 2020 para nossos funcionários da seguinte forma: 
nossos colaboradores de loja ficaram 10 dias em casa, acumulando horas negativas em Banco de Horas e em seguida 
entraram em férias coletivas de 15 dias. Os colaboradores do escritório passaram a trabalhar em regime de Home Office e 
os colaboradores do Centro de Distribuição também ficaram em casa acumulando horas negativas em Banco de Horas. 

No momento em que a MP 936 foi assinada passamos a aplicá-la em todo nosso time: suspensão de contrato para o time 
de loja, redução de jornada e salário para líderes de loja e times administrativos. A equipe do Centro de Distribuição foi 
reduzida (parte ficou com contrato suspenso) e outra parte teve carga horária e salário reduzidos. Todos os colaboradores 
pertencentes à grupo de risco tiveram seus contratos suspensos. 
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Conseguimos responder com muita eficiência aos impactos da pandemia do COVID-19, o que contrabalanceou o fato de 
várias de nossas lojas ficarem totalmente ou parcialmente fechadas desde março até setembro. Na imagem abaixo é possível 
observar que em setembro voltamos a patamares de receita líquida pré-COVID, com 100% de nossas lojas abertas, mas 
ainda com limitações de horários na maioria delas, de forma que em setembro nossas lojas estavam funcionando apenas 
aproximadamente 80% do tempo que poderiam funcionar caso não houvessem restrições. 

 

Desdobramento de ações 

Conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de outubro de 2020, foi aprovado o 
desdobramento das 665.390 (seiscentas e sessenta e cinco mil e trezentas e noventa) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, de emissão da Companhia em 266.821.390 (duzentos e sessenta e seis milhões, oitocentas e vinte e uma 
mil, trezentas e noventa) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, sem modificação no capital 
social, nos termos do artigo 12 da Lei das S.A. Com exceção da alteração do número de ações de emissão da Companhia, o 
desdobramento não resulta na modificação do valor total do capital social ou dos direitos conferidos pelas ações de emissão 
da Companhia a seus titulares, operacionalizado e efetivado de modo a não alterar a participação proporcional dos 
acionistas no capital social da Companhia, não afetando os direitos e vantagens, patrimoniais ou políticos, das ações de 
emissão da Companhia. 
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ESTRUTURA SOCIETÁRIA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Tucunaré, nº 500, CEP 06460-020. O Diretor de 
Relações com Investidores é o Sr. Guilherme Favaro. O telefone da Diretoria de Relações com Investidores da Companhia 
é +55 (11) 2186-8428 e o seu endereço eletrônico é ri@tokstok.com.br.. Informações contidas no site não constituirão parte 
do Prospecto, ou serão consideradas como incorporadas por referência ao Prospecto. 

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA 

A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do 
Coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos 
negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em 
efeitos adversos relevantes em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa 
e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios. 

Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas nossas operações. Historicamente, algumas 
epidemias e surtos regionais ou globais, como a provocada pelo zika vírus, a provocada pelo vírus ebola, pelo vírus H5N5 
(popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, pelo vírus H1N1 (influenza A, popularmente conhecida como 
gripe suína), a síndrome respiratória do oriente médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram 
determinados setores da economia dos países em que essas doenças se propagaram. Em 11 março de 2020, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2). Na 
prática, a declaração significou o reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se disseminou por diversos 
continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. 

A pandemia da COVID-19 afetou negativamente a economia global, interrompeu os gastos dos consumidores e as cadeias de 
suprimento globais, e criou uma significativa volatilidade e impacto nos mercados financeiros. Em 15 de junho de 2020, o Brasil era 
considerado um dos centros da pandemia global em número de casos e óbitos, da COVID-19. A pandemia da COVID- 19 teve e 
acreditamos que continuará tendo um impacto adverso relevante sobre os nossos negócios e desempenho financeiro. O alcance 
do impacto da pandemia da COVID-19 sobre os nossos negócios e desempenho financeiro, inclusive a nossa capacidade de 
executar nossas estratégias de curto e longo prazos e implantar iniciativas no período esperado dependerá de desdobramentos 
futuros, inclusive a duração e gravidade da pandemia, especialmente no Brasil, o que é incerto e não pode ser previsto. 
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Em função da pandemia da COVID-19, e em resposta às normas ou recomendações editadas pelas autoridades 
governamentais, bem como das decisões que tomamos, no período de 22 de março a 25 de abril de 2020, todas nossas 59 
lojas ficaram fechadas e, após a reabertura, todas as nossas lojas foram obrigadas a operar em horário reduzido. Em 30 de 
junho de 2020, a maior parte das nossas lojas havia sido reaberta. Nosso único centro de distribuição continuou operando, 
porém com algumas alterações nas rotinas principais. O volume de recebimento de mercadorias foi reduzido de maneira 
significativa, (em decorrência do atraso de fornecedores e de nossas lojas que fecharam ou operaram parcialmente). A 
expedição para clientes finais (entrega) continuou operando e apresentou um crescimento relevante devido à migração de 
vendas para o canal online. Caso a pandemia da COVID-19 se agrave ou uma segunda onda da doença se dissemine 
globalmente ou pelo Brasil, podemos enfrentar por mais tempo a obrigação de fechamento de lojas e/ou outras restrições 
operacionais com relação a algumas ou todas as nossas lojas e centro de distribuição, incluindo as lojas localizadas em 
shopping centers, por períodos prolongados de tempo devido a, entre outros fatores, normas governamentais, que se 
encontram em constante mutação, inclusive diretivas de saúde pública, políticas de quarentena, medidas de distanciamento 
social ou até mesmo um lockdown. Assim, acreditamos que os nossos resultados operacionais poderão continuar a ser 
afetados de forma adversa e relevante em decorrência da pandemia da COVID- 19. 

Adicionalmente, 41 das nossas 59 lojas são localizadas em shopping centers, os quais foram e podem continuar a ser 
particularmente afetados pandemia da COVID-19. Não podemos garantir que não haverá alteração do hábito dos nossos 
consumidores ou que a frequência e volume de pessoas em shopping centers não diminuirá em decorrência da pandemia 
da COVID-19. Além disso, caso haja alteração de hábito, não podemos garantir que seremos eficientes e ágeis na 
adaptação ao atendimento desses hábitos. Ainda, nosso modelo de negócios pode necessitar ser alterado caso os shopping 
centers onde as nossas lojas estão localizadas tenham um fluxo de pessoas significativamente reduzido ou sofram prejuízos 
relevantes em decorrência da pandemia da COVID- 19, sendo que não podemos garantir que seremos eficientes na 
implementação de uma eventual mudança nem que ela será bem-sucedida. 

Embora nossas lojas já estejam todas abertas na data do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto, 
continuamos sujeitos a certas restrições operacionais e medidas de distanciamento social (incluindo, por exemplo, limites no 
número de clientes em nossas lojas e horas e dias de abertura para vendas), e não podemos prever quando isso não será 
mais necessário e o impacto contínuo que isso poderá ter no comportamento do cliente e em nosso desempenho de vendas. 

Além disso, o receio dos consumidores de adoecerem poderá persistir, mesmo após a abertura total de nossas lojas, o que poderá 
afetar adversamente os padrões de consumo e o tráfego de clientes nas lojas. O gasto dos consumidores também poderá ser 
afetado negativamente pelas condições gerais macroeconômicas e pela confiança do consumidor, inclusive os impactos de 
qualquer recessão, resultante da pandemia da COVID-19. Isso pode afetar negativamente as vendas nas nossas lojas e em nossa 
plataforma omnicanal. Qualquer redução significativa no número e no gasto de consumidores nas lojas devido à pandemia da 
COVID-19, e qualquer diminuição no gasto em nossas lojas ou e-commerce devido à diminuição da confiança e de gastos do 
consumidor após a pandemia resultaria em perda de receita, afetando a nossa lucratividade e capacidade de geração de caixa. 

A pandemia da COVID-19 também pode impactar a nossa cadeia de suprimentos, se as fábricas que produzem as matérias 
primas dos produtos que comercializamos, o nosso centro de distribuição, ou as operações dos nossos prestadores de serviços de 
logística forem interrompidas, encerradas temporariamente, enfrentarem falta de funcionários ou sofrerem os efeitos de uma 
segunda onda de disseminação da COVID-19. Também pode haver interrupções ou atrasos em entregas e impactos negativos na 
precificação de determinados componentes dos nossos produtos. A nossa participação de recebimento e venda de importados é 
de aproximadamente 20%, sendo mais concentrado em acessórios, com cerca de 35%, e móveis com 10%. Até a data do 
Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto, em função da capacidade reduzida de produção durante o 
período da pandemia da COVID-19, sofremos com atrasos de fornecedores de produtos importados e de fornecedores de produtos 
nacionais, uma vez que muitas matérias primas estão em falta no mercado, como espumas, tecidos, chapas MDF e embalagens 
de papelão. Consequentemente, a entrega de certos de nossos produtos sofreu atrasos, bem como ampliação de prazo. Durante 
os meses de março a maio de 2020, a Companhia suspendeu o serviço de montagem para todos os seus produtos e passou a 
fazer a entrega de produtos sem realizar a montagem dos produtos dentro das casas dos clientes. 

Em função da pandemia da COVID-19, tendo em vista as normas e orientações governamentais, também limitamos o 
acesso aos nossos escritórios administrativos e outras instalações, adotando uma política de teletrabalho para nossos 
funcionários administrativos. Isso pode causar aumentos na indisponibilidade de nossos sistemas e infraestrutura, 
interrupção dos serviços de telecomunicações, falhas generalizadas do sistema e maior vulnerabilidade a ataques 
cibernéticos, bem como perdas gerais de produtividade. Dessa forma, nossa capacidade de conduzir nossos negócios pode 
ser adversamente afetada. 

No contexto da recessão econômica no Brasil causada pela pandemia da COVID-19, também podemos enfrentar 
dificuldades na obtenção de novos financiamentos de instituições financeiras, o que pode comprometer e/ou dificultar o 
cumprimento dos covenants financeiros aos quais estamos sujeitos de acordo com nossos contratos de financiamento. Se 
nossos negócios não gerarem fluxos de caixa operacionais suficientes, ou outros recursos não estiverem disponíveis para 
nós por meio de empréstimos através das linhas de crédito ou de outras fontes, podemos não conseguir cobrir nossas 
despesas, cumprir nossas obrigações com terceiros (inclusive fornecedores), investir no crescimento do nosso negócio, 
responder aos desafios competitivos ou atender outras necessidades de liquidez e capital, o que pode prejudicar nossos 
negócios. Os nossos custos com seguro também podem aumentar substancialmente no futuro para cobrir os custos que as 
seguradoras poderão vir a incorrer em função dessa pandemia. 
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Além disso, o fechamento de nossas lojas, de muitos shopping centers onde possuímos lojas e as normas federais, estaduais e 
municipais relacionadas à pandemia da COVID-19, podem nos expor a riscos jurídicos, reputacionais e financeiros em relação a 
nossos contratos de locação, como pagamento de multas por rescisão antecipada. Não há garantia de que, após a pandemia da 
COVID- 19, conseguiremos retomar as operações em nossas lojas nos atuais termos dos contratos de locação em vigor, ou 
sequer se conseguiremos cumprir com os termos dos contratos de locação atuais firmados pela Companhia antes da pandemia do 
COVID-19. Caso não sejamos capazes de arcar com os pagamentos dos aluguéis de nossas lojas, centro de distribuição e imóveis 
administrativos, isso será considerado inadimplemento contratual, capaz de ensejar a rescisão antecipada do contrato de locação, 
afetando, desta forma, a continuidade de nossa ocupação no eventual imóvel. 

O alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre nossos negócios e resultados operacionais depende de 
desdobramentos futuros, que são incertos e imprevisíveis, inclusive a duração e a disseminação da pandemia, 
especialmente no Brasil, seu impacto sobre os mercados de capitais e financeiro e qualquer nova informação que possa 
surgir sobre a gravidade do vírus, sua disseminação para outras regiões, bem como as ações tomadas para contê-la, entre 
outras. No atual momento, não podemos estimar de forma razoável o alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 
sobre os nossos negócios e resultados operacionais. Além disso, os efeitos da pandemia da COVID-19 poderão exacerbar 
os efeitos de outros fatores de risco divulgados no Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto. Para 
maiores informações sobre os efeitos da COVID-19 sobre os negócios da Companhia, vide item 10.9 do Formulário de 
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto. 

Se não implementarmos totalmente nossa estratégia de crescimento, nossas operações poderão ser adversamente 
afetadas. 

Nossa estratégia de crescimento envolve a abertura e a operação de novas lojas a cada ano, o que pode demandar 
recursos adicionais. Tal estratégia gera demandas crescentes sobre nossos recursos operacionais, gerenciais, 
administrativos e financeiros, as quais podem resultar em queda de eficiência na gestão dos nossos negócios, que por sua 
vez pode levar a uma deterioração no desempenho de nossas lojas individualmente e de nosso negócio como um todo. 
Ainda, quando a inauguração de novas lojas ocorrer em mercados onde já possuímos lojas, poderemos sofrer uma redução 
nas vendas líquidas das lojas pré-existentes nesses mercados em função do deslocamento de vendas, que pode afetar 
negativamente nossos negócios e o resultado de nossas operações. 

A implementação e o contínuo alinhamento das principais iniciativas e ações relativas à nossa estratégia de crescimento 
dependem de fatores críticos de sucesso, dentre os quais nossa competência e capacidade de (i) aproveitar as novas 
ocasiões de consumo com a abertura de novas lojas no formado studio (ii) alavancar as vendas das lojas existentes e 
aumentar a rentabilidade de nossas operações para clientes atuais e atrair novos clientes; (iii) fortalecer e expandir a oferta 
e variedade de produtos e serviços em condições competitivas para nossa base de clientes; (iv) aperfeiçoar a experiência 
de vendas por meio da omnicanalidade alinhada com competente gestão das operações comerciais, logísticas e de gestão 
de estoques; e (v) continuar com nossa estratégia de transformação digital, por meio da inclusão digital de nossos clientes, 
o aprimoramento contínuo de nossas operações multicanais, desenvolvimento de nossa plataforma digital e os produtos e 
serviços a ela associados, reformulação e digitalização de nossas lojas físicas e fortalecimento de nossa cultura digital. 

Os principais fatores que podem impactar o crescimento das vendas no conceito “like for like” ou vendas “LFL” são: (i) dificuldades 
de aumentar nossa produtividade; (ii) nossa capacidade de prever e responder às novas tendências de consumo em tempo hábil; 
(iii) nossa capacidade de atrair novos clientes e manter os atuais; (iv) a confiança do consumidor; (v) a situação econômica nas 
áreas onde nossas lojas estão localizadas, pois qualquer cenário adverso pode impactar negativamente a demanda por nossos 
produtos, incluindo a recessão econômica em curso causada pela pandemia da COVID-19; (vi) o impacto que a abertura de novas 
lojas pode gerar sobre as lojas pré-existentes nestes mesmos mercados; (vii) mudanças em nossas políticas de propaganda e 
marketing; (viii) concorrência; e (ix) capacidade de reduzir prazos de entrega e aumentar a satisfação dos clientes quanto aos 
produtos, preços e serviços. Em decorrência dos eventos descritos acima, nossa performance de vendas “like for like” pode não 
apresentar um crescimento contínuo ou pode diminuir em exercícios futuros, o que pode impactar negativamente nossos negócios 
e resultados operacionais. Além disso, nosso crescimento futuro de vendas está fortemente baseado na ampliação e 
desenvolvimento dos canais digitais de vendas, como e-commerce, que são suscetíveis a uma maior concorrência e dependência 
de constantes evoluções tecnológicas, bem como mudanças no comportamento de consumo de nossos clientes, podendo 
impactar nosso ritmo de crescimento de vendas. 

Nossa capacidade de reformar nossas lojas já existentes e de abrir novas lojas depende de inúmeros fatores que estão fora de 
nosso controle, tais como disponibilidade de materiais e estrutura a preços acessíveis, tecnologia disponível para as novas 
atratividades da loja e disponibilidade de mão de obra capaz de administrar esse modelo. Além disso, podemos nos deparar 
com dificuldades em encontrar locais adequados para a abertura de novas lojas, ou os locais disponíveis poderão estar 
acessíveis a preços maiores do que estamos dispostos a pagar, impossibilitando a abertura das novas lojas. 

Não podemos garantir que as próximas lojas no formato studio serão recebidas de forma satisfatória pelos nossos clientes, 
tampouco que seremos capazes de aprimorar os modelos de lojas físicas de acordo com as necessidades e comportamentos de 
consumo de nossos clientes. Não podemos prever ainda que o novo modelo de loja atingirá os patamares esperados de 
faturamento e que as obras decorrentes das transformações das lojas não impactarão de forma negativa o nosso faturamento total. 
Não podemos garantir que encontraremos espaço disponível adequado para a instalação de novas lojas studio nos shopping 
centers que escolhemos como target para a expansão deste novo formato de lojas. 

Ademais, as reformas e eventuais transformações de nossas lojas demandam a realização de obras para as quais é necessária a 
obtenção ou renovação (conforme o caso) de registros, autorizações, licenças, alvarás federais, estaduais e municipais, além de 
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros. A nossa falha ou o atraso na obtenção desses registros, autorizações, licenças, alvarás 
e Autos de Vistoria poderá inviabilizar a transformação de algumas lojas ou impactar o nosso cronograma de expansão. 

Caso não possamos implementar nossas estratégias podemos afetar adversamente nossos negócios. 
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Além disso, considerando o caráter sazonal do nosso negócio, existem períodos em que a necessidade de capital de giro é 
maior. Não existe garantia de que teremos oportunidade de (i) nos financiar através da antecipação de nossa carteira de 
recebíveis de cartão de crédito; (ii) renovar nossas linhas de crédito atuais; (iii) ter acesso a novos financiamentos; (iv) emitir 
valores mobiliários no mercado de capitais em condições favoráveis; (v) negociar os prazos de pagamento com nossos 
fornecedores em condições atrativas; (vi) receber de nossos clientes em prazos reduzidos; ou (vii) manter nossa eficiência 
de estoque. Caso essas condições não ocorram, poderemos nos tornar insolventes, incapazes de implementar nossa 
estratégia de crescimento e de responder a pressões de concorrentes ou de financiar iniciativas importantes para a 
Companhia, o que poderá afetar adversamente e de forma relevante o nosso resultado operacional e situação financeira. 

Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia brasileira, provocada por quaisquer 
fatores, incluindo em razão de pandemias e/ou outros surtos regionais ou internacionais, pode dificultar tanto nosso acesso a novos 
financiamentos em termos aceitáveis, quanto a emissão de valores mobiliários em condições favoráveis. 

Os resultados de nossas operações podem ser afetados adversamente pelo efeito da sazonalidade das vendas de 
nossos produtos e serviços. 

Os resultados de nossas operações variaram de trimestre para trimestre e entendemos que tais variações continuarão a 
acontecer no futuro. Historicamente, nossa receita e lucratividade atingem seus maiores níveis durante o último trimestre do 
ano, principalmente por conta de datas comemorativas como Black Friday e Natal. 

Qualquer variação inesperada da demanda para tais ocasiões poderá nos compelir a vender o estoque excedente a preços 
significativamente inferiores àqueles inicialmente previstos e comumente praticados, o que reduzirá nossas margens e, com 
isso, nos afetará adversamente e de forma relevante. Para mais informações sobre a sazonalidade a que as nossas vendas 
estão sujeitas, vide item 7.3(d) do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto. 

Além disso, com o objetivo de atender ao aumento de demanda durante o último trimestre do ano, incorremos em 
investimentos e despesas adicionais significativas, tais como o aumento do volume de produtos estocados, das obrigações 
com fornecedores e da contratação temporária de equipes para as lojas físicas. Se nós previrmos erroneamente a demanda 
pela quantidade de produtos que nós venderemos durante o quarto trimestre de cada ano, nossas vendas líquidas podem 
não ser altas o suficiente para nos permitir recuperar integralmente nossos investimentos em produtos e serviços e nossas 
despesas com pessoal e publicidade. Consequentemente, poderemos experimentar um impacto negativo desproporcional e 
significativo em nossos resultados operacionais e financeiros no período em questão. 

Disposições restritivas nos contratos financeiros (covenants) da Companhia podem afetar adversamente a 
capacidade de conduzir suas atividades e de realizar os pagamentos destes. 

Alguns dos contratos de financiamento da Companhia contêm cláusulas restritivas. Em especial, algumas dessas cláusulas 
a impedem de incorrer em dívida adicional ou de efetuar pagamentos, caso alguns índices e testes financeiros não sejam 
cumpridos. Esses índices e testes financeiros têm como base o atingimento de certos níveis de EBITDA (calculado de 
acordo com os critérios contidos em seus instrumentos de dívida) e endividamento total. Esses índices e testes financeiros 
são testes de manutenção, o que significa que a Companhia deve cumpri-los continuamente para não descumprir suas 
obrigações de dívida. A capacidade da Companhia de cumprir com esses índices e testes financeiros pode ser afetada por 
eventos além do seu controle e a Companhia não pode garantir que irá cumprir com esses índices e testes financeiros. 

Na hipótese da Companhia estar inadimplente nos termos de qualquer um de seus contratos de financiamento, os saldos 
devedores nos termos desses contratos (incluindo principal, juros e quaisquer multas) poderão ser antecipados, o que 
poderá acionar as disposições sobre inadimplemento cruzado ou vencimento antecipado (cross acceleration e cross default) 
nos termos de outros contratos de financiamento e instrumento de dívida da Companhia, o que pode afetar substancial e 
negativamente a sua situação financeira. A Companhia pode não conseguir cumprir com tais ou outras cláusulas aplicáveis 
e ser obrigada a solicitar anuências, para as respectivas instituições financeiras, as que quais poderão não ser obtidas. Para 
mais informações acerca dos contratos financeiros da Companhia, ver Seção 10.1 do Formulário de Referência da 
Companhia, anexo a este Prospecto. 

Podemos não conseguir ajustar o alinhamento de nossos canais de venda dentro de nossas expectativas. 

Nossas operações são realizadas por meio de lojas físicas e canais digitais de e-commerce. Caso não consigamos ajustar o 
constante alinhamento e complementaridade das operações das lojas físicas e dos canais digitais de e-commerce sob os 
aspectos comerciais, logísticos, de comunicação e marketing e de atendimento às expectativas dos nossos clientes, o 
aproveitamento das vantagens que a estrutura integrada dos multicanais pode oferecer será prejudicado, podendo impactar 
adversamente nossos resultados operacionais. 

Outro risco da omnicanalidade é a possibilidade dos nossos canais de vendas entrarem em competição. Caso isso aconteça, não 
seremos bem-sucedidos na estratégia de crescimento do nosso faturamento e a integração dos nossos canais de vendas poderá não 
nos trazer os benefícios esperados, afetando negativamente os nossos negócios e atividades, situação financeira e resultado 
operacional. 

Adicionalmente, podemos incorrer em custos maiores do que os esperados e as iniciativas omnicanal podem se mostrar 
economicamente inviáveis ou ter uma rentabilidade menor do que a esperada. Por fim, a legislação e regulamentação 
(principalmente tributária) das atividades inerentes à plataforma omnicanal no Brasil não possuem previsões específicas 
aplicáveis à modalidade de varejo multicanal, o que nos deixa vulneráveis a possíveis autuações e gera um ambiente 
regulatório incerto para nossas operações. Qualquer dos fatores acima poderá afetar de forma relevante nossa estratégia 
de crescimento e o nosso resultado operacional. 
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SUMÁRIO DA OFERTA 

O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes 
de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto, 
principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de 
Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” nas páginas 18 e 
68, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, 
anexo a este Prospecto, e nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, 
incorporadas por referência a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia 
e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações. 

Acionistas Vendedores Os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas, os Fundos Carlyle e a 
Regghi Participações S.A., considerados em conjunto. 

Acionistas Vendedores 
Pessoas Físicas 

Paul Edouard Alain Dubrule, Régis Edouard Alain Dubrule, Ghislaine 
Thérèse de Vaulx Dubrule e Paul Jean Marie Dubrule. 

Ações [•] ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de 
emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta, sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. 

Ações Adicionais Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a 
data de divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de Ações 
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar), poderá, a critério [da Companhia / dos Acionistas 
Vendedores], em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, 
ser acrescida em até [20]% do total de Ações inicialmente ofertado 
(sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até [•] 
ações ordinárias de emissão da Companhia[, das quais até [•]ações 
ordinárias a serem emitidas pela Companhia e até [•] ações 
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas 
Vendedores, nas proporções indicadas na página 37 deste 
Prospecto], e nas mesmas condições e pelo mesmo preço das 
Ações inicialmente ofertadas. 

Ações do Lote 
Suplementar 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações 
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser 
acrescida de um lote suplementar [secundário] em percentual 
equivalente a até [15]% do total das Ações inicialmente ofertado (sem 
considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até [•] ações ordinárias de 
emissão da Companhia[, das quais até [•] ações ordinárias a serem 
emitidas pela Companhia e até [•] ações ordinárias de emissão da 
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas 
proporções indicada na página 38 deste Prospecto], e nas mesmas 
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, 
conforme Opção de Ações do Lote Suplementar. 
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Ações em Circulação 
(Free Float) após a Oferta 

Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em 
circulação no mercado. Após a realização da Oferta (sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um montante de até 
[•] ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de, 
aproximadamente, [•]% do seu capital social, estarão em circulação no 
mercado. Considerando a colocação das Ações Adicionais e as Ações do 
Lote Suplementar, um montante de até [•] ações ordinárias de emissão da 
Companhia, representativas de, aproximadamente, [•]% do seu capital 
social, estarão em circulação no mercado. Para mais informações, ver 
seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social da 
Companhia” na página 36 deste Prospecto. 

Agentes de Colocação 
Internacional 

Itau BBA USA Securities, Inc., BofA Securities, Inc., Credit Suisse 
Securities (USA) LLC, Bradesco Securities, Inc., Santander Investment 
Securities Inc. e UBS Securities, LLC, considerados em conjunto. 

Agente Estabilizador ou 
Bank of America 

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. 

Alocação Varejo Lock-up Alocação prioritária aos Investidores da Oferta de Varejo Lock-up, no 
âmbito da Oferta de Varejo. 

Anúncio de Encerramento Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária 
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e 
Representações S.A., a ser divulgado pela Companhia e pelas 
Instituições Participantes da Oferta, imediatamente após a 
distribuição da totalidade das Ações, limitado a 6 (seis) meses, 
contados a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, na 
forma dos artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400, informando acerca 
do resultado final da Oferta, nos endereços indicados na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da 
Oferta” na página 63 deste Prospecto. 

Anúncio de Início Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e 
Representações S.A., a ser divulgado pela Companhia e pelas 
Instituições Participantes da Oferta na forma do artigo 52 da 
Instrução CVM 400, informando acerca do início do Prazo de 
Distribuição das Ações, nos endereços indicados na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da 
Oferta” na página 63 deste Prospecto. 

Anúncio de Retificação Anúncio comunicando a eventual suspensão, cancelamento, revogação 
ou modificação da Oferta, a ser divulgado pela Companhia e pelas 
Instituições Participantes da Oferta na rede mundial de computadores, 
nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, nos endereços 
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos 
e Anúncios da Oferta” na página 63 deste Prospecto. 
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Aprovações Societárias A realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da 
Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu 
estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais 
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei 
das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições 
foram aprovadas em Reunião do Conselho da Administração da 
Companhia realizada em 13 de outubro de 2020, cuja ata foi 
arquivada na JUCESP em [•] de [•] de 2020, sob o nº [•] e publicada 
no DOESP e no jornal “Data Mercantil” em 16 de outubro de 2020. 

O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro 
do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão aprovados 
em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser 
realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a 
concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será 
devidamente registrada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal 
“Data Mercantil” na data de disponibilização do Anúncio de Início. 

A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e 
condições, inclusive no que se refere à fixação do Preço por Ação, 
serão aprovados pela Regghi Participações na forma do disposto no 
seu estatuto social. A realização da Oferta Secundária, bem como 
seus termos e condições, será aprovada pelo FIP Fundo Brasil na 
forma do disposto no seu regulamento.  Não será necessária 
qualquer aprovação societária em relação aos FIP FS e ao FIP TS e 
aos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para a participação na 
Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação. 

Aviso ao Mercado Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e 
Representações S.A., divulgado nesta data e a ser novamente 
divulgado em [•] de [•] de 2020 pela Companhia e pelas Instituições 
Participantes da Oferta, com a identificação das Instituições 
Consorciadas, na forma do artigo 53 da Instrução CVM 400, informando 
acerca de determinados termos e condições da Oferta, incluindo os 
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, nos endereços 
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos 
e Anúncios da Oferta” na página 63 deste Prospecto. 

Bradesco BBI Banco Bradesco BBI S.A. 

Características das Ações Para informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações 
ordinárias de emissão da Companhia, veja item “Informações Sobre a 
Oferta – Características das Ações”, na página 48 deste Prospecto. 

Contrato de Distribuição Contrato de Coordenação, Distribuição e Garantia Firme de 
Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e 
Representações S.A., a ser celebrado entre a Companhia, os 
Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e, na qualidade 
de interveniente-anuente, a B3. 

Contrato de Distribuição 
Internacional 

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, os 
Acionistas Vendedores, e os Agentes de Colocação Internacional. 
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Contrato de Empréstimo Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da Estok 
Comércio e Representações S.A., a ser celebrado entre [•], na 
qualidade de doador, o Agente Estabilizador, na qualidade de 
tomador, e a Corretora. 

Contrato de Estabilização Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de 
Ações Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações 
S.A., a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, 
o Agente Estabilizador, a Corretora e, na qualidade de 
intervenientes-anuentes, os demais Coordenadores da Oferta, que 
rege os procedimentos para a realização de operações de 
estabilização de preços das ações de emissão da Companhia no 
mercado brasileiro pelo Agente Estabilizador, o qual foi previamente 
submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, nos termos do 
artigo 23, parágrafo 3°, da Instrução CVM 400 e do item II da 
Deliberação CVM 476. 

Coordenador Líder ou Itaú 
BBA 

Banco Itaú BBA S.A. 

Coordenadores da Oferta Coordenador Líder, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, 
Santander e UBS BB, considerados em conjunto. 

Corretora Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. 

Credit Suisse Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. 

Cronograma da Oferta Para informações acerca dos principais eventos a partir da 
divulgação do Aviso ao Mercado, veja a seção “Informações sobre a 
Oferta – Cronograma da Oferta”, na página 61 deste Prospecto. 

Data de Liquidação Data da liquidação física e financeira das Ações (considerando as 
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar), 
que deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 dias úteis, contados a 
partir da data de divulgação do Anúncio de Início. 

Data de Liquidação 
das Ações do 
Lote Suplementar 

Data da liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar, 
caso haja o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar, que 
ocorrerá dentro do prazo de até 2 dias úteis, contados da data do 
exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar. 

Deliberação CVM 476 Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005. 

Destinação dos Recursos Os recursos líquidos provenientes da Oferta, após a dedução das 
comissões e das despesas estimadas pela Companhia no âmbito da 
Oferta, serão destinados para [(i) execução do plano de expansão e 
melhoria na experiência do consumidor; (ii) transformação digital, 
tecnologia; (iii) desenvolvimento de nova marca e aquisições 
oportunistas; (iv) desalavancagem e melhoria da estrutura de capital 
da Companhia]. 

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão 
integralmente repassados, nas respectivas proporções, aos 
Acionistas Vendedores. 

Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos 
Recursos” na página 102 deste Prospecto. 



 

26 

Disponibilização 
de anúncios e avisos 
da Oferta 

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de 
Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e 
qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, serão 
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nas páginas na rede 
mundial de computadores da Companhia, das Instituições 
Participantes da Oferta, da CVM e da B3. Para informações 
adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação 
de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 63 deste Prospecto. 

Estabilização do Preço 
das Ações 

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu 
exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização de preço das 
ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, por um período de 
até 30 dias contados da data de início de negociação das ações 
ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, por meio de 
operações bursáteis de compra e venda de ações ordinárias de 
emissão da Companhia na B3, observadas as disposições legais 
aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi 
previamente submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, nos 
termos do artigo 23, parágrafo 3°, da Instrução CVM 400 e do item II da 
Deliberação CVM 476. 

Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da 
Corretora, de realizar operações de estabilização e, uma vez iniciadas, 
tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento, 
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o 
Agente Estabilizador e a Corretora poderão escolher livremente as 
datas em que realizarão as operações de compra e venda das ações 
ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de 
estabilização, não estando obrigados a realiza-las em todos os dias ou 
em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e 
retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério. 

Faixa Indicativa Faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste 
Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do 
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por Ação 
estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado 
acima ou abaixo dessa faixa, a qual é meramente indicativa. 

Fatores de Risco Os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia – 
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de 
Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, descritos nas páginas 18 e 
68, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de 
Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, para 
ciência dos riscos que devem ser considerados antes de decidir 
investir nas Ações. 

FIP FS FS- Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. 

FIP Fundo Brasil Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia. 

FIP TS TS - Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia. 

Fundos Carlyle FIP FS, FIP TS e FIP Fundo Brasil, considerados em conjunto. 
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Garantia de Firme 
Liquidação 

Consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores 
da Oferta de liquidar, na Data de Liquidação, a totalidade das Ações 
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do 
Lote Suplementar) que não forem integralizadas/liquidadas pelos 
investidores que as subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção 
e até os limites individuais de garantia firme de cada um dos 
Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de 
Distribuição. 

Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem 
considerar as Ações do Lote Suplementar) efetivamente 
subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente 
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos 
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de 
Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a 
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até 
os limites individuais previstos no Contrato de Distribuição, da 
totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o 
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada 
por cada um dos Coordenadores da Oferta, multiplicado pelo Preço 
por Ação, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii) o número de 
Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar) efetivamente integralizadas/liquidadas 
por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por Ação a ser 
definido conforme o Procedimento de Bookbuilding. A Garantia Firme 
de Liquidação passará a ser vinculante a partir do momento em que, 
cumulativamente, for concluído o Procedimento de Bookbuilding, 
assinado e cumpridas as condições suspensivas previstas no 
Contrato de Distribuição e no Contrato de Distribuição Internacional, 
deferidos os registros da Oferta pela CVM, divulgado o Anúncio de 
Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo. 

Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, 
em caso de exercício da Garantia Firme de Liquidação e posterior 
revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores da Oferta, 
nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de 
Distribuição, o preço de revenda dessas Ações será o preço de 
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, limitado 
ao Preço por Ação estabelecido conforme o Procedimento de 
Bookbuilding, sendo certo que o disposto nesse parágrafo não se 
aplica às operações realizadas em decorrência das atividades 
previstas no Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Estabilização do Preço das Ações” na 
página 47 deste Prospecto. 

Ghislaine Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule. 

Informações Adicionais Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às 
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços e telefones 
indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações 
Adicionais” na página 64 deste Prospecto. 

A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os 
registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em [•] de [•] de 2020. 
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Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao 
Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta 
deverão acessar as páginas da rede mundial de computadores da 
Companhia, [dos Acionistas Vendedores, ]das Instituições 
Participantes da Oferta, da CVM e/ou da B3 indicadas na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 64 
deste Prospecto. 

Instituição Financeira 
Escrituradora das Ações 

Itaú Corretora de Valores S.A. 

Instituições Consorciadas Determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no 
mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas 
a participar da Oferta para efetuar esforços de colocação das Ações 
exclusivamente junto aos Investidores Não Institucionais. 

Instituições Participantes 
da Oferta 

Coordenadores da Oferta e Instituições Consorciadas, considerados 
em conjunto. 

Investidores da Oferta de 
Varejo Lock-up 

Investidores Não Institucionais que concordarem, em seus 
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up Oferta de Varejo. 

Investidores da Oferta de 
Varejo Sem Alocação 
Prioritária 

Investidores Não Institucionais que não sejam caracterizados como 
Investidores da Oferta de Varejo Lock-up. 

Investidores Estrangeiros Os Investidores Estrangeiros contemplam: (i) nos Estados Unidos 
investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), 
residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na 
Rule 144A do Securities Act, editada pela SEC, em operações 
isentas de registro, previstas no Securities Act e regulamentos 
editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de 
quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos 
sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, exceto os 
Estados Unidos e o Brasil, os investidores que sejam considerados 
não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não 
constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos da América 
(non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, editado pela 
SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável 
no país de domicílio de cada investidor e, em ambos os casos, 
desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em 
conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados 
pela Resolução CMN 4.373, e pela Instrução CVM 560, ou pela Lei 
4.131. 

Investidor Institucional Investidores Institucionais Locais e Investidores Estrangeiros, 
considerados em conjunto. 
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Investidores Institucionais 
Locais 

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento 
registrados na B3, e que não sejam considerados Investidores Não 
Institucionais, além de investidores profissionais e investidores 
qualificados, nos termos da Instrução CVM 539, como fundos de 
investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras de 
recursos de terceiros registradas na CVM, carteiras administradas 
discricionárias, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos 
e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, 
entidades abertas e fechadas de previdência complementar e de 
capitalização, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com 
sede no Brasil, inexistindo valores mínimos e máximos de 
investimento. 

Investidor Não 
Institucional 

Investidores pessoas físicas e jurídicas, e clubes de investimento 
registrados na B3, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com 
sede no Brasil, que não sejam considerados Investidores 
Institucionais, que formalizem Pedido de Reserva durante o Período 
de Reserva ou durante o Período de Reserva para Pessoas 
Vinculadas, junto a uma única Instituição Consorciada, observados os 
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva. 

Lock-up Oferta de Varejo Obrigação, aplicável aos Investidores da Oferta de Varejo Lock-up 
que adquirirem Ações no âmbito da Alocação Varejo Lock-up, pelo 
prazo de 45 dias contados da data de divulgação do Anúncio de 
Início, de não, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a 
venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a 
qualquer título, tais Ações. Como condição para a participação na 
Alocação Varejo Lock-up, cada Investidor da Oferta de Varejo 
Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu 
agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar 
tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida 
pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais 
Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até 
o encerramento do Lock-up Oferta de Varejo. Não obstante o 
Lock-up Oferta de Varejo, as Ações adquiridas no âmbito da 
Alocação Varejo Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da 
Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações 
venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de 
acordo com os normativos da B3, independentemente das restrições 
mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e 
Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações 
adquiridas no âmbito da Alocação Varejo Lock-up que foram 
depositadas em garantia para fins de excussão da garantia, nos 
termos dos normativos da B3. 

Negociação na B3 As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser 
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à 
divulgação do Anúncio de Início, sob o código “STOK3”. 

Oferta Oferta Primária e Oferta Secundária, consideradas em conjunto. 
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Oferta de Varejo Distribuição de, no mínimo, 10% e, no máximo, [20]% da totalidade 
das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar), a critério dos Coordenadores da Oferta e da 
Companhia, destinada prioritariamente à colocação pública junto a 
Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido de Reserva, 
nos termos do artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado, sendo 
que: (i) o montante de, no mínimo, [•]% das Ações da Oferta de 
Varejo serão alocadas prioritariamente aos Investidores da Oferta de 
Varejo Lock-up; e (ii) após a alocação das Ações da Oferta de Varejo 
à Alocação Varejo Lock-up, o montante de, no mínimo, [•]% das 
Ações da Oferta de Varejo será alocado aos Investidores da Oferta 
de Varejo Sem Alocação Prioritária. 

Oferta Institucional Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, as Ações 
remanescentes que não forem colocadas na Oferta de Varejo, serão 
destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, 
por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação 
Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores 
Institucionais reservas antecipadas e não sendo estipulados valores 
mínimo ou máximo de investimento, uma vez que cada Investidor 
Institucional deverá assumir a obrigação de verificar se está 
cumprindo com os requisitos para participar da Oferta Institucional, 
para então apresentar suas intenções de investimento durante o 
Procedimento de Bookbuilding. 

Oferta Primária A distribuição primária de[, inicialmente] [•] ações ordinárias, 
nominativas, escriturais, sem valor nominal a serem emitidas pela 
Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 
gravames, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não 
organizado, nos termos da Instrução CVM 400, sob coordenação dos 
Coordenadores da Oferta, com a participação das Instituições 
Consorciadas, junto a Investidores Não Institucionais e Investidores 
Institucionais, com esforços de colocação das Ações no exterior 
realizados pelos Agentes de Colocação Internacional, 
exclusivamente junto a Investidores Estrangeiros. 

Oferta Secundária A distribuição secundária de[, inicialmente], [•] ações ordinárias, 
nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão da 
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, todas livres 
e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a ser realizada 
no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da 
Instrução CVM 400, sob coordenação dos Coordenadores da Oferta, 
com a participação das Instituições Consorciadas, junto a 
Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais, com 
esforços de colocação das Ações no exterior realizados pelos 
Agentes de Colocação Internacional, exclusivamente junto a 
Investidores Estrangeiros. 
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Opção de Ações do 
Lote Suplementar 

Opção de distribuição das Ações do Lote Suplementar, nos termos do 
artigo 24 da Instrução CVM 400, a ser outorgada [pela Companhia / pelos 
Acionistas Vendedores] ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato 
de Distribuição, as quais serão destinadas, exclusivamente, para 
prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito da 
Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de 
assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 
30 dias contados da data de início da negociação das ações ordinárias de 
emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações 
do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, 
desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão 
da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente 
Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do 
Preço por Ação. Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações 
do Lote Suplementar não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação 
por parte dos Coordenadores da Oferta. 

Paul Paul Edouard Alain Dubrule. 

Paul Jean Paul Jean Marie Dubrule. 

Pedido de Reserva Formulário específico, celebrado em caráter irrevogável e 
irretratável, exceto nas circunstâncias ali previstas, para a 
subscrição/aquisição de Ações no âmbito da Oferta de Varejo, 
firmado por Investidores Não Institucionais e por Investidores Não 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas com uma única 
Instituição Consorciada durante o Período de Reserva e durante o 
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso. 

Período de Reserva Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de [•] de 
2020, inclusive, destinado à efetivação dos Pedidos de Reserva pelos 
Investidores Não Institucionais. 

Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas 

Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de [•] de 
2020, inclusive, data esta que antecederá em, pelo menos, 7 dias úteis a 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, destinado à formulação de 
Pedido de Reserva pelos Investidores Não Institucionais que sejam 
considerados Pessoas Vinculadas. 

Rateio Varejo Rateio Varejo Lock-up e Rateio Varejo Sem Alocação Prioritária, 
considerados em conjunto. 

Rateio Varejo Lock-up Rateio a ser realizado entre os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up 
que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos 
respectivos Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo, desconsiderando-
se, entretanto, as frações de Ações, caso o total de Ações objeto dos 
Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo realizados por Investidores da 
Oferta de Varejo Lock-up exceda o total de Ações Alocação Lock-up. 

Rateio Varejo Sem 
Alocação Prioritária 

Rateio a ser realizado entre os Investidores da Oferta de Varejo Sem 
Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva 
proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, 
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações, caso o total de 
Ações objeto dos Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo realizados 
por Investidores da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária 
exceda o total de Ações Sem Alocação Prioritária. 
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Régis Régis Edouard Alain Dubrule. 

Regghi Participações Regghi Participações S.A. 

Santander Banco Santander (Brasil) S.A. 

UBS BB UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Pessoas Vinculadas Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da 
Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505, 
serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores que 
sejam (i) controladores pessoa física ou jurídica e/ou administradores 
da Companhia, dos Acionistas Vendedores e/ou outras pessoas 
vinculadas à Oferta, bem como seus cônjuges ou companheiros, 
seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) 
cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais 
até o 2º grau dos Acionistas Vendedores; (iii) controladores pessoa 
física ou jurídica e/ou administradores das Instituições Participantes 
da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional; (iv) 
administradores, funcionários, operadores e demais prepostos das 
Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação 
Internacional diretamente envolvidos na estruturação e distribuição 
da Oferta; (v) agentes autônomos que prestem serviços às 
Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação 
Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; 
(vi) demais profissionais que mantenham, com as Instituições 
Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de Colocação 
Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente 
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional 
no âmbito da Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou pelos 
Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente 
envolvidos na Oferta; (viii) sociedades controladas, direta ou 
indiretamente por pessoas físicas ou jurídicas vinculadas às 
Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação 
Internacional, desde que diretamente envolvidas na Oferta; 
(ix) cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes e 
colaterais até o 2º grau das pessoas mencionadas nos itens (iii) a (vi) 
acima; e (x) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas 
pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente 
por terceiros não vinculados. 

Prazo de Distribuição O prazo para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses 
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, conforme 
previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de 
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro. 
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Preço por Ação No contexto da Oferta, estima-se que o preço por Ação estará situado 
entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o preço por Ação poderá 
ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa 
(“Preço por Ação”). Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado 
acima ou abaixo dessa faixa indicativa, os Pedidos de Reserva serão 
normalmente considerados e processados, observadas as 
condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de 
o Preço por Ação ser inferior ao resultado da subtração entre o valor 
mínimo previsto na faixa indicativa do preço e o valor 
correspondente a 20% do valor máximo previsto na faixa indicativa 
do preço, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e 
do Ofício Circular SRE nº 01/2020 da CVM, hipótese em que o 
Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de 
Reserva, conforme descrito neste Prospecto. 

O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as 
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da 
demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a 
Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. 
A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é 
justificada na medida em que reflete o valor pelo qual os Investidores 
Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas 
Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição 
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do 
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. 
Os Investidores Não Institucionais não participarão do 
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da 
fixação do Preço por Ação. 

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar 
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento 
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de 
emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais 
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à 
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding 
poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e 
o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez 
das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado 
secundário”, na página 70 deste Prospecto. 

Procedimento de 
Bookbuilding 

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado 
exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos 
Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato 
de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no 
exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, 
em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no 
artigo 44 da Instrução CVM 400.  
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Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, 
mediante a participação destes no Procedimento de Bookbuilding em 
até [20%] da quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos 
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado 
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações 
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
do Lote Suplementar), não será permitida a colocação de Ações a 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as 
intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. 

Público Alvo da Oferta Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais, 
considerados em conjunto. 

Restrições à Negociação 
das Ações (Lock-up)  

[A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho 
de Administração e da Diretoria obrigar-se-ão perante os 
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, 
pelo período de [180] dias contados da data de divulgação do Anúncio 
de Início, a não efetuar, direta ou indiretamente, quaisquer das 
seguintes operações com relação a quaisquer Valores Mobiliários 
Sujeitos ao Lock-up, sujeito a determinadas exceções: sujeito a 
determinadas exceções: (i) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, 
empenhar ou de outro modo dispor dos Valores Mobiliários Sujeitos ao 
Lock-up; (ii) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, contratar a compra 
ou outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias para adquirir os 
Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iii) celebrar qualquer contrato 
de swap, hedge ou qualquer acordo que transfira a outros, no todo ou 
em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da 
titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; ou (iv) divulgar 
publicamente a intenção de efetuar qualquer operação especificada nos 
itens (i) a (iii).]  

[As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses: 
[(i) doações de boa-fé, desde que, antes de tal doação, o respectivo 
donatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por escrito 
a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; 
(ii) transferências a um trust em benefício direto ou indireto do próprio 
signatário do instrumento de lock-up e/ou de familiares imediatos do 
mesmo, desde que, antes de tal transferência, o trust comprometa-se 
por escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; 
(iii) transferências a quaisquer coligadas (sociedades pertencentes ao 
mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do 
Securities Act, conforme alterada, dos signatários do instrumento de 
lock-up, desde que, antes de tal transferência, o respectivo 
destinatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por 
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; e 
(iv) transferências realizadas para fins de empréstimo de ações pelo 
signatário do instrumento de lock-up para um Coordenador da Oferta 
ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da Oferta, de 
um determinado número de ações para fins de realização das 
atividades de estabilização do preço das Ações, nos termos do 
Contrato de Distribuição e do Contrato de Estabilização.] 
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A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume 
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação das 
ações ordinárias de emissão da Companhia. 

Valor Total da Oferta R$[•], considerando o Preço por Ação, que é o ponto médio da faixa 
de preço indicada na capa deste Prospecto e sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. 

Valores Mínimo e Máximo 
do Pedido de Reserva 

O valor mínimo de pedido de investimento é de R$3.000,00 (três mil 
reais) e o valor máximo de pedido de investimento é de 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por Investidor Não Institucional.

Valores Mobiliários 
Sujeitos ao Lock-up 

Ações ordinárias de emissão da Companhia ou quaisquer valores 
mobiliários conversíveis, exercíveis em ou permutáveis por ações 
ordinárias de emissão da Companhia sujeitas ao Lock-up. 

Veracidade das 
Informações 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder, 
prestaram declarações de veracidade a respeito das informações 
constantes deste Prospecto, nos termos do artigo 56 da Instrução 
CVM 400, as quais se encontram anexas a este Prospecto a partir da 
página 143. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA 

Composição do Capital Social da Companhia 

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$237.636.507,80 (duzentos e trinta 
e sete milhões, seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e sete reais e oitenta centavos), 
totalmente subscrito e integralizado, representado por 266.821.390 (duzentos e sessenta e seis 
milhões, oitocentas e vinte e uma mil, trezentas e noventa) ações ordinárias, todas nominativas, 
escriturais e sem valor nominal. 

O capital social poderá ser aumentado independentemente de reforma estatutária, até o limite de 
266.821.390 (duzentos e sessenta e seis milhões, oitocentas e vinte e uma mil, trezentas e 
noventa) ações ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração, que fixará o preço de 
emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e as demais condições de 
subscrição/integralização de tais ações dentro do capital autorizado, assim como a exclusão do 
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia. 

O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e 
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os 
efeitos da eventual subscrição acima. 

Na hipótese de colocação das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta 
Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 

  (em R$)  (em R$) 

Ordinárias ............................................  [•] [•] [•] [•] 
Total ....................................................  [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de [•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por 
Ação estará situado entre [•] e [•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é 
meramente indicativa. 

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Na hipótese de colocação das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta 
Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 
  (em R$) (em R$)

Ordinárias ............................................  [•] [•] [•] [•] 
Total ....................................................  [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de [•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por 
Ação estará situado entre [•] e [•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é 
meramente indicativa. 

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Na hipótese de colocação das Ações, sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as 
Ações do Lote Suplementar: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta 
Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 
  (em R$) (em R$)

Ordinárias ............................................  [•] [•] [•] [•] 
Total ....................................................  [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de [•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por 
Ação estará situado entre [•] e [•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é 
meramente indicativa. 

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
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Na hipótese de colocação das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta 
Espécie e Classe das Ações Quantidade Valor Quantidade Valor(1)(2) 
  (em R$)  (em R$) 

Ordinárias ............................................  [•] [•] [•] [•] 
Total ....................................................  [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de [•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por 
Ação estará situado entre [•] e [•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é 
meramente indicativa. 

(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Principais Acionistas e Administradores da Companhia 

Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas 
por acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia e pelos 
membros da administração da Companhia, na data deste Prospecto e a previsão para após a 
conclusão da Oferta. 

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e sem considerar 
as Ações do Lote Suplementar: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
Acionista Quantidade % Quantidade % 
FIP Fundo Brasil ................  [•] [•] [•] [•]
FIP FS ................................  [•] [•] [•] [•] 
FIP TS ................................  [•] [•] [•] [•]
Regghi Participações .........  [•] [•] [•] [•] 
Paul ....................................  [•] [•] [•] [•]
Régis ..................................  [•] [•] [•] [•] 
Ghislaine ............................  [•] [•] [•] [•]
Paul Jean ...........................  [•] [•] [•] [•] 
Total ..................................  [•] 100,0 [•] 100,00 

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar 
as Ações do Lote Suplementar: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
Acionista Quantidade % Quantidade % 
FIP Fundo Brasil ................  [•] [•] [•] [•] 
FIP FS ................................  [•] [•] [•] [•]
FIP TS ................................  [•] [•] [•] [•] 
Regghi Participações .........  [•] [•] [•] [•]
Paul ....................................  [•] [•] [•] [•] 
Régis ..................................  [•] [•] [•] [•]
Ghislaine ............................  [•] [•] [•] [•] 
Paul Jean ...........................  [•] [•] [•] [•] 
Total ..................................  [•] 100,0 [•] 100,00 
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem 
considerar as Ações Adicionais: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
Acionista Quantidade % Quantidade % 
FIP Fundo Brasil ................  [•] [•] [•] [•]
FIP FS ................................  [•] [•] [•] [•] 
FIP TS ................................  [•] [•] [•] [•]
Regghi Participações .........  [•] [•] [•] [•] 
Paul ....................................  [•] [•] [•] [•]
Régis ..................................  [•] [•] [•] [•] 
Ghislaine ............................  [•] [•] [•] [•]
Paul Jean ...........................  [•] [•] [•] [•] 
Total ..................................  [•] 100,0 [•] 100,00 

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
Acionista Quantidade % Quantidade % 
FIP Fundo Brasil ................  [•] [•] [•] [•] 
FIP FS ................................  [•] [•] [•] [•]
FIP TS ................................  [•] [•] [•] [•] 
Regghi Participações .........  [•] [•] [•] [•]
Paul ....................................  [•] [•] [•] [•] 
Régis ..................................  [•] [•] [•] [•]
Ghislaine ............................  [•] [•] [•] [•] 
Paul Jean ...........................  [•] [•] [•] [•] 
Total ..................................  [•] 100,0 [•] 100,00 

Acionistas Vendedores  

Segue abaixo descrição sobre os Acionistas Vendedores: 

Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, fundo de investimento em participações com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 11.760.191/0001-06, representado por sua 
gestora, a TCG Gestor Ltda., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 12º andar, conjunto 1201, Itaim Bibi, CEP 04538-132, 
inscrita no CNPJ sob o nº 10.632.282/0001-01, autorizada pela CVM para o exercício profissional 
de administração de carteira de investimentos conforme Ato Declaratório nº 10.509, de 30.07.2009. 

FS - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em 
participações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/ME sob o 
nº 16.465.811/0001-06, representado por sua gestora, a TCG Gestor Ltda., sociedade com sede 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 12º 
andar, conjunto 1201, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 10.632.282/0001-01, 
autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de investimentos 
conforme Ato Declaratório nº 10.509, de 30.07.2009. 

TS - Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de 
investimento em participações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no 
CNPJ/ME sob o nº 16.973.196/0001-30, representado por sua gestora, a TCG Gestor Ltda., 
sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3900, 12º andar, conjunto 1201, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.632.282/0001-01, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de 
carteira de investimentos conforme Ato Declaratório nº 10.509, de 30.07.2009. 
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Regghi Participações S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima 3015/161, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 59.876.664/0001-61. 

Paul Edouard Dubrule, francês, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade para 
Estrangeiros RNE nº W273999, inscrito no CPF/ME sob o nº 177.418.958-50, residente e 
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima 3015/161, CEP 01452-000.  

Régis Edouard Alain Dubrule, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 9.877.265 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 815.598.368-49, residente e domiciliado 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima 3015/161, CEP 01452-000. 

Ghislaine Thérèse De Vaulx Dubrule, francesa, casada, empresária, portadora da Cédula de 
Identidade para Estrangeiros RNE nº W273953-N e inscrita no CPF/ME sob o nº 003.925.208-69, 
residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima 3015/161, CEP 01452-000. 

Paul Jean Marie Dubrule, francês, divorciado, aposentado, portador do passaporte nº 
01BE722607, inscrito no CPF/ME sob o nº. 232.995.068-38, residente e domiciliado na Suíça, em 
107 A, Route de Saconnex d’Arve, 1228 Plan Les Ouates, Genebra 

Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos 

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada por 
cada Acionista Vendedor, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar: 

 Quantidade Montante(1) Recursos Líquidos(1)(2) 
  (R$) (R$) 
Companhia ..............................................  [•] [•] [•] 
FIP Fundo Brasil .....................................  [•] [•] [•] 
FIP FS .....................................................  [•] [•] [•] 
FIP TS .....................................................  [•] [•] [•] 
Regghi Participações ..............................  [•] [•] [•] 
Paul .........................................................  [•] [•] [•] 
Régis .......................................................  [•] [•] [•] 
Ghislaine .................................................  [•] [•] [•] 
Paul Jean ................................................  [•] [•] [•] 
Total ........................................................  [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação.  
(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada por cada 
Acionista Vendedor, considerando as Ações Adicionais, sem considerar as Ações do Lote Suplementar: 

 Quantidade Montante(1) Recursos Líquidos(1)(2) 
 (R$) (R$) 
Companhia ..............................................  [•] [•] [•] 
FIP Fundo Brasil .....................................  [•] [•] [•] 
FIP FS .....................................................  [•] [•] [•] 
FIP TS .....................................................  [•] [•] [•] 
Regghi Participações ..............................  [•] [•] [•] 
Paul .........................................................  [•] [•] [•] 
Régis .......................................................  [•] [•] [•] 
Ghislaine .................................................  [•] [•] [•] 
Paul Jean ................................................  [•] [•] [•] 
Total ........................................................  [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação.  
(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada 
por cada Acionista Vendedor, considerando as Ações do Lote Suplementar, sem considerar as 
Ações Adicionais: 

 Quantidade Montante(1) Recursos Líquidos(1)(2) 
 (R$) (R$) 
Companhia ..............................................  [•] [•] [•] 
FIP Fundo Brasil .....................................  [•] [•] [•] 
FIP FS .....................................................  [•] [•] [•] 
FIP TS .....................................................  [•] [•] [•] 
Regghi Participações ..............................  [•] [•] [•] 
Paul .........................................................  [•] [•] [•] 
Régis .......................................................  [•] [•] [•] 
Ghislaine .................................................  [•] [•] [•] 
Paul Jean ................................................  [•] [•] [•] 
Total ........................................................  [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação. 
(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada 
por cada Acionista Vendedor, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar: 

 Quantidade Montante(1) Recursos Líquidos(1)(2) 
 (R$) (R$) 
Companhia ..............................................  [•] [•] [•] 
FIP Fundo Brasil .....................................  [•] [•] [•] 
FIP FS .....................................................  [•] [•] [•] 
FIP TS .....................................................  [•] [•] [•] 
Regghi Participações ..............................  [•] [•] [•] 
Paul .........................................................  [•] [•] [•] 
Régis .......................................................  [•] [•] [•] 
Ghislaine .................................................  [•] [•] [•] 
Paul Jean ................................................  [•] [•] [•] 
Total ........................................................  [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação.  
(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Descrição da Oferta 

A Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado 
de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA, 
bem como com esforços de dispersão acionária nos termos do Regulamento do Novo Mercado e 
demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a 
participação de determinadas Instituições Consorciadas. 
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Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de 
Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações 
junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do 
Contrato de Distribuição Internacional. 

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio 
de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar) poderá, a critério [da Companhia / dos Acionistas Vendedores], em comum acordo 
com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até [20]% do total de Ações inicialmente 
ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até [•] ações ordinárias de 
emissão da Companhia[, das quais até [•] ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia e até 
[•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na 
proporção indicada na página 37 deste Prospecto], e nas mesmas condições e pelo mesmo preço 
das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem 
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual 
equivalente a até [15]% do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações 
Adicionais), ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia[, das quais até [•] 
ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia e até [•] ações ordinárias de emissão da 
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada na página 38 deste 
Prospecto], nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações 
do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada [pela Companhia / pelos Acionistas 
Vendedores] ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição, as quais serão 
destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no 
âmbito da Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito 
exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de 
até 30 dias contados da data de início da negociação das ações ordinárias de emissão da 
Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em 
parte, em uma ou mais vezes, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de 
emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais 
Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no Contrato de 
Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por 
parte dos Coordenadores da Oferta.  

As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação 
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e 
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente 
nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4°, da Lei do Mercado de Capitais. 

Aprovações Societárias 

A realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de 
capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos 
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por 
Ações, bem como seus termos e condições foram aprovadas em Reunião do Conselho de 
Administração da Companhia realizada em 13 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na 
JUCESP em [•] de [•] de 2020, sob o nº [•] e publicada no DOESP e no jornal “Data Mercantil” em 
16 de outubro de 2020. 

O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital 
autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da 
Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos 
registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no 
DOESP e no jornal “Data Mercantil” na data de disponibilização do Anúncio de Início. 
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A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições, inclusive no que se refere 
à fixação do Preço por Ação, serão aprovados pela Regghi Participações na forma do disposto no 
seu estatuto social. A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições, será 
aprovada pelo FIP Fundo Brasil na forma do disposto no seu regulamento.  Não será necessária 
qualquer aprovação societária em relação aos FIP FS e ao FIP TS e aos Acionistas Vendedores 
Pessoas Físicas para a participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação. 

Instituições Participantes da Oferta 

Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia e dos Acionistas Vendedores, convidarão 
as Instituições Consorciadas para efetuar esforços de colocação das Ações exclusivamente junto a 
Investidores Não Institucionais. 

Preço por Ação 

No contexto da Oferta, estima-se que o preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], (“Faixa 
Indicativa”), ressalvado, no entanto, que o preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo 
desta faixa, a qual é meramente indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese de o Preço por Ação 
ser fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa, os Pedidos de Reserva serão 
normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas 
neste Prospecto, exceto no caso de o Preço por Ação ser inferior ao resultado da subtração 
entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o valor correspondente a 20% do valor 
máximo previsto na Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA 
e do Ofício Circular SRE nº 01/2020 da CVM, hipótese em que o Investidor Não Institucional 
poderá desistir do seu Pedido de Reserva. 

Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado 
abaixo da Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão 
exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva.”, na página 71 deste Prospecto. 

O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de 
investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos 
Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos 
Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição 
Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da 
Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). 

O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da 
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores 
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do 
Preço por Ação é justificada na medida em que reflete o valor pelo qual os Investidores 
Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e, 
portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do 
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não 
Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não 
participarão da fixação do Preço por Ação. 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de 
Bookbuilding em até [20%] da quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da Instrução 
CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações 
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), não 
será permitida a colocação de Ações a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, 
sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas automaticamente canceladas. 
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As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes de 
Colocação Internacional poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva ou intenções de 
investimento, conforme o caso, somente por meio da entidade a que estiverem vinculadas. 

Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para 
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo ações ordinárias 
de emissão da Companhia como referência (incluindo transações de total return swap), desde que 
tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas, e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções 
previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400, são permitidos, na forma do artigo 48 da 
Instrução CVM 400, e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no 
âmbito da Oferta para fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Para mais informações, veja a 
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e 
realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço 
das ações ordinárias de emissão da Companhia”, na página 73 deste Prospecto. 

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por 
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no 
mercado secundário. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à 
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do 
Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão 
da Companhia no mercado secundário”, na página 70 deste Prospecto. 

Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta 

Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em negociação no mercado. Após a 
realização da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um 
montante de até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de, 
aproximadamente, [•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando a 
colocação das Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, um montante de até [•] ações 
ordinárias de emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente, [•]% do seu capital 
social, estarão em circulação no mercado. Para mais informações, ver seção “Informações sobre a 
Oferta – Composição do Capital Social da Companhia” na página 36 deste Prospecto. 

Custos de Distribuição 

As despesas com auditores, advogados, traduções, taxas de registro e outras despesas descritas 
abaixo serão suportadas [exclusivamente pela Companhia]. As comissões a serem pagas aos 
Coordenadores da Oferta serão suportadas [pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores na 
proporção das Ações ofertadas por cada um deles.]  
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da 
totalidade das Ações da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do 
Lote Suplementar: 

Comissões e Despesas Valor total(1)(10) 
% em relação ao Valor 

Total da Oferta(10) 
Custo unitário por 

Ação(10) 
 (R$) (R$)

Comissões da Oferta(2) 
Comissão de Coordenação(3) ................................. [•] [•]% [•]
Comissão de Colocação(4) ..................................... [•] [•]% [•]
Comissão de Garantia Firme(5) .............................. [•] [•]% [•]
Remuneração de Incentivo(6) ................................. [•] [•]% [•] 
Total de Comissões ............................................. [•] [•]% [•] 
Despesas da Oferta(7) 
Impostos, Taxa e Outras Retenções ...................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na CVM ...................................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na B3 ......................................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na ANBIMA ................................ [•] [•]% [•] 
Total de Despesas com Taxas da Oferta ........... [•] [•]% [•] 
Despesas com Advogados(8) .................................. [•] [•]% [•]
Despesas com Auditores Independentes .............. [•] [•]% [•]
Outras Despesas(9) ................................................. [•] [•]% [•] 
Total de Outras Despesas da Oferta .................. [•] [•]% [•] 
Total de Despesas da Oferta ............................... [•] [•]% [•] 
Total de Comissões e Despesas da Oferta........ [•] [•]% [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de [•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o 
Preço por Ação estará situado entre [•] e [•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo 
dessa faixa, a qual é meramente indicativa. 

(2) Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta [pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores]. 
(3) Corresponde a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as Ações 

Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. 
(4) Corresponde a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as Ações 

Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. 
(5) Corresponde a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as Ações 

Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que 
prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta. 

(6) Corresponde a até [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. A Remuneração de Incentivo, conforme descrito no Contrato de Distribuição, 
constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e 
será paga a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do resultado da Oferta. 

(7) Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente [pela Companhia]. 
(8) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos 

Estados Unidos. 
(9) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
(10) Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. 
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da 
totalidade das Ações da Oferta, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações 
do Lote Suplementar: 

Comissões e Despesas Valor total(1)(10) 
% em relação ao Valor 

Total da Oferta(10) 
Custo unitário por 

Ação(10) 
 (R$) (R$)

Comissões da Oferta(2) 
Comissão de Coordenação(3) ................................. [•] [•]% [•]
Comissão de Colocação(4) ..................................... [•] [•]% [•]
Comissão de Garantia Firme(5) .............................. [•] [•]% [•]
Remuneração de Incentivo(6) ................................. [•] [•]% [•] 
Total de Comissões ............................................. [•] [•]% [•] 
Despesas da Oferta(7) 
Impostos, Taxa e Outras Retenções ...................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na CVM ...................................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na B3 ......................................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na ANBIMA ................................ [•] [•]% [•] 
Total de Despesas com Taxas da Oferta ........... [•] [•]% [•] 
Despesas com Advogados(8) .................................. [•] [•]% [•]
Despesas com Auditores Independentes .............. [•] [•]% [•]
Outras Despesas(9) ................................................. [•] [•]% [•] 
Total de Outras Despesas da Oferta .................. [•] [•]% [•] 
Total de Despesas da Oferta ............................... [•] [•]% [•] 
Total de Comissões e Despesas da Oferta........ [•] [•]% [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de [•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o 
Preço por Ação estará situado entre [•] e [•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo 
dessa faixa, a qual é meramente indicativa. 

(2) Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta [pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores]. 
(3) Corresponde a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações 

Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. 
(4) Corresponde a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações 

Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. 
(5) Corresponde a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações 

Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. Devida exclusivamente aos Coordenadores da 
Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta. 

(6) Corresponde a até [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, considerando as 
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. A Remuneração de Incentivo, conforme 
descrito no Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da 
Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro a sua 
percepção acerca do resultado da Oferta. 

(7) Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente [pela Companhia]. 
(8) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos 

Estados Unidos. 
(9) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
(10) Considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar. 
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 A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da 
totalidade das Ações da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as Ações 
do Lote Suplementar: 

Comissões e Despesas Valor total(1)(10) 
% em relação ao Valor 

Total da Oferta(10) 
Custo unitário por 

Ação(10) 
 (R$) (R$)

Comissões da Oferta(2) 
Comissão de Coordenação(3) ................................. [•] [•]% [•]
Comissão de Colocação(4) ..................................... [•] [•]% [•]
Comissão de Garantia Firme(5) .............................. [•] [•]% [•]
Remuneração de Incentivo(6) ................................. [•] [•]% [•] 
Total de Comissões ............................................. [•] [•]% [•] 
Despesas da Oferta(7) 
Impostos, Taxa e Outras Retenções ...................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na CVM ...................................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na B3 ......................................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na ANBIMA ................................ [•] [•]% [•] 
Total de Despesas com Taxas da Oferta ........... [•] [•]% [•] 
Despesas com Advogados(8) .................................. [•] [•]% [•]
Despesas com Auditores Independentes .............. [•] [•]% [•]
Outras Despesas(9) ................................................. [•] [•]% [•] 
Total de Outras Despesas da Oferta .................. [•] [•]% [•] 
Total de Despesas da Oferta ............................... [•] [•]% [•] 
Total de Comissões e Despesas da Oferta........ [•] [•]% [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de [•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o 
Preço por Ação estará situado entre [•] e [•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo 
dessa faixa, a qual é meramente indicativa. 

(2) Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta [pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores]. 
(3) Corresponde a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as Ações 

Adicionais, mas considerando as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. 
(4) Corresponde a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as Ações 

Adicionais, mas considerando as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. 
(5) Corresponde a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as Ações 

Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, uma vez que as Ações do Lote Suplementar não são objeto da Garantia Firme de 
Liquidação; e (ii) o Preço por Ação. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de 
Liquidação no âmbito da Oferta. 

(6) Corresponde a até [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as 
Ações Adicionais, mas considerando as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. A Remuneração de Incentivo, conforme 
descrito no Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da 
Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro a sua 
percepção acerca do resultado da Oferta. 

(7) Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente [pela Companhia]. 
(8) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos 

Estados Unidos. 
(9) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
(10) Sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as Ações do Lote Suplementar. 
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 A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da 
totalidade das Ações da Oferta, considerando as Ações Adicionais e as Ações do 
Lote Suplementar: 

Comissões e Despesas Valor total(1)(10) 
% em relação ao Valor 

Total da Oferta(10) 
Custo unitário por 

Ação(10) 
 (R$) (R$)

Comissões da Oferta(2) 
Comissão de Coordenação(3) ................................. [•] [•]% [•]
Comissão de Colocação(4) ..................................... [•] [•]% [•]
Comissão de Garantia Firme(5) .............................. [•] [•]% [•]
Remuneração de Incentivo(6) ................................. [•] [•]% [•] 
Total de Comissões ............................................. [•] [•]% [•] 
Despesas da Oferta(7) 
Impostos, Taxa e Outras Retenções ...................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na CVM ...................................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na B3 ......................................... [•] [•]% [•]
Taxa de Registro na ANBIMA ................................ [•] [•]% [•] 
Total de Despesas com Taxas da Oferta ........... [•] [•]% [•] 
Despesas com Advogados(8) .................................. [•] [•]% [•]
Despesas com Auditores Independentes .............. [•] [•]% [•]
Outras Despesas(9) ................................................. [•] [•]% [•] 
Total de Outras Despesas da Oferta .................. [•] [•]% [•] 
Total de Despesas da Oferta ............................... [•] [•]% [•] 
Total de Comissões e Despesas da Oferta........ [•] [•]% [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de [•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o 
Preço por Ação estará situado entre [•] e [•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo 
dessa faixa, a qual é meramente indicativa. 

(2) Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta [pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores]. 
(3) Corresponde a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações 

Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. 
(4) Corresponde a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações 

Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. 
(5) Corresponde a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações 

Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar, uma vez que as Ações do Lote Suplementar não são objeto da Garantia 
Firme de Liquidação; e (ii) o Preço por Ação. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão Garantia 
Firme de Liquidação no âmbito da Oferta. 

(6) Corresponde a até [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações 
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. A Remuneração de Incentivo, conforme descrito no Contrato de Distribuição, 
constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e 
será paga a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do resultado da Oferta. 

(7) Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente [pela Companhia]. 
(8) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos 

Estados Unidos. 
(9) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
(10) Considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. 

 Para fins da Instrução CVM 400 e do artigo 3º do Anexo II do Código ANBIMA, não há outra 
remuneração devida pela Companhia às Instituições Participantes da Oferta ou aos Agentes de 
Colocação Internacional, exceto pela remuneração descrita acima e pelos ganhos decorrentes da 
atividade de estabilização, bem como não existe nenhum outro tipo de remuneração que dependa 
do Preço por Ação. 

Estabilização do Preço das Ações 

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, conduzir 
atividades de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, por 
um período de até 30 dias contados da data de início de negociação das ações ordinárias de 
emissão da Companhia na B3, inclusive, por meio de operações bursáteis de compra e venda de 
ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, observadas as disposições legais aplicáveis e o 
disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e aprovação da 
B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3°, da Instrução CVM 400 e do item II da 
Deliberação CVM 476. 
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Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, de realizar operações de 
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer 
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador 
e a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e 
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização, 
não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, 
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério. 

A partir da divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Estabilização estará disponível para 
consulta e obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM, nos endereços indicados na 
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 64 deste Prospecto. 

Características das Ações  

As Ações conferirão a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos 
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no estatuto 
social da Companhia, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, 
conforme vigentes nesta data, dentre os quais se incluem os seguintes:  

• direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária de 
emissão da Companhia corresponde a um voto; 

• observadas as disposições aplicáveis na Lei das Sociedades por Ações e no estatuto social da 
Companhia, direito ao recebimento de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, 
não inferior a 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 
das Sociedades por Ações, e dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza 
eventualmente distribuídos por deliberação de assembleia geral ou pelo conselho de 
administração, conforme aplicável; 

• direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições 
asseguradas aos acionistas controladores alienantes da Companhia, no caso de alienação, 
direta ou indireta, a título oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma única 
operação, como por meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos 
previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado (tag along); 

• direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição 
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em 
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das 
ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado (salvo hipóteses de dispensa 
previstas no Regulamento do Novo Mercado), pelo seu valor justo, apurado mediante laudo de 
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada; 

• no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao 
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social, nos 
termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações; 

• direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e 
bônus de subscrição emitidos pela Companhia, na proporção da sua participação no capital 
social da Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, e artigo 172 da Lei das 
Sociedades por Ações; 

• direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações 
ordinárias de emissão da Companhia que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da 
divulgação do Anúncio de Início, na proporção da sua participação no capital social da 
Companhia; e 
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• todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos 
termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no estatuto social da Companhia e na Lei 
das Sociedades por Ações. 

Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de 
emissão da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, 
anexo a este Prospecto. 

Público Alvo da Oferta 

As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Ações para (i) Investidores Não 
Institucionais, em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo, 
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva; e (ii) Investidores Institucionais, 
no âmbito da Oferta Institucional. 

Procedimento da Oferta 

Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das 
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de 
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding, a celebração do Contrato de Distribuição e do Contrato de Distribuição Internacional, 
a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a 
disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a 
distribuição pública das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações 
do Lote Suplementar) em regime de Garantia Firme de Liquidação, a ser prestada exclusivamente 
pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites 
individuais previstos na página 58 deste Prospecto, em conformidade com o disposto na Instrução 
CVM 400, e observado o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo 
Mercado, por meio de duas ofertas distintas, quais sejam: (i) uma Oferta de Varejo, destinada aos 
Investidores Não Institucionais, na qual terão prioridade de alocação os Investidores da Oferta de 
Varejo Lock-up (conforme definido abaixo); e (ii) uma Oferta Institucional, destinada aos 
Investidores Institucionais. 

Os Coordenadores da Oferta, a Companhia e os Acionistas Vendedores elaborarão um plano de 
distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, e do 
Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual 
levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas, as relações da 
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com seus clientes e 
outras considerações de natureza comercial ou estratégica, observado que os Coordenadores da 
Oferta deverão assegurar: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, (ii) o 
tratamento justo e equitativo aos investidores, em conformidade com o artigo 21 da Instrução 
CVM 400, e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, de exemplares 
dos Prospectos para leitura obrigatória, assegurando o esclarecimento de eventuais dúvidas por 
pessoa designada pelo Coordenador Líder. Nos termos do Ofício Circular SRE nº 01/2020 da 
CVM, relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos 
Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores não poderão, em nenhuma 
hipótese, ser consideradas no plano de distribuição para fins da alocação dos Investidores Não 
Institucionais. 
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Conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não será admitida 
distribuição parcial no âmbito da Oferta, sendo possível o cancelamento do pedido de 
registro da Oferta caso não haja investidores suficientes para subscrever/adquirir a 
totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as 
Ações do Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

Caso não existam Pedidos de Reserva e/ou intenções de investimento para a subscrição/aquisição 
da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do 
Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de 
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de 
investimento, conforme o caso, automaticamente cancelados, e os valores eventualmente 
depositados serão devolvidos, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da comunicação do 
cancelamento, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos 
incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem 
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em 
função do IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como 
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada). Para mais informações, veja a seção 
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que não será admitida 
distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso 
não haja investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a totalidade das 
Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta.”, na página 71 deste Prospecto. 

Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta 
e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na 
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 64 deste Prospecto. 

Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram 
à Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação de instituição para desenvolver 
atividades de formador de mercado, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 
2003, para a realização de operações destinadas a fomentar a liquidez das ações ordinárias 
emitidas pela Companhia no mercado secundário. No entanto, [não houve e não haverá 
contratação de formador de mercado no âmbito da Oferta.]  

Oferta de Varejo 

A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que 
realizarem solicitações de reserva antecipada mediante o preenchimento de Pedido de Reserva 
junto a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de Reserva, ou durante o Período de 
Reserva para Pessoas Vinculadas, em ambos os casos, observados os Valores Mínimo e Máximo 
do Pedido de Reserva. 

Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar 
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo que aqueles 
Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que não realizarem 
seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas terão seus 
Pedidos de Reserva cancelados em caso de excesso de demanda superior a 1/3 à quantidade de 
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Investidores Não Institucionais que 
sejam considerados Pessoas Vinculadas que realizarem seus Pedidos de Reserva no Período de 
Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva cancelados no caso de 
excesso de demanda superior a 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar 
as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). 
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No contexto da Oferta de Varejo e considerando que a Companhia deve envidar melhores esforços 
para atingir a dispersão acionária, o montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, [20]% da 
totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a 
critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, será destinado 
prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido 
de Reserva, nos termos do artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado, de acordo com as 
condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado, sendo que: 

(i) montante de, no mínimo, [•]% da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais e as 
Ações do Lote Suplementar) (“Ações Alocação Lock-up”) será alocado prioritariamente aos 
Investidores Não Institucionais que concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, 
com o Lock-up Oferta de Varejo (conforme definido abaixo) (“Investidores da Oferta de 
Varejo Lock-up” e “Alocação Varejo Lock-up”, respectivamente); e 

(ii) montante de, no mínimo, [•]% da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais e as 
Ações do Lote Suplementar) será alocado aos demais Investidores Não Institucionais que 
optarem por não se comprometer com o Lock-up da Oferta de Varejo (“Ações Sem Alocação 
Prioritária” e “Investidores da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária”, 
respectivamente). 

Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não 
Institucionais ser superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, haverá Rateio 
Varejo. 

Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores Não Institucionais de maneira 
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (b) e (d) abaixo e nas seções 
“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou 
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 56, 56 e 60, 
respectivamente, deste Prospecto, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de 
Reserva, de acordo com as seguintes condições: 
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(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme 
aplicável, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta 
deverá realizar a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva junto a 
uma única Instituição Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476, observados os 
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, sendo que tais Investidores Não 
Institucionais poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de seu 
Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º, 
da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Investidor Não 
Institucional estipule um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por 
Ação, o seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição 
Consorciada, sendo os valores eventualmente depositados devolvidos, no prazo máximo de 
3 dias úteis contados da divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer remuneração, juros ou 
correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos 
ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre 
movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF e/ou do câmbio 
e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual 
venha a ser majorada). Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados 
na realização de Pedido de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições 
estipulados no Pedido de Reserva, especialmente no que se refere aos procedimentos 
relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes neste Prospecto e no 
Formulário de Referência, em especial as seções “Sumário da Companhia – Principais 
Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e 
às Ações” nas páginas 18 e 68, respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção 
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto; 
(ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu 
Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá (a) a abertura ou atualização 
de conta e/ou cadastro, e/ou (b) a manutenção de recursos em conta corrente nela 
aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) verifiquem com a 
Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, a 
possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada; e 
(iv) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter 
informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada 
para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro 
na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por 
cada Instituição Consorciada; 

(b) os Investidores Não Institucionais que tenham interesse em participar da Alocação Varejo 
Lock-up deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o 
Lock-up Oferta de Varejo, sob pena de serem considerados Investidores da Oferta de Varejo 
Sem Alocação Prioritária e não participarem da Alocação Varejo Lock-up; 

(c) os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de 
Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva 
ser cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso seja verificado excesso de 
demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a colocação de Ações junto a 
Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, com exceção daqueles 
realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de 
Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 
automaticamente cancelados e os valores depositados devolvidos, no prazo máximo de 3 dias 
úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva, sem qualquer 
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com 
dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, 
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em 
função do IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem 
como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada); 
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(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações 
subscritas/adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais 
resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações subscritas/adquiridas 
pelos Investidores Não Institucionais, serão informados a cada Investidor Não Institucional até 
às 12:00 horas do dia útil imediatamente seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início 
pela Instituição Consorciada que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de 
mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua 
ausência, por telefone, fac-símile ou correspondência, sendo o pagamento a ser feito de 
acordo com a alínea (d) abaixo limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a 
possibilidade de Rateio Varejo;  

(e) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea (c) 
acima junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de 
Reserva, à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, até as 
10:30 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição 
Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por 
parte do Investidor Não Institucional e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado 
por tal Instituição Consorciada; 

(f) até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada 
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor Não 
Institucional o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento 
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o 
pagamento previsto acima, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento 
previstas nas alíneas (a), (b) e (d) acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias, 
Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações 
de Normas de Conduta” nas páginas 56, 56 e 60, respectivamente, deste Prospecto e a 
possibilidade de Rateio Varejo. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do 
investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações, 
desprezando-se a referida fração; 

(g) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de 
Varejo Lock-up (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações Alocação Lock-up, não haverá 
Rateio Varejo Lock-up (conforme definido abaixo), sendo integralmente atendidos todos os 
Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de Varejo Lock-up, de modo que as 
Ações da Oferta de Varejo remanescentes, se houver, serão destinadas aos Investidores da 
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária; ou (b) exceda o total de Ações Alocação Lock-up, 
será realizado rateio entre os respectivos Investidores da Oferta de Varejo Lock-up que 
apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de 
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio Varejo Lock-up”). 
Caso haja Rateio Varejo Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem 
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e 
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem 
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos 
em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como 
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados 
da Data de Liquidação; 
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(h) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo realizados por 
Investidores da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária (a) seja igual ou inferior ao montante 
de Ações Varejo Sem Alocação Prioritária, não haverá Rateio Varejo Sem Alocação Prioritária 
(conforme definido abaixo), sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva 
realizados por Investidores da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, de modo que as 
Ações Sem Alocação Prioritária remanescentes, se houver, serão destinadas aos Investidores 
Institucionais; ou (b) exceda o total de Ações Sem Alocação Prioritária, será realizado rateio 
entre os respectivos Investidores da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária que 
apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de 
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio Varejo Sem Alocação 
Prioritária” e, em conjunto com o Rateio Varejo Lock-up, “Rateio Varejo”). Caso haja Rateio 
Varejo Sem Alocação Prioritária, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem 
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e 
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem 
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos 
em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como 
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados 
da Data de Liquidação; e 

(i) a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, a 
quantidade de Ações destinadas a Investidores Não Institucionais poderá ser aumentada para 
que os pedidos excedentes dos Investidores Não Institucionais possam ser total ou 
parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, será observado o Rateio 
Varejo descrito acima. 

Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, vide 
seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão 
ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 56, 56 e 60, 
respectivamente, deste Prospecto. 

Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, 
portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação. 

Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização/liquidação das Ações mediante 
o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de 
acordo com o procedimento descrito acima. As Instituições Consorciadas somente atenderão aos 
Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou 
mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional. 

[A subscrição/aquisição das Ações realizada por Investidor Não Institucional no âmbito da Oferta 
de Varejo será formalizada, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por 
Ações, mediante manifestação da intenção de investimento através da assinatura do Pedido de 
Reserva e por meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação de 
boletim de subscrição/contrato de compra e venda, nos termos da Deliberação CVM 860.]  
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Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up que adquirirem Ações no âmbito da Alocação Varejo 
Lock-up não poderão, pelo prazo de [•] dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, 
oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de 
outra forma ou a qualquer título, tais Ações (“Lock-up Oferta de Varejo”). Dessa forma, como 
condição para a participação na Alocação Varejo Lock-up, cada Investidor da Oferta de Varejo 
Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na Central 
Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária 
gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas 
na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up Oferta de Varejo. Não 
obstante o Lock-up Oferta de Varejo, as Ações adquiridas no âmbito da Alocação Varejo Lock-up 
poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as 
Ações venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os 
normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara 
de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no 
âmbito da Alocação Varejo Lock-up que foram depositadas em garantia para fins de excussão da 
garantia, nos termos dos normativos da B3. Caso o preço de mercado das Ações venha a cair 
e/ou os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar 
de liquidez durante o período de Lock-up Oferta de Varejo e tendo em vista a 
impossibilidade de oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia 
ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título tais Ações, referidas restrições 
poderão causar-lhes perdas. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up, diante da 
impossibilidade de oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia 
ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título as ações ordinárias de emissão da 
Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em 
determinadas situações” no Prospecto Preliminar. 

Oferta Institucional 

A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos 
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais. 

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos da Oferta de Varejo, as Ações 
remanescentes que não forem colocadas na Oferta de Varejo, serão destinadas à colocação junto 
a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação 
Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e não 
sendo estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma vez que cada Investidor 
Institucional deverá assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para 
participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento durante o 
Procedimento de Bookbuilding. 

Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores 
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução 
CVM 400, exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, 
nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas 
intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos 
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, levando em consideração o disposto no 
plano de distribuição, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, melhor 
atendam ao objetivo da Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por 
Investidores Institucionais com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da 
Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional. 
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Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, os 
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores 
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou 
correspondência, sobre a quantidade de Ações que cada um deverá subscrever/adquirir e o Preço 
por Ação. A entrega das Ações deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante a 
integralização/liquidação à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente 
disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocada 
ao respectivo Investidor Institucional, em conformidade com os procedimentos previstos no 
Contrato de Distribuição. 

[Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação 
CVM 860, a subscrição/aquisição das Ações será formalizada mediante assinatura/atesto de aceite 
do documento de aceitação da Oferta, que conterá os requisitos previstos na Deliberação 
CVM 860, tendo sido dispensada a apresentação de boletim de subscrição e de contrato de 
compra e venda.] As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes 
de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente 
subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em 
moeda corrente nacional por meio dos mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e na 
Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131. 

Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta  

Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto 
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos 
investidores, ou as suas decisões de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da 
Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução 
CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; e/ou 
(iv) o Preço por Ação seja inferior ao resultado da subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa 
Indicativa, e o valor correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa Indicativa, nos 
termos do artigo 4°, do Anexo II, do Código ANBIMA e do Ofício Circular SRE nº 01/2020 da CVM 
(“Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa”), os Investidores Não 
Institucionais poderão desistir dos respectivos Pedidos de Reserva, sem quaisquer ônus, [devendo, 
para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido seus respectivos 
Pedidos de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou correspondência enviada ao 
endereço da Instituição Consorciada) (a) até as 12:00 horas do 5° dia útil subsequente à data de 
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso do item (i) acima; (b) até as 14:00 horas do 5º dia 
útil subsequente à data em que o investidor for comunicado diretamente pela Instituição 
Consorciada sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos dos itens (ii) e (iii) acima; e 
(c) até as 14:00 horas do 5° dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de 
Retificação ou à data de recebimento, pelo investidor, da comunicação direta pela Instituição 
Consorciada acerca do Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, no caso 
do item (iv) acima. 

A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente 
divulgada por meio de Anúncio de Retificação. 

Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta ou em caso de Evento de Fixação de Preço 
em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, as 
Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das 
aceitações da Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada 
e de que tem conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não 
Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar 
diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de 
comunicação passível de comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido 
de Reserva junto a tal Instituição Participante da Oferta a respeito da modificação efetuada. 
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Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado 
abaixo da Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão 
exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva”, na página 71 deste Prospecto. 

Em tais casos, o Investidor Não Institucional poderá desistir dos respectivos Pedidos de Reserva, 
nos termos acima descritos, até as 14:00 horas do 5º dia útil subsequente à data em que for 
disponibilizado o Anúncio de Retificação, ou à data de recebimento, pelo Investidor Não 
Institucional, da comunicação direta pela Instituição Participante da Oferta acerca da suspensão ou 
modificação da Oferta, conforme aplicável. Caso o Investidor Não Institucional não informe sua 
decisão de desistência do respectivo Pedido de Reserva nos termos deste item, tais Pedidos de 
Reserva serão considerados válidos e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento 
do valor total do seu investimento. 

Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e venha a desistir do respectivo 
Pedido de Reserva nos termos deste item, os valores depositados serão devolvidos, no prazo 
máximo de 3 dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva, 
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e 
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, 
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do 
IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja 
alíquota atual venha a ser majorada). 

Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta; (ii) resilição do Contrato de Distribuição; 
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta, que torne ineficazes a Oferta e os atos de 
aceitação anteriores ou posteriores, ou, ainda; (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos 
Pedidos de Reserva, em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva serão 
automaticamente cancelados e cada uma das Instituições Participantes da Oferta comunicará o 
cancelamento da Oferta, inclusive por meio de divulgação de comunicado ao mercado e aos 
Investidores Não Institucionais de quem tenham recebido Pedido de Reserva. Caso o Investidor 
Não Institucional já tenha efetuado o pagamento, os valores depositados serão devolvidos, no 
prazo máximo de 3 dias úteis contados do recebimento da comunicação, pelo investidor acerca de 
quaisquer dos eventos acima citados, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, 
sem reembolso e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, 
sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores 
pagos em função do IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, 
bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada). 

A rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento dos registros da Oferta, nos 
termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400. 

Prazo de Distribuição 

A data de início da Oferta será divulgada mediante divulgação do Anúncio de Início, com data 
estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2020, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400. O 
prazo para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses contados da data de divulgação do 
Anúncio de Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de 
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro (“Prazo de Distribuição”). 

O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do Anúncio de 
Encerramento, com data limite para ocorrer em [•] de [•] de 2021, em conformidade com o artigo 29 
da Instrução CVM 400. 
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Liquidação 

A liquidação física e financeira das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar 
as Ações do Lote Suplementar) deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 dias úteis contado 
da data de divulgação do Anúncio de Início (“Data de Liquidação”), de acordo com o disposto no 
Contrato de Distribuição. A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar, caso haja 
o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar, ocorrerá dentro do prazo de até 2 dias úteis 
contado da data de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar (“Data de Liquidação das 
Ações do Lote Suplementar”). 

As Ações, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme o caso, serão 
entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de 
Liquidação das Ações do Lote Suplementar, conforme o caso. As Ações que forem objeto de 
esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores 
Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil 
junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos 
previstos na Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131. 

Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação 

A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação 
individual e não solidária dos Coordenadores da Oferta de liquidar, na Data de Liquidação, a 
totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar) que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as 
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites individuais de garantia firme de 
cada um dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de Distribuição (“Garantia 
Firme de Liquidação”). 

Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar) efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente 
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta, 
observado o disposto no Contrato de Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a 
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até os limites individuais previstos 
no Contrato de Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o 
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos 
Coordenadores da Oferta, multiplicado pelo Preço por Ação, nos termos do Contrato de 
Distribuição e (ii) o número de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar) efetivamente integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, 
multiplicado pelo Preço por Ação a ser definido conforme o Procedimento de Bookbuilding. Tal 
Garantia Firme de Liquidação passará a ser vinculante a partir do momento em que, 
cumulativamente, for concluído o Procedimento de Bookbuilding, assinado e cumpridas as 
condições suspensivas no Contrato de Distribuição e no Contrato de Distribuição Internacional, 
deferidos os registros da Oferta pela CVM, divulgado o Anúncio de Início e disponibilizado o 
Prospecto Definitivo. 

Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em caso de exercício da 
Garantia Firme de Liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores 
da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de 
revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, 
limitado ao Preço por Ação estabelecido conforme o Procedimento de Bookbuilding, sendo certo 
que disposto nesse parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das 
atividades previstas no Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção “Informações Sobre 
a Oferta – Estabilização do Preço das Ações” na página 47 deste Prospecto. 
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Segue abaixo relação das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar) objeto de Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos 
Coordenadores da Oferta: 

Coordenadores da Oferta Quantidade de Ações Percentual 
 (%) 
Coordenador Líder .............................................................. [•] [•] 
Bank of America .................................................................. [•] [•] 
Credit Suisse ....................................................................... [•] [•] 
Bradesco BBI ...................................................................... [•] [•] 
Santander ........................................................................... [•] [•] 
UBS BB ............................................................................... [•] [•] 
Total ................................................................................... [•] 100,00 

A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores da Oferta. 

Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional 

O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional estabelecem que a obrigação 
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação 
das Ações, bem como de suas respectivas garantias firme estarão sujeitas a determinadas 
condições, não limitada (i) a entrega de opiniões legais e cartas negativas de conforto (negative 
comfort letter) pelos assessores jurídicos da Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos 
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional; e (ii) a assinatura de 
compromissos de restrição à negociação de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up pela 
[Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos membros do Conselho de Administração e da 
Diretoria]. De acordo com o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, a 
Companhia obriga-se a indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação 
Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências. 

Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são obrigados, nos termos do Contrato 
de Distribuição Internacional, a indenizar os Agentes de Colocação Internacional na ocasião de 
perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering 
Memoranda. O Contrato de Distribuição Internacional determina ainda que a inobservância às leis 
de valores mobiliários dos Estados Unidos, pode resultar em eventuais potenciais procedimentos 
judiciais. A condenação em um procedimento judicial no exterior em relação a incorreções 
relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda poderá ocasionar um impacto 
significativo e adverso na Companhia e em seus negócios. Para informações sobre os riscos 
relacionados ao Contrato de Distribuição Internacional, veja a seção “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Ações – A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, 
com esforços de colocação no exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a 
uma oferta de valores mobiliários no Brasil, com esforços de colocação no exterior. Os riscos 
relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos 
relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil.”, na página 72 deste Prospecto. 

Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta 
e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na 
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 64 deste Prospecto. 
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Violações de Normas de Conduta 

Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das 
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão 
ao Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, 
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da 
Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código ANBIMA, 
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as ações 
ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, 
conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo 
dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis, 
(i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações no 
âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido e a Instituição 
Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido 
cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos 
investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo máximo de 3 dias 
úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada, sem 
qualquer remuneração, juros ou correção monetária e, ainda, sem reembolso de custos incorridos e 
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, 
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do 
IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja 
alíquota atual venha a ser majorada), (ii) arcará integralmente com quaisquer custos e prejuízos 
relativos à sua exclusão como Instituição Consorciada, incluindo custos com publicações, 
indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores 
por conta do cancelamento dos Pedidos de Reserva, honorários advocatícios e demais custos 
perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores; (iii) 
indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos 
administradores, acionistas, sócios, funcionários e empregados, bem como os sucessores e 
cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter 
suspenso, por um período de 6 meses contados da data da comunicação da violação, o direito de 
atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a 
coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. A Instituição Consorciada a que se refere 
esta seção deverá informar imediatamente o referido cancelamento aos investidores de quem tenha 
recebido Pedidos de Reserva. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, 
responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas intenções de 
investimento, Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento da Instituição 
Consorciada. 

Negociação das Ações na B3 

A Companhia, voluntariamente, solicitou à B3 adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado, 
segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3 que estabelece regras 
diferenciadas de governança corporativa e de divulgação de informações ao mercado mais 
rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, condicionada à 
realização da Oferta. 

As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no Novo Mercado a 
partir do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Início, sob o código “STOK3”.  

A Companhia celebrará, até a data de divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Participação no 
Novo Mercado com a B3, por meio do qual a Companhia deverá aderir às práticas diferenciadas de 
governança corporativa do Novo Mercado, observado que o referido contrato entrará em vigor na data 
de divulgação do Anúncio de Início. As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado 
estão descritas, de forma resumida, no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar. 

Para mais informações sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma das Instituições 
Participantes da Oferta. 
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Recomenda-se a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência para 
informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades 
e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes 
da decisão de investimento nas Ações, em especial a seção “4. Fatores de Risco” do 
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, e o item “Fatores de Risco Relacionados 
à Oferta e às Ações”, a partir da página 68 deste Prospecto Preliminar. 

Restrições à Negociação das Ações (Lock-up) 

[A Companhia, os Acionistas Vendedores, e os membros do Conselho de Administração e da 
Diretoria da Companhia obrigar-se-ão perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de 
Colocação Internacional, pelo período de [180] dias contados da data de divulgação do Anúncio de 
Início, a não efetuar, direta ou indiretamente, quaisquer das seguintes operações com relação a 
quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia ou quaisquer valores mobiliários 
conversíveis, exercíveis ou permutáveis por ações ordinárias de emissão da Companhia (“Valores 
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up”), sujeito a determinadas exceções: (i) ofertar, vender, emitir, 
contratar a venda, empenhar ou de outro modo dispor, direta ou indiretamente, dos Valores 
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (ii) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, contratar a compra ou 
outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias para adquirir os Valores Mobiliários Sujeitos ao 
Lock-up; (iii) celebrar qualquer contrato de swap, hedge ou qualquer acordo que transfira a outros, 
no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da titularidade dos Valores 
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; ou (iv) divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer 
operação especificada nos itens (i) a (iii).]  

As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses de: (i) doações de boa-fé, desde que, 
antes de tal doação, o respectivo donatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por 
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; (ii) transferências a um trust em 
benefício direto ou indireto do próprio signatário do instrumento de lock-up e/ou de familiares 
imediatos do mesmo, desde que, antes de tal transferência, o trust comprometa-se por escrito a 
respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; (iii) transferências a quaisquer coligadas 
(sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do 
Securities Act, conforme alterada, dos signatários do instrumento de lock-up, desde que, antes de 
tal transferência, o respectivo destinatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por 
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; e (iv) transferências realizadas 
para fins de empréstimo de ações pelo signatário do instrumento de lock-up para um Coordenador 
da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da Oferta, de um determinado 
número de ações para fins de realização das atividades de estabilização do preço das Ações, nos 
termos do Contrato de Distribuição e do Contrato de Estabilização.] 

[A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá 
prejudicar o valor de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para mais 
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A emissão, 
a venda, ou a percepção de uma potencial emissão ou venda, de quantidades significativas 
das ações ordinárias de emissão da Companhia, após o período de Lock-up, poderá afetar 
adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no 
mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página 69 
deste Prospecto.] 

Instituição Financeira Escrituradora das Ações 

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações 
ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A. 

Cronograma da Oferta 

Segue, abaixo, um cronograma tentativo indicativo das etapas da Oferta, informando seus 
principais eventos a partir da data de protocolo dos pedidos de registros da Oferta junto à CVM:  
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# Eventos Data(1) 
1 • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM [•] de [•] de 2020 

2 

• Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições 
Consorciadas) 

• Disponibilização deste Prospecto 
• Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)  
• Início do Procedimento de Bookbuilding

[•] de [•] de 2020 

3 
• Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das 

Instituições Consorciadas) 
• Início do Período de Reserva 
• Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

[•] de [•] de 2020 

4 • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas [•] de [•] de 2020 
5 • Encerramento do Período de Reserva [•] de [•] de 2020 

6 

• Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
• Encerramento do Procedimento de Bookbuilding  
• Fixação do Preço por Ação 
• Aprovação do Preço por Ação pela Companhia 
• Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição 

Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta 
• Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar

[•] de [•] de 2020 

7 
• Concessão dos registros da Oferta pela CVM 
• Divulgação do Anúncio de Início 
• Disponibilização do Prospecto Definitivo

[•] de [•] de 2020 

8 • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3 [•] de [•] de 2020 
9 • Data de Liquidação [•] de [•] de 2020 

10 • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote 
Suplementar 

[•] de [•] de 2020 

11 • Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar [•] de [•] de 2020 

12 • Término do Lock-up Oferta de Varejo [•] de [•] de 2020 
13 • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento [•] de [•] de 2021 

 

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a 
critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição 
deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução 
CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. 

Será admitido o recebimento de reservas a partir da nova divulgação do Aviso ao Mercado (com o 
logotipo das Instituições Consorciadas), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente 
serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição. 

Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma 
será alterado, nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a 
tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de anúncio divulgado nas páginas da 
Companhia, [dos Acionistas Vendedores, ]das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 
na rede mundial de computadores, constantes da seção “Informações sobre a Oferta – Divulgação 
de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 63 deste Prospecto, mesmos meios utilizados para 
divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início. 

Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos 
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou 
revogação da Oferta, consulte este Prospecto. Para informações sobre os prazos, condições e 
preço de revenda no caso de alienação das Ações integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores 
da Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação, nos termos descritos no 
Contrato de Distribuição, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia 
Firme de Liquidação” na página 58 deste Prospecto. 
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A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações 
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que 
este Prospecto for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação, inclusive. 

Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta 

O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO 
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE 
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E 
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, 
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL 
DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, 
DA CVM E DA B3, NOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS INDICADOS ABAIXO. 

Os investidores que desejarem obter acesso ao Aviso ao Mercado, bem como sua nova 
disponibilização (com logotipos das Instituições Consorciadas), ao Anúncio de Início, ao Anúncio 
de Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou 
comunicado relativo à Oferta deverão acessar as seguintes páginas da rede mundial de 
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou da B3. 

Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela 
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com logotipos das 
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios 
de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que os 
Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores 
para este fim. 

Companhia 

ri.tokstok.com.br (neste website, acessar [•]). 

Coordenadores da Oferta 

Banco Itaú BBA S.A. 
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em 
“ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em 
seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim, clicar no link específico de cada aviso, 
anúncio ou comunicado da Oferta). 

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. 
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Tok&Stok” 
e, então, clicar no título do documento correspondente). 

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. 
www.credit-suisse.com/br (neste website, acessar “[•]”). 

Banco Bradesco BBI S.A. 
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, identificar “IPO [•]” e, 
posteriormente, clicar no título do documento correspondente). 

Banco Santander (Brasil) S.A. 
www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”, 
posteriormente identificar “IPO Tok&Stok” e selecionar o link específico do documento 
correspondente). 

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
https://www.ubs.com/br/pt/ubs_corretora/ofertas-publicas.html (neste website, clicar no título do 
documento correspondente no subitem “[•]”).  
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Instituições Consorciadas 

Comissão de Valores Mobiliários 

www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas 
Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente 
a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link 
referente à “Estok Comércio e Representações S.A.”, no qual serão disponibilizados os anúncios e 
avisos da Oferta). 

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste 
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Estok Comércio 
e Representações S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta). 

Informações Adicionais 

Mais informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva das Ações poderão ser 
obtidas junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no 
caso de Investidores Não Institucionais, também junto às Instituições Consorciadas. 

É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência em 
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à 
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 18 e 68, 
respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário 
de Referência, anexo a este Prospecto, antes da tomada de qualquer decisão de 
investimento. 

Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao Formulário de Referência ou 
informações adicionais sobre a Oferta deverão acessar os seguintes endereços e páginas da rede 
mundial de computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou da B3. 

Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela 
CVM de divulgar este Prospecto, uma vez que não possuem página própria registrada na rede 
mundial de computadores para este fim. 

Companhia 

Estok Comércio e Representações S.A. 
Avenida Tucunaré, nº 500 
CEP 06460-020, Barueri, SP 
At.: Sr. Guilherme de Antonio Favaro 
Tel.: +55 (11) 2186-8428  
ri.tokstok.com.br (neste website, acessar [●]). 
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Coordenadores da Oferta 

Banco Itaú BBA S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar 
04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sra. Renata Dominguez 
Tel.: +55 (11) 3708-8876 
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em 
“ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em 
seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”).  

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 12º andar 
04543-132, São Paulo, SP 
At.: Sr. Bruno Saraiva 
Tel.: +55 (11) 2188-4000 
Fax: +55 (11) 2188-4009 
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Tok&Stok” 
e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”). 

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. 
Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., nº 700, 10º andar (parte) e 12º a 14º andares (partes) 
04542-000, São Paulo, SP 
At.: Sr. Eduardo de la Peña 
Tel.: +55 (11) 3701-6401 
www.credit-suisse.com/br (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois clicar em “Ofertas” 
e, então, clicar no título do documento correspondente ao lado de “Estok– Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da Estok Comércio e Representações S.A.”). 

Banco Bradesco BBI S.A. 
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar 
04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sra. Claudia Bollina Mesquita 
Tel.: +55 (11) 3847 5488 
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, identificar “IPO [•]” e, 
posteriormente, clicar em “Prospecto Preliminar”). 

Banco Santander (Brasil) S.A. 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, 24º andar 
04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa 
Tel.: +55 (11) 3553-3489 
https://www.santander.com.br/prospectos/ (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”, 
posteriormente identificar “IPO Tok&Stok” e clicar no título “Prospecto Preliminar”). 

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.400, 7º andar 
04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sr. Billy McArthur 
Tel.: +1 (212) 713-8758 
https://www.ubs.com/br/pt/ubs_corretora/ofertas-publicas.html (neste website, clicar em “Prospecto 
Preliminar” no subitem “[•]”). 
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Instituições Consorciadas 

Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências 
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na 
página da rede mundial de computadores da B3 (http://www.b3.com.br/). 

O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas 
e será novamente divulgado em [•] de [•] de 2020, dia de início do Período de Reserva e do 
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições Consorciadas que 
aderiram à Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas 
poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da B3. 

Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na 
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e 
na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, na cidade de São Paulo, no Estado de São 
Paulo (www.cvm.gov.br – neste website, clicar em “Central de Sistemas na página inicial, acessar 
“Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página 
referente a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, 
acessar o link referente à “Estok Comércio e Representações S.A.” e, posteriormente, clicar no link 
referente ao Prospecto Preliminar disponível); e (ii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-
servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/sobre-ofertas-publicas/ – neste website acessar 
“Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Estok Comércio e 
Representações S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”). 

Este Prospecto não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos da 
América ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida. As Ações não 
poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América ou a pessoas 
consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, sem que haja registro ou 
isenção de registro nos termos da Regra 144A do Securities Act. Exceto pelos registros da 
Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os 
Agentes de Colocação Internacional não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou 
das Ações nos Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou órgão regulador 
do mercado de capitais de qualquer outro país.  

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, os 
Acionistas Vendedores e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os 
Coordenadores da Oferta recomendam que os investidores baseiem suas decisões de 
investimento nas informações constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência. 
Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre 
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão 
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o 
que poderá impactar negativamente a Oferta”, na página 74 deste Prospecto. 

Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais 
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições 
estipulados nos Pedidos de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do 
Preço por Ação e à liquidação da Oferta, bem como as informações constantes deste Prospecto e 
do Formulário de Referência, especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos quais a 
Companhia está exposta. 
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LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A 
OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES 
DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA 
E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS 18 E 68, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM 
COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A 
ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE 
DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO 
INVESTIMENTO NAS AÇÕES NA TOMADA DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. 

A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor 
Não Institucional ou de Investidor Institucional. Como todo e qualquer investimento em 
valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações apresenta riscos e 
possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da 
tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma decisão de investimento nas Ações 
requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise 
detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e dos riscos inerentes ao 
investimento em ações, bem como aos riscos associados aos negócios da Companhia, que 
podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os 
interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores 
financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da 
adequação da Oferta ao seu perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da 
Companhia e ao investimento nas Ações. 

O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um 
investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações 
estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à 
Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente 
macroeconômico do Brasil descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência e que 
devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O 
investimento em ações é um investimento em renda variável, não sendo, portanto, adequado a 
investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais.  

“Os registros da Oferta não implicam, por parte da CVM, garantia de veracidade das 
informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como 
sobre as Ações a serem distribuídas.” 
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES 

O investimento nas Ações envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar 
qualquer decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores devem analisar 
cuidadosamente todas as informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos 
mencionados abaixo, os riscos constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais 
Fatores de Risco da Companhia” na página 18 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de 
Risco” do Formulário de Referência e as demonstrações financeiras e respectivas notas 
explicativas anexas a este Prospecto, incorporados por referência a este Prospecto. 

As atividades da Companhia, sua situação financeira, seus resultados operacionais, fluxos de 
caixa, liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de maneira adversa por qualquer dos 
fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de emissão da 
Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou outros fatores, e os 
investidores podem vir a perder parte substancial ou a totalidade de seu investimento. Os riscos 
descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão lhe afetar e 
afetar os titulares de ações ordinárias de sua emissão de maneira adversa. Riscos adicionais e 
incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ou que 
atualmente a Companhia considere irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de 
maneira significativa. 

Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou 
causará ou terá “um efeito adverso para a Companhia” ou lhe “afetará adversamente” ou o uso de 
expressões similares significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um 
efeito material adverso em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de 
caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado de ações ordinárias de emissão da Companhia. 
Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto. 

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19), 
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão 
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de 
negociação das ações de emissão da Companhia.  

Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual coronavírus 
(“COVID-19”), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome 
Respiratória no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem 
ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na 
economia mundial e brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão.  

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente do 
COVID-19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações 
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto do COVID-19 resultou em 
medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países 
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do 
mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e 
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de 
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela 
população, o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, 
fatores que conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na 
economia brasileira. 

Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado 
desses eventos mundial pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em 
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da 
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e 
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da 
Companhia no futuro em termos aceitáveis. 
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Um mercado ativo e líquido para as Ações poderá não se desenvolver. A volatilidade e a 
falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar 
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão 
da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem. 

O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil, 
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições 
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de 
natureza mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos 
e políticos, tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e 
político que possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em 
relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do 
capital investido. 

O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais 
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais 
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Desta forma, fatores 
que possam ter impactos econômicos nos mercados internacionais podem trazer impactos ainda 
mais profundos no mercado brasileiro de valores mobiliários. A este respeito, vide risco “O surto de 
doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19), pode levar a uma 
maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia 
mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da 
Companhia” na página 68 deste Prospecto 

Em 30 de setembro de 2020, a capitalização de todas as companhias listadas na B3 representava, 
aproximadamente, R$[•] trilhões e a média de negociações diárias de, aproximadamente, R$[•] 
bilhões, segundo dados da própria B3. O mercado de capitais brasileiro é significativamente 
concentrado, de forma que as dez principais ações negociadas na B3 foram responsáveis por, 
aproximadamente, [•]% do volume total de ações negociadas na B3 durante o ano de 2019, 
enquanto que a New York Stock Exchange teve uma capitalização de mercado de 
aproximadamente US$[•] trilhões em 31 de dezembro de 2019 e um volume diário médio de 
negociação de, aproximadamente, US$[•] bilhões durante o ano de 2019. 

Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a 
capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que 
sejam titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso 
na liquidez e, consequentemente, no preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. Se 
um mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação 
das ações ordinárias de emissão da Companhia pode ser negativamente impactado. 

A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades 
significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia após o período de Lock-up 
poderá afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da 
Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia. 

[A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores] celebrarão acordos de restrição à 
venda de ações ordinárias de emissão da Companhia (Lock-up), por meio dos quais se 
comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas no Contrato de Distribuição e no 
Contrato de Distribuição Internacional, durante o período de [180] dias contados da data de 
divulgação do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, 
de forma direta ou indireta, até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua 
titularidade após a liquidação da Oferta.] 
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Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia estarão 
disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou percepção de uma possível venda 
de um número substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar 
adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para 
informações adicionais, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de 
Ações (Lock-up)” na página 61 deste Prospecto. 

Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações 
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições 
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos 
Pedidos de Reserva feitos perante tais Instituições Consorciadas. 

Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições 
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao 
Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, 
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, 
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código ANBIMA, 
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as 
Ações, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 
da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da 
Oferta e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, 
deixará imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. 
Caso tal desligamento ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar 
todos os Pedidos de Reserva que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos 
investidores sobre o referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que 
os valores depositados serão devolvidos sem reembolso de custos incorridos e com dedução de 
quaisquer tributos eventualmente incidentes, e se a alíquota for superior a zero. Para mais 
informações, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de Norma de Conduta” na 
página 60 deste Prospecto. 

A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da 
emissão de valores mobiliários, o que pode resultar na diluição da participação dos 
detentores das ações ordinárias de sua emissão e afetar o preço das Ações. 

A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e optar por obtê-los no mercado de 
capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários 
conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que devidamente 
aprovada, por meio de distribuição de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, 
inclusive em oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada com exclusão do direito de 
preferência de seus acionistas, de acordo com as disposições legais, regulamentares e estatutárias 
aplicáveis, e acarretar na diluição da participação acionária de seus acionistas no capital social da 
Companhia, bem como diminuir o preço de mercado de suas ações, sendo que o grau de diluição 
econômica dependerá do preço e da quantidade dos valores mobiliários emitidos. 

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por 
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da 
Companhia no mercado secundário. 

O Preço por Ação será fixado com base no resultado do Procedimento de Bookbuilding. Nos 
termos da regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação 
destes no Procedimento de Bookbuilding em até [20]% da quantidade de Ações inicialmente 
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). 
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A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de 
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas 
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da 
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. 

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível 
que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em 
subscrever/adquirir a totalidade das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta. 

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) não sejam integralmente 
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de 
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva, documentos de 
aceitação da Oferta e intenções de investimento automaticamente cancelados. Para informações 
adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – 
Suspensão ou Cancelamento da Oferta” na página 56 deste Prospecto. 

Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado 
abaixo da Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão 
exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva. 

Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração entre o valor mínimo da 
Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da Faixa Indicativa, os Investidores 
Não Institucionais poderão desistir de seu Pedido de Reserva, o que poderá resultar em uma 
menor dispersão acionária do capital social da Companhia do que aquela inicialmente esperada. 

Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor abaixo da Faixa Indicativa poderá resultar em 
captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o inicialmente 
projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos”, na página 102 deste 
Prospecto, e afetar a capacidade da Companhia de executar o plano de negócios da Companhia, o 
que poderá ter impactos no crescimento e nos resultados das operações da Companhia. 

Investidores que subscreverem/adquirirem Ações sofrerão diluição imediata e substancial 
no valor contábil de seus investimentos. 

O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações 
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de 
liquidação da Companhia, os investidores que subscreverem/adquirirem Ações por meio da Oferta 
poderão receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao 
subscrever/adquirir as Ações na Oferta.  

A Companhia poderá, ainda, no futuro, ser obrigada a buscar recursos adicionais nos mercados 
financeiro e de capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar 
disponíveis em condições que sejam desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia 
poderá, ainda, recorrer a ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de emissão da 
Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer 
forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da Companhia. 
Qualquer captação de recursos por meio de ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de 
emissão da Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por 
qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da 
Companhia pode ser realizada com exclusão do direito de preferência dos então acionistas da 
Companhia e/ou alterar o valor das Ações da Companhia, o que pode resultar na diluição da 
participação dos investidores. 

Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na 
página 105 deste Prospecto. 
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Os Investidores Não Institucionais que adquirirem Ações no âmbito da Alocação Varejo 
Lock-up, diante da impossibilidade de oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a 
venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título as ações 
ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, 
poderão incorrer em perdas em determinadas situações. 

Os Investidores Não Institucionais que adquirirem Ações no âmbito da Alocação Varejo Lock-up 
não poderão, pelo prazo de 45 dias contados da data da divulgação do Anúncio de Início, oferecer, 
vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma 
ou a qualquer título tais Ações de sua titularidade após a liquidação da Oferta. Desta forma, caso o 
preço de mercado das ações venha a cair e/ou Investidores da Oferta de Varejo Lock-up, por 
quaisquer motivos, venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up Oferta de Varejo, e 
tendo em vista a impossibilidade tais Ações de sua titularidade serem oferecidas, vendidas, 
alugadas (emprestadas), contratadas a venda, dadas em garantia ou cedidas ou alienadas de 
outra forma ou a qualquer título, tais restrições poderão causar-lhes perdas. 

A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no 
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores 
mobiliários no Brasil, com esforços de colocação no exterior. Os riscos relativos a ofertas 
de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a 
uma oferta de valores mobiliários no Brasil.  

A Oferta compreenderá a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de 
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações no exterior, exclusivamente 
junto a Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a 
Companhia a normas relacionadas à proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou 
omissões relevantes nos Offering Memoranda e em outros documentos relacionados à colocação 
das Ações no exterior. 

Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Distribuição 
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de 
Distribuição Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de 
Colocação Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso 
estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões 
relevantes nos Offering Memoranda. 

A Companhia e os Acionistas. Vendedores também fazem diversas declarações e garantias 
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima, 
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no 
exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver 
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das 
indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados 
Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do 
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos. Uma eventual condenação da 
Companhia em um processo no exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões 
relevantes nos Offering Memoranda, poderá envolver valores elevados e afetar negativamente a 
Companhia. 
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Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de 
economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos 
valores mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado de valores mobiliários da 
Companhia. 

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, 
em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países 
da América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. A reação dos investidores aos 
acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado 
dos valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises no Brasil e nesses países podem reduzir 
o interesse dos investidores nos valores mobiliários emitidos pelas companhias brasileiras, 
inclusive com relação aos valores mobiliários de emissão da Companhia.  

Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições 
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os 
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros 
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer 
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a 
liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais brasileiro. 

A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às 
companhias brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às 
companhias brasileiras. Crises econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse 
do investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários 
emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Ações, bem 
como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a 
financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das 
ações ordinárias de emissão da Companhia. 

Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelos seus atuais Acionistas 
Controladores, cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas 
titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia. 

Imediatamente após a conclusão da Oferta (considerando as Ações Adicionais, mas sem 
considerar as Ações do Lote Suplementar), os atuais Acionistas Controladores da Companhia 
serão titulares de [•]% das ações ordinárias de emissão da Companhia. Dessa forma, os atuais 
Acionistas Controladores da Companhia, por meio de seu poder de voto nas assembleias gerais, 
continuarão capazes de nos influenciar fortemente ou efetivamente exercer o poder de controle 
sobre as decisões da Companhia, o que pode se dar de maneira divergente em relação aos 
interesses dos demais acionistas da Companhia. 

A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem 
influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. 

Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seus conglomerados econômicos poderão realizar 
operações com derivativos (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas 
com terceiros, tendo as ações de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de 
total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas e (ii) que se enquadrem 
dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400. A realização de tais 
operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá influenciar a demanda e, 
consequentemente, o preço das Ações.  
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 
(i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações 
de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), desde que 
tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções 
previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução 
CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins 
do artigo 55 da Instrução CVM 400. 

Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre 
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão 
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o 
que poderá impactar negativamente a Oferta. 

A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento 
público após a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. Até a divulgação 
do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações 
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os 
Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos e/ou 
do Formulário de Referência. 

Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por 
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta 
até a divulgação do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter 
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos 
Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.  

Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que 
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, ou, ainda, caso haja informações 
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, a CVM, a B3 ou potenciais 
investidores poderão questionar o conteúdo de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar 
negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais investidores, assim como a 
CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de 
pessoas relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a 
consequente alteração de seu cronograma. 

[A Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como com as comissões 
da Oferta, o que impactará os valores líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e 
poderá afetar adversamente os resultados da Companhia no período subsequente à 
realização da mesma.] 

[Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará com as comissões da Oferta, além de 
assumir a obrigação de pagamento de certas despesas relacionadas à Oferta. O desembolso 
desses valores pela Companhia impactará os valores líquidos a serem recebidos pelos 
investidores no âmbito da Oferta e, por consequência, os valores creditados ao seu patrimônio 
líquido e poderá impactar negativamente seus resultados no período de apuração subsequente à 
realização da Oferta. Para mais informações sobre os custos e despesas incorridos pela 
Companhia com a Oferta, veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” 
na página 43 deste Prospecto.] 
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Os interesses dos Administradores podem ficar excessivamente vinculados à cotação de 
negociação das ações de emissão da Companhia, na medida em que suas remunerações 
são baseadas, em parte, em planos de opções de compra de ações. 

Os Administradores são beneficiários dos Planos de Opção de Compra de Ações, nos termos do 
quais os potenciais ganhos para os beneficiários estão vinculados a valorização do preço das 
ações de emissão da Companhia no mercado. O fato de uma parcela significativa da remuneração 
dos Administradores estar ligada ao desempenho de mercado das ações de emissão da 
Companhia pode levá-los a conduzir suas atividades com maior foco na geração de resultados no 
curto prazo, o que poderá não coincidir com os interesses dos demais acionistas da Companhia 
que tenham uma visão de investimento de longo prazo. Para mais informações sobre os Planos de 
Opção de Compra de Ações, ver a seção “Diluição” deste Prospecto e o item “13.4. Plano de 
remuneração baseado em ações do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária” do 
Formulário de Referência. 
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA 

Coordenador Líder 

O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da 
fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos 
Brasileiros S.A. Em 31 de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados: 
ativos na ordem de R$1,7 trilhão e uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA 
começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio 
Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para 
operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting, 
hedge, crédito e câmbio.  

Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para 
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano, 
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de 
clientes na área internacional. 

Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No 
ano seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos 
BBA Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em 
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro, 
Porto Alegre e Belo Horizonte.  

Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo 
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA 
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos. 

No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova 
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes 
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do 
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado. 

Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se 
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito 
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e 
produtos estruturados. 

Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a 
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo. 

Atividade de investment banking do Itaú BBA 

A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores 
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e 
fusões e aquisições. 

O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em 
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador 
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de 
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que 
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o 
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg 
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe. 
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e 
secundárias de ações e de deposit receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de 
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias 
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto 
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e 
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América 
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado 
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões. 

Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes 
estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, 
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e 
aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na 
América do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações 
acumulando um total de US$25,7 bilhões. 

No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes 
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, 
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios 
(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio 
(CRA). Em 2014, segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa 
local, coordenando 20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo 
ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo 
volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em 
2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder 
obtendo 37% de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado operações cujo 
volume total somou aproximadamente US$8 bilhões. 

Bank of America 

O Bank of America está presente no Brasil desde 1953, contando com uma estrutura de 
aproximadamente 660 funcionários, com foco na intermediação e negociação de títulos de renda 
fixa e variável, em operações de câmbio e na prestação de serviços de banco de investimentos, 
incluindo a assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, reestruturações e no 
mercado de capitais. 

A fusão global entre os grupos Merrill Lynch e Bank of America resultou no que o Bank of America 
acredita ser um dos maiores conglomerados financeiros do mundo e um dos líderes mundiais na 
negociação e intermediação de títulos e valores mobiliários, na prestação de serviços de banco de 
investimentos e de finanças corporativas, na gestão de ativos e grandes riquezas e na prestação 
de serviços de gestão de tesouraria. 

O conglomerado Bank of America Merrill Lynch atende clientes nos segmentos de pessoa física, 
pequenos e médios negócios e também grandes empresas, oferecendo uma vasta gama de 
produtos e serviços de banco comercial, banco de investimentos, gestão de ativos e de risco. Sua 
ampla plataforma nos Estados Unidos da América serve mais de 67 milhões de clientes a partir de 
suas mais de 4.400 agências, mais de 16.100 caixas eletrônicos e um sistema online que atende 
mais de 36 milhões de usuários ativos.  

O grupo atua em mais de 150 países, possuindo relacionamento com 99% das 500 maiores 
companhias de acordo com a U.S. Fortune e 83% das 500 maiores companhias de acordo com a 
Fortune Global. As ações da Bank of America Corporation (NYSE: BAC), controladora do Bank of 
America, fazem parte do índice Dow Jones Industrial Average e são listadas na New York Stock 
Exchange. 



 

78 

Nas Américas, está entre os principais bancos em emissões de dívida e equity e na assessoria em 
operações de fusões e aquisições, tendo recentemente atingido uma das principais posições em 
levantamento de capital para empresas considerando o valor agregado de operações de equity, 
bonds e financiamentos, de acordo com a Dealogic. 

Credit Suisse 

O Credit Suisse foi fundado em Zurich, na Suíca, em 1856, e possui operações em 50 países e 
46.840 empregados de mais de 170 países. A estratégia do Credit Suisse consiste em ser um dos 
líderes globais em gestão de fortunas com excelentes capacidades de Investment Banking. 

O Credit Suisse oferece aos seus clientes uma completa linha de produtos e serviços por meio de 
suas principais divisões de negócios: International Wealth Management, Investment Banking & 
Capital Markets, Global Markets, Swiss Universal Bank e Asia Pacific. 

Uma história de sucesso no Brasil 

Em 1959, com a abertura de um escritório de representações do então CS SKA, o Credit Suisse 
estabeleceu a sua presença no Brasil. Em 1990, o Banco de Investimento Credit Suisse First 
Boston estabeleceu sua presença no País. Em 1998, o Credit Suisse adquiriu o Banco Garantia 
(fundado em 1971), e posteriormente, em 2006, a Hedging-Griffo (fundada em 1981), criando a 
Credit Suisse Hedging-Griffo. Atualmente, o Credit Suisse no Brasil oferece uma completa linha de 
produtos e serviços financeiros por meio de suas divisões locais de Wealth Management, 
Investment Banking & Capital Markets e Global Markets. 

O Credit Suisse no Brasil tem por objetivo ser o banco preferencial dos melhores empresários, 
empresas e investidores do Brasil; além de ser o assessor de pessoas físicas e investidores 
institucionais, oferecendo uma linha completa de soluções financeiras feitas sob medida, de acordo 
com as necessidades de cada um de nossos clientes. 

Os ratings do Credit Suisse no Brasil, atribuídos às instituições financeiras do País pela Fitch 
Ratings, são: AAA (bra), perspectiva estável (longo prazo) e F1+ (bra) (curto prazo), desde 2013. 

Investment Banking & Capital Markets no Brasil 

O Credit Suisse tem conhecimento local e experiência em fusões e aquisições, em colocações 
primárias e secundárias de ações e em instrumentos de dívida. Além disso, mantém a liderança 
consolidada em Investment Banking na América Latina desde 2005 (Fonte: Thomson Reuters e 
Dealogic entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de maio de 2020). 

Líder em fusões e aquisições: O Credit Suisse é líder no ranking de Fusões e Aquisições (M&A) na 
América Latina, entre 2005 e 2020, com volume de US$393 bilhões, em transações acima de 
US$100 milhões (Fonte: Thomson Reuters e Dealogic. Considera transações anunciadas acima de 
US$100 milhões entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de maio de 2020). 

Líder em emissões de ações: No segmento de Ofertas de Ações (ECM) na América Latina, o 
Credit Suisse é líder entre 2005 e 2020, com volume de US$43 bilhões (Fonte: Dealogic. 
Considera valor proporcional repartido entre coordenadores das ofertas para transações entre 
1º de janeiro de 2005 e 31 de maio de 2020). 

Líder em IPOs: No segmento de Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) na América Latina, o Credit Suisse 
é o líder entre 2005 e 2018, com volume de US$26 bilhões (Fonte: Dealogic. Considera valor 
proporcional repartido entre coordenadores das ofertas para transações entre 1º de janeiro de 
2005 e 31 de maio de 2020). 
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Líder em corretagem de ações  

A corretora do Credit Suisse é a maior dos últimos cinco anos em negociação de ações do 
Ibovespa no Brasil, com uma participação de 21,0% no período (Fonte: Bloomberg. Considera 
apenas companhias negociadas no índice Ibovespa). 

A Corretora do Credit Suisse tem foco no atendimento a clientes estrangeiros (não residentes) e 
institucionais, atua em negociação de ações e opções, negociação eletrônica, colocações de ações 
em blocos, IPOs e "follow-ons", estruturação de derivativos de renda variável e elaboração e 
distribuição de análises fundamentalistas (setorial e por empresas alvo de investimentos). 

A Corretora do Credit Suisse trabalha em conjunto com uma experiente equipe de vendas da 
América Latina, com vendedores no Brasil e nos Estados Unidos e tem o apoio de uma das mais 
reconhecidas equipes de análise de ações da América Latina. 

Wealth Management no Brasil 

O Private Banking da CSHG administra R$118 bilhões e é um dos principais administradores de 
recursos no segmento de wealth management no Brasil (Fonte: Credit Suisse Hedging-Griffo. 
Patrimônio Administrado: AUM (Assets under Management) e AUA (Assets under Advisory). A 
estratégia de gestão na CSHG é a de ter bankers exclusivamente dedicados para cuidar dos 
interesses patrimoniais de seus clientes, oferecendo expertise e soluções inovadoras em: 

Gestão de portfólios exclusivos e produtos diferenciados: Participação do CIO do Private Banking 
Brasil no comitê global de investimentos do Credit Suisse, definição dos cenários internacional e 
local para elaboração do asset allocation estratégico e tático da CSHG, gestão de mais de 900 
produtos e portfólios exclusivos. 

Proximidade direta ao time de gestão e especialistas: Equipe multidisciplinar incluindo 
estrategistas, economistas, investors, analistas de empresas e traders, e um investor/especialista 
dedicado a cada portfólio exclusivo com foco em enquadramento do portfólio às condições do 
mercado, visando alocação estrutural e tática. 

Acesso à plataforma global de investimentos: Expertise e pioneirismo em seleção de oportunidades 
em ativos líquidos e ilíquidos globais e locais, composições e alternativas de investimento, com a 
incorporação e experiência dos relatórios de research do Credit Suisse Global. 

Filosofia de gestão e controle de riscos: Análise e monitoramento completos de produtos e ativos, 
transparência e detalhamento em relatórios gerenciais de conta e fundos, sistema proprietário de 
gestão, monitoramento e controle de mandatos personalizados para fundos exclusivos de acordo 
com os objetivos de cada família. 

Expertise para desenvolver soluções de investimento em: Wealth Advisory (Planejamento 
sucessório, patrimonial e investimentos sociais via nosso Instituto CSHG); Estruturas exclusivas 
(Fundos restritos e estruturados, abertos e fechados); Fundos de investimento (Fundos de 
investimento próprios e do mercado); Soluções estruturadas (Estruturas de investimento, proteção 
(hedge), empréstimos e emissão de dívida); Operações de renda fixa e variável (Títulos públicos, 
títulos privados, ações, derivativos e câmbio); Investimentos alternativos (Fundos imobiliários, 
Private Equity & Venture Capital, Club Deals, ativos estressados e infraestrutura); Produtos de 
previdência (Fundos de investimento previdenciários).  

CSHG Real Estate - Produtos imobiliários 

A área de Investimentos Imobiliários da Credit Suisse Hedging-Griffo iniciou suas operações em 
2003, com o objetivo de prover aos clientes alternativas de investimentos no mercado imobiliário 
por meio de estruturas e instrumentos sofisticados do mercado de capitais. 
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Atualmente, a CSHG possui produtos imobiliários voltados para os segmentos comercial 
(escritórios e imóveis corporativos), logístico e industrial e recebíveis imobiliários. 

Responsabilidade social e cultural 

O Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo (Instituto CSHG) é o principal veículo de investimento 
social do Credit Suisse no Brasil. O Instituto CSHG seleciona criteriosamente projetos sociais, 
primordialmente na área da educação, e acompanha sua execução de forma próxima e 
permanente. 

Em 2018, completou 15 anos de existência, tendo apoiado mais de 190 organizações sem fins 
lucrativos e investido R$36 milhões nesse período. 

Atualmente, alguns dos parceiros do Instituto CSHG são: Instituto Proa, Fundo de Bolsas do 
Insper, Fundação Estudar, Banco da Providência, entre outros. 

Bradesco BBI 

Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por (i) originação e 
execução de operações de financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações de 
fusões e aquisições; (iii) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de 
valores mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização 
e distribuição de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior. 

Bradesco BBI conquistou em 2018 os prêmios “Best Investment Bank in Brazil” pela Euromoney, 
“The Best M&A Bank From America Latina” e “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global 
Finance e “Most Innovative Investment Bank from Latin America” pela The Banker. Já em 2019, o 
Bradescco BBI conquistou em 2019 o prêmio “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global 
Finance e “The Most Innovative Bank in Latam” pela The Banker. 

Em 2019, o Bradesco BBI assessorou seus clientes no total de 191 operações em todos os 
segmentos de Investment Banking em um montante total de aproximadamente R$236,571 bilhões. 

Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs (Initial Public 
Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no exterior. 

O Bradesco BBI apresentou em 2019 presença significativa no mercado de capitais brasileiro, 
tendo participado como joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de 
R$2.516 milhões, coordenador líder do IPO da Centauro, no montante de R$705 milhões, joint 
bookrunner no Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.539 milhões, joint 
bookrunner no Follow-on de CPFL Energia, no montante de R$3.212 milhões, joint bookrunner no 
Follow-on da intermédica, no montante de R$2.370 milhões, joint bookrunner no Follow-on da 
Light, no montante de R$2.500 milhões, joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no 
montante de R$7.390 milhões, joint bookrunner no Follow-on da Movida, no montante de 
R$832 milhões, joint bookrunner no Follow-on do Banco Inter, no montante de R$1.248 milhões, 
joint bookrunner no Follow-on da Trisul, no montante de R$405 milhões, coordenador líder do 
Follow-on da Helbor, no montante de R$560 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Log CP, no 
montante de R$638 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Arco Educação, no montante de 
US$332 milhões, joint bookrunner do IPO da C&A, no montante de R$1.831 milhões, joint 
bookrunner do Re-IPO da CCP, no montante de R$870 milhões, joint bookrunner do Follow-on da 
Lopes, no montante de R$147 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Magazine Luiza, no 
montante de R$4.730 milhões, joint bookrunner do Follow-on da JHSF, no montante de 
R$513 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Marisa, no montante de R$570 milhões, joint 
bookrunner do Follow-on da Aliansce Sonae, no montante de R$1.191 milhões, joint bookrunner do 
Follow-on da Intermédica, no montante de R$5.002 milhões, joint bookrunner do Follow-on da 
Unidas, no montante de R$1.829 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Marfrig, no montante 
de R$2.997 milhões e joint bookrunner do Follow-on da Restoque, no montante de R$259 milhões. 
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Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu 2019 com grande destaque em 
renda fixa. Participou de 118 operações no mercado doméstico, em ofertas que totalizaram mais 
de R$101,540 bilhões originados. 

No ano de 2019, o Bradesco BBI assessorou 28 transações de M&A envolvendo um volume total 
de aproximadamente R$40 bilhões, tendo como destaque: (i) assessoria ao Casino na compra da 
participação detida pelo Éxito na Segisor por R$5,4 bilhões (ii) assessoria à Odebrecht TransPort 
na venda da rodovia Rota das Bandeiras para o Farallon e o Mubadala por R$4,0 bilhões, 
(iii) assessoria ao Banco Bradesco na aquisição do BAC Florida Bank por R$2,0 bilhões, 
(iv) assessoria à Kroton na realização de oferta pública de ações no contexto da aquisição da 
Somos Educação por R$1,7 bilhões, (v) assessoria à EDP Renováveis na venda da Babilônia 
Holding para a Actis por R$1,2 bilhões, e (vi) assessoria ao Grupo CB na venda de portfólio de 
galpões logísticos para a HSI por valor confidencial. 

O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas 
localidades no exterior. Clientes e usuários têm à disposição 80.222 pontos de atendimento, 
destacando-se 4.478 agências. 

Santander 

O Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição 
com sede na Espanha fundada em 1857 (“Santander Espanha”). O Santander e/ou seu 
conglomerado econômico (“Grupo Santander”) possui, atualmente, cerca de €1,46 trilhão em 
ativos, 12 mil agências e milhares de clientes em diversos países. O Santander desenvolve uma 
importante atividade de negócios na Europa, região em que alcançou presença no Reino Unido, 
por meio do Abbey National Bank Plc. Adicionalmente, atua no financiamento ao consumo na 
Europa, por meio do Santander Consumer, com presença em 15 países do continente e nos 
Estados Unidos da América.  

Em 2019, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído de aproximadamente €8,3 bilhões no 
mundo, dos quais 53% nas Américas e 28% no Brasil. Na América Latina, em 2019, o Grupo 
Santander possuía cerca de 4,6 mil agências e cerca de 90 mil funcionários. 

Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional 
celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do 
Comércio S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional 
S.A. (incluindo sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.  

Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander 
Espanha, The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do 
capital do ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de 
2007, o CADE aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO 
pelo consórcio. No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e o Santander Espanha chegaram a um 
acordo por meio do qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração de 
ativos do ABN AMRO no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórcio 
do ABN AMRO. Em 24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário 
indireto do Banco Real. Por fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo 
Santander e foi extinto como pessoa jurídica independente.  

Com a incorporação do Banco Real, o Santander passou a ter presença em todos os segmentos 
do mercado financeiro, com uma gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de 
clientes – pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As 
atividades do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco 
global de atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.  



 

82 

O Santander oferece aos seus clientes um portfólio de produtos e serviços locais e internacionais 
que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas 
de transações bancárias globais (Global Transaction Banking), mercados de crédito (Credit 
Markets), finanças corporativas (Corporate Finance), ações (Equities), taxas (Rates), formação de 
mercado e mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos podem se 
beneficiar dos serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander. 

Na área de Equities, o Santander atua na estruturação de operações na América Latina, contando 
com equipe de Equity Research, Equity Sales e Equity Capital Markets.  

A área de Equity Research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como 
uma das melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o 
Santander dispõe de estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de 
ativos latino-americanos, o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target 
em operações brasileiras. 

Em Sales & Trading, o Grupo Santander possui equipes dedicadas a ativos latino-americanos no 
mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos da América, Europa e Ásia, a equipe do Grupo 
Santander figura dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O 
Santander dispõe de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos 
investidores institucionais no Brasil por meio do Coordenador Contratado.  

Em 2019, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 26,3 milhões de clientes, 3.840 
agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e cerca de 37,1 mil caixas eletrônicos próprios 
e compartilhados, além de um total de ativos em torno de R$858 bilhões e patrimônio líquido de, 
aproximadamente, R$68,2 bilhões. O Santander, no Brasil, em 2019, possui uma participação de 
aproximadamente 28% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no Mundo, além 
de representar cerca de 53% no resultado do Grupo Santander na América. 

A área de Equity Capital Markets do Santander participou como bookrunner em diversas ofertas 
públicas de valores mobiliários no Brasil nos últimos anos. 

Em 2013, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública de ações da Via Varejo S.A., na 
oferta pública inicial de ações da Ser Educacional S.A., na oferta pública inicial de units de Alupar 
Investimentos S.A. e na oferta pública inicial de Smiles S.A.  

Em 2014, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow–on da Oi S.A. 

Em 2015, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow-on da Telefônica Brasil S.A. e 
atuou como coordenador na oferta de follow-on da General Shopping Brasil S.A. 

Em 2016, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial do Centro de Imagem 
Diagnósticos S.A. e na oferta de follow-on da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., como 
coordenador na oferta de follow-on da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e na oferta de 
follow-on da Fras-le S.A. Além disto, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da Energisa S.A. 

Em 2017, o Santander atuou como coordenador no follow-on da Alupar S.A. e no follow-on do 
Banco Santander (Brasil) S.A., como bookrunner nas ofertas públicas iniciais de Movida 
Participações S.A., Azul S.A., Atacadão S.A., Ômega Geração S.A. Camil Alimentos S.A. e 
Petrobras Distribuidora S.A., e nas ofertas de follow-on da CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR 
MALLS Participações S.A., BR Properties S.A., Azul S.A., Magazine Luiza S.A., Rumo S.A., 
International Meal Company Alimentação S.A. e Restoque S.A. Além disso, atuou como 
bookrunner na oferta de Re-IPO da Eneva S.A.  
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Em 2019, o Santander atuou como coordenador nas ofertas de follow-on da CPFL Energia S.A., 
Light S.A., Marfrig Global Foods S.A. e Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. O 
Santander também atuou como bookrunner nas ofertas de follow-on da Eneva S.A., Tecnisa S.A., 
Petrobras Distribuidora S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Movida Participações 
S.A., Banco Inter S.A., Banco PAN S.A., Omega Geração S.A., Magazine Luiza S.A., BR 
Properties S.A., Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. e Notre Dame Intermédica Participações 
S.A., e na oferta pública inicial da C&A Modas S.A. 

Em 2020, o Santander atuou como coordenador nas ofertas públicas iniciais da Allpark 
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., da Empreendimentos Pague Menos S.A., da Pet 
Center Comércio e Participações S.A., da Hidrovias do Brasil S.A. e da Sequoia Logística e 
Transportes S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A., da Via Varejo S.A., do Banco BTG 
Pactual S.A. e do Banco Inter S.A. Além disso, atuou como bookrunner na oferta pública inicial do 
Grupo Mateus S.A. e nas ofertas de follow-on da Cogna Educação S.A. e das Lojas Americanas S.A. 

UBS BB 

O UBS BB foi constituído em 2020 através da combinação das operações de banco de 
investimentos do UBS AG (“UBS”) e do BB - Banco de Investimento S.A (“Banco do Brasil”), 
incluindo, entre outras, atividades de mercado de capitais de renda fixa e variáveis, fusões e 
aquisições, além de corretagem de títulos e valores mobiliários no segmento institucional. Essa 
parceria abrange o Brasil, assim como em outros países da América Latina, incluindo Argentina, 
Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. 

Essa combinação de forças cria uma plataforma única de banco de investimentos, oferecendo para 
nossos clientes o melhor da plataforma do UBS, como presença e conhecimento global, research 
de primeira linha, plataforma de análise de dados exclusiva, rede de distribuição com alcance em 
todos os principais mercados mundiais e uma das maiores corretoras do Brasil, e o melhor da 
plataforma do Banco do Brasil, com seu forte relacionamento com clientes e conhecimento local 
sem paralelo dos clientes locais, principalmente em Corporate Banking. O Banco do Brasil também 
traz uma posição de liderança em mercados de capital de dívida e histórico comprovado de 
operações de ECM, project finance e M&A no país, além de uma incrível capacidade de 
distribuição de varejo. 

O UBS, acionista com 50,01% das ações, é um banco sediado em Zurich na Suíça e conta com 
escritórios espalhados nos maiores centros financeiros globais onde emprega mais de 68.000 
funcionários. O sucesso do UBS baseia-se em seu modelo de negócio diversificado, composto 
pelas áreas de: Wealth Management, Investment Bank, Personal & Corporate Banking e Asset 
Management, e detém mais de US$2,6 trilhões em ativos sob gestão e uma cadeia de 
relacionamento em mais de 50 países.  

Esse modelo que vem sendo consistentemente reconhecido em todos seus segmentos, o UBS 
tendo recebido inúmeros prêmios de prestígio ao longo dos anos, tendo sido reconhecido em 2017, 
pelo terceiro ano consecutivo, “Best Global Investment Bank” e em 2019, pelo quarto ano 
consecutivo, “Best M&A Bank” pela Global Finance. O UBS também foi nomeado “Most innovative 
Investment Bank for IPOs and equity raisings” nos anos de 2019 e 2018 e, em 2016, “Most 
Innovative Bank for M&A” pela The Banker. Ainda, em 2019, o UBS foi nomeado como “Best Bank 
for Swiss Francs", “Best Equity Bank for Western Europe” e “Best Investment Bank in China, Hong 
Kong and Singapore”. Além disso, recebeu o primeiro lugar na categoria “Bank of the Year” como 
parte dos Prêmios IFR em 2015, considerado um dos prêmios mais prestigiados da indústria global 
de mercados de capitais. Outras plataformas do UBS também têm se destacado, como a de 
Private Banking que foi reconhecida como "Best Global Private Bank" pela Euromoney em 2019. 
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O Banco do Brasil, acionista com 49,99% das ações, em seus mais de 210 anos de existência, 
acumulou experiências e pioneirismos, promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil e 
tornando-se parte integrante da cultura e história brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas 
no país, ocupando pela 28ª vez consecutiva a primeira colocação na categoria “Bancos” do Prêmio 
Top of Mind 2018, do Instituto Data Folha, sendo reconhecido como Melhor Banco no Brasil em 
2020 pela Euromoney, Banco do Ano na América Latina em 2019 pela The Banker e Banco mais 
Inovador da América Latina em 2019 e 2020 pela Global Finance. 

Ao final do 2º trimestre de 2020, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$1,7 trilhão de 
ativos totais e presença em 99% dos municípios brasileiros, resultado do envolvimento de 92 mil 
funcionários, distribuídos entre 4.367 agências, 15 países e mais de 60.200 pontos de 
atendimento.  

No Brasil e América Latina, a parceria estratégica, por meio de seus acionistas, teve forte atuação 
em fusões e aquisições, tendo participado em importantes transações como: a aquisição do Éxito 
pelo Grupo Pão de Açúcar, a aquisição da Avon pela Natura &Co, a aquisição da The Body Shop 
pela Natura, aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic, fusão entre a BM&Fbovespa e Cetip, 
aquisição de participação pela Salic na Minerva Foods e fechamento de capital da Souza Cruz.  

Também desempenhou também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em 
diversas ofertas públicas de ações na região, incluindo as ofertas da Telefônica, Terrafina, Senior 
Solution, Bioserv, Smiles, Tupy, CPFL Renováveis, BB Seguridade, Fibra Uno, Avianca Holdings, 
Volaris, Grupo Financiero Inbursa, Oi, Ourofino Saúde Animal, OHL México, Santander México, 
Volaris, Via Varejo, Unifin Financiera, Grupo Financiero Galicia, Gerdau, Rumo Logística, Azul 
Linhas Aéreas, CCR, Lojas Americanas, Magazine Luiza, BR Distribuidora, Grupo NotreDame 
Intermedica, Arco Platform, Banco BTG Pactual, Petrobras, IRB Brasil Resseguros, Centauro, 
Neoenergia, Banco Inter, Movida, Afya, XP Inc., Vasta Platform, Quero Quero, D1000, Estapar, 
Moura Dubeux, Minerva Foods, Marfrig, Marisa, entre outros. 

Além disso, no mercado doméstico de renda fixa coordenou, em 2019, 81 emissões que 
totalizaram o valor de R$25,1 bilhões e 10,9% de market share, encerrando o período em 4º lugar 
no Ranking ANBIMA de Originação por Valor de Renda Fixa Consolidado Acumulado de 2019. No 
mesmo período, foram estruturadas 16 operações de securitização, sendo 3 CRIs, 12 CRAs e 
1 FIDC, com volume total de R$6,4 bilhões. No mercado externo, participou da emissão de 
US$7,9 bilhões, lhe conferindo o 6º lugar no Ranking ANBIMA de Emissões Externas – Totais 
Público & Privado, em 2019. 

A parceria estratégica também conta com a maior corretora do país em volume de transações na 
B3 em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, e a segunda maior em 2019. 
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA 

Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o 
relacionamento da Companhia com os Coordenadores da Oferta. 

Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há, 
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Companhia e os Coordenadores 
da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos econômicos que 
estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação. 

Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder 

Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico 
possuem relacionamento relevante com o Coordenador Líder e demais sociedades do seu grupo 
econômico, conforme detalhado a seguir: 

• Pagamentos de Conta de Livre Movimento, com abertura em 06 de dezembro de 2000, sem 
prazo de vencimento, ao qual se aplica taxa de R$1,30 por transação. Tal serviço não conta 
com quaisquer garantias. 

• Contrato de Cobrança, realizado em 15 de abril de 2019, sem prazo de vencimento, ao qual se 
aplica uma taxa de R$2,90 por transação. Tal serviço não conta com quaisquer garantias. 

• 2 operações de empréstimo capital de giro via CCB no valor de R$50.000,00 e R$10.000,00, 
com datas de início em 30/03/2020 e 13/04/2020, respectivamente, e vencimento em 
25/03/2021, taxas equivalentes a CDI + 3,91%. Tal serviço não conta com quaisquer garantias.  

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da 
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer 
outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu 
conglomerado econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da 
presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico 
não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da 
Companhia. 

A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou qualquer 
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações 
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das atividades da Companhia. 

A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos 
geridos ou administrados pelo Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo 
econômico. 

Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Coordenador Líder e fundos de 
investimento administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente 
realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio 
de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em 
nenhum caso tais negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram, 
nos últimos 12 meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram 
em operações em bolsa de valores a preços e condições de mercado. 
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O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, 
nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu 
grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer 
valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores 
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e 
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro 
referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas 
antes da contratação do Coordenador Líder no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de 
valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de 
compra e venda a termo. 

O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no 
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão 
da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus 
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes 
(operação com total return swap). O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo 
econômico poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção 
(hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das 
ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais 
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual 
contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações 
ordinárias de emissão da Companhia” na página 73 deste Prospecto. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade 
do seu grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações 
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto. Não obstante, nos termos 
do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a 
eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. 

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do 
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das 
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia 
e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro 
relacionamento relevante entre a Companhia e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu 
grupo econômico. 

Relacionamento entre a Companhia e o Bank of America 

Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia 
e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante 
com o Bank of America e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico. Além disso, nos 
últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Bank of America e/ou 
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta 
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia. 

A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Bank of America e/ou qualquer 
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações 
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das atividades da Companhia. 
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A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos 
geridos ou administrados pelo Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico. 

Adicionalmente, o Bank of America e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente 
possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela 
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de 
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares 
de mercado a preços e condições de mercado. 

O Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, 
nos termos da regulamentação aplicável, o Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo 
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer 
valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores 
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e 
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro 
referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas 
antes da contratação do Bank of America no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de 
valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de 
compra e venda a termo. 

O Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, 
a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da 
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus 
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes 
(operação com total return swap). O Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo 
econômico poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção 
(hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das 
ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais 
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual 
contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações 
ordinárias de emissão da Companhia” na página 73 deste Prospecto. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Bank of America e/ou qualquer sociedade 
do seu grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações 
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto. Não obstante, nos termos 
do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bank of America poderá fazer jus, ainda, a 
eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. 

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bank of 
America como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações 
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Bank of 
America ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro 
relacionamento relevante entre a Companhia e o Bank of America ou qualquer sociedade de seu 
grupo econômico. 
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Relacionamento entre a Companhia e o Credit Suisse 

Exceto no que se refere à Oferta, o Credit Suisse não possui atualmente qualquer relacionamento 
com a Companhia. A Companhia poderá, no futuro, contratar o Credit Suisse ou sociedades de seu 
conglomerado econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre 
outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de 
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações 
financeiras necessárias à condução das suas atividades. 

O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e/ou suas afiliadas podem celebrar, no exterior, 
operações de derivativos de Ações com seus clientes. O Credit Suisse Securities (Europe) Limited 
e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas 
operações. Essas operações poderão afetar a demanda, preço ou outros termos da Oferta.  

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Credit Suisse e/ou qualquer sociedade do 
seu grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre 
a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do 
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Credit Suisse poderá fazer jus, ainda, a eventuais 
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. 

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Credit 
Suisse como instituição intermediária da Oferta.  

Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro 
relacionamento relevante entre a Companhia e o Credit Suisse ou qualquer sociedade de seu 
grupo econômico. 

Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI 

Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico 
possuem relacionamento com o Bradesco BBI e demais sociedades do seu grupo econômico, 
conforme detalhado a seguir: 

• Antecipação de recebíveis com volume anual de R$200 milhões e taxa entre 2,5% e 3,5% a.a., 
no momento, R$30 milhões de volume tomado. 

• R$2 milhões de fiança com prazo médio de 1,5 anos, comissão entre 1% e 2% a.a. e sem 
garantias. 

• Capital de giro no valor de R$60 milhões com prazo de 1 ano, sem garantias e taxa entre 3,5% 
e 4,5% a.a. 

• Volume mensal médio de gastos de R$400 mil com cartões de crédito corporativo. 

• Adquirência de toda rede de lojas Cielo. 

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da 
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer 
outro relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou as sociedades do seu conglomerado 
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, 
o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de 
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia. 
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A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Bradesco BBI e/ou qualquer 
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações 
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das atividades da Companhia. 

A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos 
geridos ou administrados pelo Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico. 

Adicionalmente, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente 
possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela 
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de 
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares 
de mercado a preços e condições de mercado. 

O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, 
nos termos da regulamentação aplicável, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo 
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer 
valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores 
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e 
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro 
referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas 
antes da contratação do Bradesco BBI no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores 
mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e 
venda a termo. 

O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a 
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da 
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus 
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes 
(operação com total return swap). O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico 
poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para 
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias 
da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja a 
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de 
operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da 
Companhia” na página 73 deste Prospecto. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do 
seu grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre 
a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do 
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer jus, ainda, a eventuais 
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. 

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bradesco 
BBI como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações 
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Bradesco 
BBI ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro 
relacionamento relevante entre a Companhia e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu 
grupo econômico.  
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Relacionamento entre a Companhia e o Santander 

Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico 
possuem relacionamento com o Santander e demais sociedades do seu grupo econômico, 
conforme detalhado a seguir: 

Estok Comércio e Representações S.A. – CNPJ/ME 49.732.175/0001-82 

• Operação de Financiamento na modalidade de giro reais, no montante de R$50.000.000, 
contratado em 20/04/2020, com prazo de vencimento em 20/04/2021 e taxa de CDI+4,6% a.a., 
sem garantias; 

• Operações de Fiança, no montante total de R$41.374, contratadas em 03/11/2009, 
12/11/2009, 04/12/2009, 28/12/2009, 01/03/2010 e 02/03/2010, com prazo de vencimento 
indeterminado e comissões de 38,67%, 9,32%, 21,78%, 24,39%, 17,10% e 25,26%, 
respectivamente; e 

• Aplicações financeiras realizadas junto à Mesa / Tesouraria do Santander em operações de 
Certificado de Depósito Bancário no montante bruto de R$49.714.021, contratadas em 
20/04/2020, com vencimento em 20/04/2021 e taxa de 100% do CDI.  

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da 
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer 
outro relacionamento relevante com o Santander e/ou as sociedades do seu conglomerado 
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, 
o Santander e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de 
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia. 

A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Santander e/ou qualquer sociedade 
do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a 
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões 
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, 
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução 
das atividades da Companhia. 

A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos 
geridos ou administrados pelo Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico. 

Adicionalmente, o Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem 
títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia 
e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento 
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a 
preços e condições de mercado. 

O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores 
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis 
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da 
regulamentação aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão 
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de 
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão 
da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de 
depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e 
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do 
Santander no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de 
opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo. 
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O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a 
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da 
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus 
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes 
(operação com total return swap). O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico 
poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para 
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias 
da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja a 
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de 
operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da 
Companhia” na página 73 deste Prospecto. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander e/ou qualquer sociedade do seu 
grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a 
Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do 
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Santander poderá fazer jus, ainda, a eventuais 
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. 

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do 
Santander como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das 
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia 
e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro 
relacionamento relevante entre a Companhia e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo 
econômico. 

Relacionamento entre a Companhia e o UBS BB 

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da 
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer 
outro relacionamento relevante com o UBS BB e/ou as sociedades do seu conglomerado 
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, 
o UBS BB e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer 
outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia. 

A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do 
seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a serem 
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de 
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, 
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das 
atividades da Companhia. 

A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos 
geridos ou administrados pelo UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico. 

Adicionalmente, o UBS BB e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem 
títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia 
e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento 
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a 
preços e condições de mercado. 
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O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores 
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis 
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da 
regulamentação aplicável, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão 
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de 
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão 
da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de 
depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e 
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do UBS 
BB no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de 
compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo. 

O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido 
de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia 
como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa 
de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operação com total 
return swap). O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão adquirir ações 
ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. Tais 
operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias da Companhia, sem, 
contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de 
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de 
hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia” na 
página 73 deste Prospecto. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu 
grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a 
Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do 
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o UBS BB poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos 
oriundos de estabilização de preço das Ações. 

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do UBS BB 
como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações 
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o UBS BB 
ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro 
relacionamento relevante entre a Companhia e o UBS BB ou qualquer sociedade de seu grupo 
econômico. 
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA 
OFERTA 

Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o 
relacionamento dos Acionistas Vendedores com os Coordenadores da Oferta. 

Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há, 
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre os Acionistas Vendedores e os 
Coordenadores da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos 
econômicos que estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação. 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder 

Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou 
outras sociedades do seu conglomerado financeiro, prestam serviços bancários para alguns 
Acionistas Vendedores Pessoas Físicas, incluindo, entre outros, investimentos, operações de 
crédito, consultoria ou gestão financeira. 

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da 
presente Oferta, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem 
qualquer outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu 
conglomerado econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da 
presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico 
não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão os 
Acionistas Vendedores. 

Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou 
qualquer sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de 
operações financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das suas atividades. 

O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. 
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer 
sociedade do seu grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou 
alienar quaisquer valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover 
liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de 
realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre 
índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a 
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Coordenador Líder no âmbito da Oferta 
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por 
terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder e/ou 
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por 
Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, os Acionistas 
Vendedores poderão fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das 
Ações. 
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Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à 
atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores 
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento 
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu 
grupo econômico. 

Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há 
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder ou 
qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bank of America 

Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas 
Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro 
relacionamento relevante com o Bank of America e/ou as sociedades do seu conglomerado 
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, 
o Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de 
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão os Acionistas Vendedores. 

Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Bank of America e/ou 
qualquer sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de 
operações financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das suas atividades. 

O Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. 
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Bank of America e/ou qualquer 
sociedade do seu grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou 
alienar quaisquer valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover 
liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de 
realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre 
índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a 
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Bank of America no âmbito da Oferta 
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por 
terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bank of America e/ou 
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por 
Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bank of America 
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. 

Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à 
atuação do Bank of America como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores 
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento 
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bank of America ou qualquer sociedade de seu 
grupo econômico. 

Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há 
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bank of America ou 
qualquer sociedade de seu grupo econômico. 
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Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Credit Suisse  

Exceto no que se refere à Oferta, o Credit Suisse não possui atualmente qualquer relacionamento 
com os Acionistas Vendedores. O Credit Suisse ou sociedades de seu conglomerado econômico 
prestaram, prestam e poderão prestar no futuro serviços financeiros aos Acionistas Vendedores no 
contexto de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de 
valores mobiliários, assessoria financeira, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, serviços de corretagem, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras 
operações financeiras necessárias à condução das suas atividades. 

Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à 
atuação do Credit Suisse como instituição intermediária da Oferta.  

Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há 
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Credit Suisse ou 
qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI 

Na data deste Prospecto, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades integrantes do seu grupo 
econômico possuem relacionamento com o Bradesco BBI e demais sociedades do seu grupo 
econômico, conforme detalhado a seguir: 

• Prestação de serviços de cartões de crédito e conta corrente. 

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da 
presente Oferta, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem 
qualquer outro relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou as sociedades do seu 
conglomerado econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da 
presente Oferta, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não 
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão os 
Acionistas Vendedores. 

Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Bradesco BBI e/ou 
qualquer sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de 
operações financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das suas atividades. 

O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. 
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade 
do seu grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar 
quaisquer valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; 
(ii) negociar valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar 
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de 
mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir 
obrigações assumidas antes da contratação do Bradesco BBI no âmbito da Oferta decorrentes de 
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou 
contratos de compra e venda a termo. 
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI e/ou 
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por 
Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI 
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. 

Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação 
do Bradesco BBI como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram que, 
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os 
Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há 
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI ou 
qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Santander 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Santander e/ou 
sociedades integrantes de seu conglomerado econômico não tinham qualquer relacionamento com 
os Srs. Paul Jean Marie Dubrule e Paul Edouard Dubrule, a Regghi Participações S.A. e o FS 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, bem como com sociedades 
eventualmente por eles controladas. 

Os Srs. Paul Jean Marie Dubrule e Paul Edouard Dubrule, a Regghi Participações S.A. e o FS - 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, bem como as sociedades eventualmente 
por eles controladas, poderão, no futuro, vir a contratar o Santander e/ou sociedades pertencentes 
ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente 
entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação 
de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou 
quaisquer outras operações financeiras relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades 
controladas pelos Acionistas Vendedores. 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Santander e/ou sociedades 
integrantes de seu conglomerado econômico prestam serviços bancários, incluindo, entre outros, 
prestação de serviço de conta corrente, prestação de serviço de cartão de crédito, prestação de 
serviço de cheque, operação de financiamento de veículos, aplicações financeiras, prestação de 
serviço de seguro e investimentos em poupança, para os Srs. Régis Edouard Alain Dubrule e Sra. 
Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule. 

Os Srs. Régis Edouard Alain Dubrule e Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule poderão, no futuro, 
contratar o Santander e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico para realização 
de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, 
incluindo, entre outras, investimentos, operações de crédito, emissões de valores mobiliários, 
prestação de serviços de banco de investimentos, formador de mercado, consultoria ou gestão 
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades 
e/ou de seu patrimônio. 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Fundo Brasil de 
Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito 
no CNPJ sob o nº 11.760.191/0001-06, possui o seguinte relacionamento comercial relevante com 
o Santander e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro: 

• Prestação de serviços de administração fiduciária; 

• Prestação de serviços de conta corrente. 
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Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o TS - Coinvestimento - 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o nº 
16.973.196/0001-30, possui o seguinte relacionamento comercial relevante com o Santander e/ou 
sociedades de seu conglomerado financeiro: 

• Prestação de serviços de conta corrente. 

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da presente 
Oferta, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer 
outro relacionamento relevante com o Santander e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico. 
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Santander 
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta 
pública de títulos e valores mobiliários de emissão os Acionistas Vendedores. 

Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Santander e/ou qualquer 
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações 
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das suas atividades. 

O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores 
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis 
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos 
termos da regulamentação aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo 
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer 
valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; 
(ii) negociar valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar 
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de 
mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir 
obrigações assumidas antes da contratação do Santander no âmbito da Oferta decorrentes de 
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou 
contratos de compra e venda a termo. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Santander e/ou qualquer 
sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. 
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Santander poderá 
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. 

Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do 
Santander como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram que, além das 
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas 
Vendedores e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há 
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Santander ou 
qualquer sociedade de seu grupo econômico. 
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Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o UBS BB 

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da 
presente Oferta, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem 
qualquer outro relacionamento relevante com o UBS BB e/ou as sociedades do seu conglomerado 
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, 
o UBS BB e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer 
outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão os Acionistas Vendedores. 

Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o UBS BB e/ou qualquer 
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações 
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das suas atividades. 

O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores 
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou 
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos termos 
da regulamentação aplicável, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão 
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão 
dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão 
dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus 
certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas 
Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do 
UBS BB no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções 
de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao UBS BB e/ou qualquer 
sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. 
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o UBS BB poderá fazer 
jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. 

Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à 
atuação do UBS BB como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram 
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre 
os Acionistas Vendedores e o UBS BB ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 

Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há 
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o UBS BB ou qualquer 
sociedade de seu grupo econômico. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES, OS 
COORDENADORES DA OFERTA, OS CONSULTORES E OS AUDITORES 

Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a 
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos com a Companhia, os 
Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta nos seguintes endereços: 

Companhia 
Estok Comércio e Representações S.A. 

At.: Sr. Guilherme de Antonio Favaro 
Avenida Tucunaré, 500 

CEP 06460-020, Barueri, SP 
Tel.: +55 (11) 2186-8428 

ri.tokstok.com.br

Acionistas Vendedores 
Fundo Brasil de Internacionalização de 
Empresas Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 
conjunto 1201 
CEP 04538-132, São Paulo, SP 
At.: TCG Gestor / Sr. Daniel Sterenberg 
Tel.: +55 (11) 3568-7700 
TCG.GestorLtda@carlyle.com / 
daniel.sterenberg@carlyle.com 
 

FS- Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 
conjunto 1201 
CEP 04538-132, São Paulo, SP 
At.: TCG Gestor / Sr. Daniel Sterenberg 
Tel.: +55 (11) 3568-7700 
TCG.GestorLtda@carlyle.com / 
daniel.sterenberg@carlyle.com  

TS - Coinvestimento - Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 
conjunto 1201 
CEP 04538-132, São Paulo, SP 
At.: TCG Gestor / Sr. Daniel Sterenberg 
Tel.: +55 (11) 3568-7700 
TCG.GestorLtda@carlyle.com / 
daniel.sterenberg@carlyle.com  

Regghi Participações S.A. 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3015, 161 
CEP 01452-000, São Paulo, SP 
At.: Sr. Régis Edouard Alain Dubrule 
Tel.: +55 (11) 3168-4228 
rd@rgpart.com.br  

 
Paul Edouard Dubrule 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3015, 161 
CEP 01452-000, São Paulo, SP 
Tel.: +55 (11) 3168-4228 
paul@tokstok.com.br  
 

Régis Edouard Alain Dubrule 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3015, 161 
CEP 01452-000, São Paulo, SP 
Tel.: +55 (11) 3168-4228 
rd@rgpart.com.br 

Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3015, 161 
CEP 01452-000, São Paulo, SP 
Tel.: +55 (11) 3168-4228 
gd@rgpart.com.br 

Paul Jean Marie Dubrule 
107 A, Route de Saconnex d’Arve 
1228 Plan Les Ouates 
Genebra, Suíça 
Tel.: +4122.771.23.25 
pjd@andiga.com
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Coordenadores da Oferta 
Coordenador Líder 
Banco Itaú BBA S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar 
CEP 04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sra. Renata Dominguez 
Tel.: +55 (11) 3708-8876 
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/ 

Bank of America Merrill Lynch Banco 
Múltiplo S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar 
CEP 04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sr. Bruno Saraiva 
Tel.: +55 (11) 2188-4000 
www.merrilllynch-brasil.com.br 

Banco de Investimentos Credit Suisse 
(Brasil) S.A. 
Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 700, 10º 
(parte) e 12º a 14º andares (partes) 
CEP 04542-000, São Paulo, SP 
At.: Sr. Eduardo de la Peña 
Tel.: +55 (11) 3701-6401 
http://www.credit-suisse.com.br 

Banco Bradesco BBI S.A. 
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 1.309,  
10º andar 
CEP 04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sra. Claudia Bollina Mesquita 
Tel.: +55 (11) 3847 5488 
www.bradescobbi.com.br 

Banco Santander (Brasil) S.A. 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 
e 2.235, 24º andar 
CEP 04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa 
Tel.: +55 (11) 3553-3489 
https://www.santander.com.br 

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.400, 7º 
andar 
CEP 04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sr. Billy McArthur 
Tel.: +1 (212) 713-8758 
www.ubs.com 

 
Consultores Legais 

Locais dos Coordenadores da Oferta 
Consultores Legais Locais 

da Companhia e dos Fundos Carlyle 
Lefosse Advogados 
Rua Tabapuã, 1.277, 14º andar 
CEP 04533-014, São Paulo, SP 
At.: Srs. Rodrigo Junqueira e Jana Araujo 
Tel.: +55 (11) 3024-6100 
Fax: +55 (11) 3024-6200 
www.lefosse.com 
 

Pinheiro Neto Advogados 
Rua Hungria, 1100  
CEP 01455-906, São Paulo, SP 
At.: Srs. Eduardo Paoliello e Guilherme Monteiro
Tel.: +55 (11) 3247-8400 
www.pinheironeto.com.br 

Consultores Legais Locais da Regghi 
Participações e dos Acionistas Vendedores 

Pessoas Físicas 
TozziniFreire Advogados 
Rua Borges Lagoa, nº 1328 
CEP 04038-004, São Paulo, SP 
At.: Sr. Alexei Bonamin / Sra. Fabíola Cavalcanti 
/ Sra. Silvia Zono 
Tel.: +55 (11) 5086-5000 
www.tozzinifreire.com.br 
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Consultores Legais Externos dos 
Coordenadores da Oferta 

Consultores Legais Externos da Companhia 
e dos Acionistas Vendedores 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3311 - 7º andar 
CEP 04538-133, São Paulo, SP 
At.: Sr. Mathias von Bernuth 
Tel.: +55 (11) 3708-1820 
Fax: +55 (11) 3708.1845 
www.skadden.com 

Davis Polk & Wardwell LP 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 
CEP 04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. Manuel Garciadiaz 
Tel.: +55 (11) 4871-8400 
Fax: +55 (11) 4871-8500 
www.davispolk.com 

Auditores Independentes
Ernst & Young Auditores Independentes S.S. 

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - Torre Norte - 7º andar 
CEP 04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. Lazaro Angelim Serruya 

Tel.: +55 (11) 2573 3000 
www.ey.com/pt_br

 
Declarações de Veracidade das Informações 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de 
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de 
veracidade estão anexas a este Prospecto, a partir da página 109. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia estima 
que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, serão de aproximadamente R$[•] milhões, 
após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta.  

Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto. 

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: 
[(i) Execução do plano de expansão e melhoria na experiência do consumidor; (ii) transformação 
digital, tecnologia; (iii) desenvolvimento de nova marca e aquisições oportunísticas; 
(iv) desalavancagem e melhoria da estrutura de capital da Companhia;] 

A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia 
pretender dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária:  

Destinação 
Percentual Estimado dos 

Recursos Líquidos 
Valor Estimado 

Líquido(1)(2) 
 (em R$) 

Execução do plano de expansão e melhoria na experiência do 
consumidor ........................................................................................... 40% [•] 

Transformação digital e tecnologia ........................................................... 25% [•] 
Desenvolvimento de nova marca e aquisições oportunísticas ................. 20% [•] 
Desalavancagem e melhoria da estrutura de capital da Companhia........ 15% [•] 
Total ............................................................................................ 100,0% [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. 
(2) Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta e presumindo que não haverá exercício de 

opção de sobrealocação ou colocação de ações adicionais. 

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores 
que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de 
mercado então vigentes, nas quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre 
eventos futuros e tendências além de outros fatores que não se pode antecipar (e.g., como resultado 
da pandemia COVID-19). Alterações nesses e em outros fatores podem nos obrigar a rever a 
destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização. 

Além disso, no âmbito da Oferta, os Acionistas Vendedores poderão alienar até [25%] das ações 
de sua titularidade de modo que os atuais controladores podem deixar de deter mais do que 50% 
do capital votante da Companhia, o que pode gerar o vencimento antecipado desses contratos. 
Assim, caso a Companhia não seja capaz de obter com seus credores dos contratos financeiros e 
contrapartes de contratos comerciais, as confirmações por escrito de que renunciarão à declaração 
de vencimento antecipado em termos aceitáveis para a Companhia, os contratos financeiros e 
comerciais poderão ser rescindidos antecipadamente. Assim, parte dos recursos da Oferta 
Primária poderão ser destinados ao pagamento antecipado de determinados contratos financeiros 
e/ou de multas rescisórias dos contratos comerciais e, nesse caso, a Companhia não pode garantir 
que os recursos serão integralmente alocados na forma descrita acima. Para mais informações, 
vide o fator de risco “A eventual alteração do controle da Companhia após a Oferta sem a obtenção 
de determinadas autorizações contratuais prévias poderá acarretar o vencimento antecipado ou 
rescisão (conforme aplicável) de determinados contratos financeiros, contratos comerciais e 
contratos de locação, o que poderá afetar adversamente a Companhia”, na página 73 deste 
Prospecto Preliminar.  

Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores à 
sua estimativa, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a 
ordem de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos 
adicionais, a Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a 
contratação de linha de financiamento junto a instituições financeiras os quais deverão ser 
contratados tendo como principal critério o menor custo de capital para a Companhia. 
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A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária por se tratar 
exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Portanto, os recursos 
provenientes da Oferta Secundária serão integralmente destinados aos Acionistas Vendedores. 

Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta Primária na situação 
patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização” na página 104 deste Prospecto. 
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CAPITALIZAÇÃO 

A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por empréstimos e 
financiamentos e passivo de arrendamento e patrimônio líquido consolidado da Companhia em 30 
de setembro de 2020, indicando a: (i) posição real em 30 de setembro de 2020; e (ii) posição 
ajustada considerando o recebimento dos recursos líquidos a serem obtidos pela Companhia com 
a Oferta Primária (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) estimados em 
R$[•] milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito 
da Oferta, com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. 

As informações descritas abaixo na coluna denominada “Real” foram extraídas das nossas 
informações financeiras intermediárias, contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR, 
relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. Os investidores devem ler a 
tabela abaixo em conjunto com as seções “3. Informações Financeiras Selecionadas” e “10. 
Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia, bem como com as 
demonstrações financeiras da Companhia e Informações Trimestrais – ITR da Companhia, as 
quais se encontram anexas a este Prospecto. 

 Em 30 de setembro de 2020 

 Real 
Ajustado 

Pós-Oferta(1) 
 (em milhares de R$) 

Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)..................... [•] [•] 
Passivo de arrendamento (circulante e não circulante) ............................. [•] [•] 
Patrimônio Líquido .................................................................................. [•] [•] 
Capitalização Total(2) ................................................................................ [•] [•] 
 

(1) Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos da Oferta Primária (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares), estimados em R$[•] mil, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, 
no montante estimado de R$[•] mil, calculado com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. 

(2) Capitalização total corresponde à soma do total de empréstimos e financiamentos e passivo de arrendamento e patrimônio líquido 
consolidado. 

Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da 
Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução do valor do patrimônio líquido e da 
capitalização total da Companhia em R$[•] milhões, após a dedução das comissões e das 
despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta. 

O valor do patrimônio líquido da companhia após a conclusão da oferta está sujeito, ainda, a 
ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da 
oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária por se tratar 
exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Dessa forma, nossa 
capitalização não será afetada pela Oferta Secundária. 
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DILUIÇÃO 

Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, 
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação 
imediatamente após a Oferta. 

Em 30 de setembro de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$[•] milhões e o 
valor patrimonial por ação ordinária correspondia, na mesma data, a R$[•]. Os referidos valores 
patrimoniais por ação ordinária representam o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido 
pelo número total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de setembro de 2020. 

Considerando: a emissão das Ações no âmbito da Oferta Primária, com base no Preço por Ação 
de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e após a dedução das comissões e das 
despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta; o patrimônio líquido da Companhia seria 
de R$[•] milhões, representando um valor patrimonial de R$[•] por ação ordinária de emissão da 
Companhia. Isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido por ação ordinária 
de R$[•] para os acionistas existentes e uma diluição imediata no valor do patrimônio líquido por 
ação ordinária de R$[•] para os novos investidores que subscreverem/adquirirem Ações no âmbito 
da Oferta.  

Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o 
valor patrimonial contábil por ação ordinária imediatamente após a Oferta. Para informações 
detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja a Seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, página 43 deste Prospecto. 

O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em 
seu patrimônio líquido em 30 de setembro de 2020, considerando os impactos da realização da 
Oferta Primária: 

 Após a Oferta Primária 
 (em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1) ..................................................................................................................... [•] 
Valor patrimonial contábil por ação ordinária em 30 de setembro de 2020............................ [•] 
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação ordinária  

atribuído aos atuais acionistas ............................................................................................. [•] 
Diluição do valor patrimonial contábil por ação ordinária para os novos investidores(2) ......... [•] 
Percentual de diluição dos novos investidores(3) .............................................................. [•]% 
 

(1) Calculado com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. 
(2) Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial 

líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta. 
(3) O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo 

Preço por Ação. 

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o 
valor patrimonial das ações ordinárias de emissão da Companhia e será fixado tendo como 
parâmetro as intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando 
a qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para 
informações detalhadas sobre o procedimento de fixação do Preço por Ação e das condições da 
Oferta, veja seção “Informações Sobre a Oferta”, na página 36 deste Prospecto.  

Plano de Opção de Compra de Ações 

Em reunião do conselho de administração realizada em 30 de dezembro de 2014, foi aprovado um 
plano de pagamento baseado em ações (“Plano de Opção I”). 

As opções no âmbito do Plano de Opção I foram concedidas aos empregados considerados 
executivos-chave da Companhia, neste caso indicados pelo conselho de administração para 
receberem opções. 
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O Plano de Opção I tem por objeto a outorga de opções de compra de ações de emissão da 
Companhia aos participantes com o objetivo de atrair, motivar e reter executivos-chave. O preço de 
exercício das opções concedidas é o valor justo das ações no momento da outorga das opções, 
definido nos contratos individuais celebrados com cada participante, sem correção monetária até a 
data de seu efetivo exercício nos termos do plano. 

As opções outorgadas no âmbito do Plano de Opção I são divididas em: 

(i) Opção com base no prazo do vínculo empregatício: outorga o direito do beneficiário de 
comprar ações a um preço predeterminado com base na ocorrência de um evento de liquidez e 
no tempo de trabalho contínuo na Companhia. Estas opções estão sujeitas a um período 
aquisitivo dos direitos às opções e ao seu exercício. O beneficiário terá direito de exercer as 
opções, com base em um cronograma de vesting de 20% ao ano, por cinco anos, desde que 
ocorra o evento de liquidez e o mesmo permaneça como empregado, diretor ou prestador de 
serviços da Companhia durante o referido período. Na ocorrência de um evento de liquidez em 
data anterior ao vencimento do prazo de exercício de cinco anos, as opções poderão se tornar 
exercíveis antecipadamente e em data anterior ao aniversário da outorga das opções. 

(ii) Opção com base no desempenho da Companhia: outorga o direito do beneficiário de comprar 
ações na ocasião de um evento de liquidez (como por exemplo a alienação total/parcial de 
participação acionária ou abertura qualificada de capital pela Companhia) condicionado ao 
atingimento da meta temporal de crescimento da área de vendas da Companhia. 

Adicionalmente, em 20 de dezembro de 2018 o conselho de administração da Companhia aprovou 
a criação de um plano de opção de compra de ações da Companhia (“Plano de Opção II” e, em 
conjunto com o Plano de Opção I, os “Planos de Opções”).  

São elegíveis para participar do Plano de Opção II determinados funcionários da Companhia.  

As opções de compra de ações válidas outorgadas nos termos dos Planos de Opções da 
Companhia poderão conferir direitos de aquisição sobre até [•] ações, representando uma diluição 
máxima total de R$[•], considerando o capital social da Companhia em 30 de setembro de 2020.  

Plano de Remuneração Baseada em Ações  

A Companhia celebrou, em 3 de setembro de 2019, contrato de prestação de serviços de gestão e 
desenvolvimento de tecnologia com a Domus (“Contrato de Prestação de Serviços Domus”) por 
meio do qual a Companhia, como contraprestação aos serviços exclusivamente prestados no 
âmbito do Contrato de Prestação de Serviços Domus, realizará pagamento baseado em ações por 
meio da entrega de instrumentos patrimoniais, especificamente bônus de subscrição, cujo exercício 
está condicionado à verificação de determinadas condições, incluindo a ocorrência desta oferta 
ininial de ações da Companhia, métricas de valuation da Companhia, bem como de performance 
de tais prestadores de serviços (“Plano de Remuneração em Ações”). O Contrato de Prestação 
de Serviços Domus permanecerá em vigor até 1º de julho de 2027, ou até a data de término 
aplicável em caso de rescisão antecipada. 

Foram alienados e entregues à Domus, no âmbito do Plano de Remuneração em Ações, 
instrumentos patrimoniais (bônus de subscrição) subdivididos em 3 séries, quais sejam Série A 
(subdividida em A.1 e A.2), Série B e Série C. 

Os instrumentos patrimoniais entregues à Domus poderão conferir direitos de aquisição sobre até 
[7,05]% do capital social da Companhia, representando uma diluição máxima total de R$[•], 
considerando o capital social da Companhia em 30 de setembro de 2020.  
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A tabela abaixo apresenta (a) todas as opções válidas abrangidas no âmbito dos Planos de 
Opções, considerando um preço de exercício das opções no âmbito do Plano de Opção I de R$[•] 
e do Plano de Opção II de R$[•] e (b) todas as emissões de ações abrangidas pelo Plano de 
Remuneração em Ações, considerando um preço de exercício de R$[•].  

A tabela a seguir apresenta os efeitos hipotéticos do exercício/emissão de todas as opções e/ou 
ações no âmbito dos Planos de Opções e do Plano de Remuneração em Ações de acordo com 
seus respectivos preços de exercício: 

Após a Oferta Primária 
(em R$, exceto percentagens)

Preço por Ação(1) ...................................................................................................................... [•] 
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020............................................ [•] 
Valor patrimonial contábil por Ação em 30 de setembro de 2020 considerando a  

Oferta Primária e o exercício da totalidade das opções abrangidas no âmbito do  
Plano de Opção I .................................................................................................................. [•] 

Valor patrimonial contábil por Ação em 30 de setembro de 2020 considerando a  
Oferta Primária e o exercício da totalidade das opções abrangidas no âmbito do  
Plano de Opção II ................................................................................................................. [•] 

Valor patrimonial contábil por Ação em 30 de setembro de 2020 considerando a  
Oferta Primária e a emissão da totalidade das ações no âmbito do Plano de 
Remuneração em Ações ...................................................................................................... [•] 

Aumento do valor patrimonial contábil líquido por ação atribuída aos atuais acionistas......... [•] 
Valor patrimonial contábil por ação ajustado para refletir a Oferta Primária ........................... [•] 
Diluição do valor patrimonial contábil por ação para os novos investidores da Oferta 

considerando a Oferta Primária e o exercício da totalidade das opções abrangidas  
no âmbito do Plano de Opção I ............................................................................................ [•] 

Diluição do valor patrimonial contábil por ação para os novos investidores da Oferta 
considerando a Oferta Primária e o exercício da totalidade das opções abrangidas  
no âmbito do Plano de Opção II ........................................................................................... [•] 

Diluição do valor patrimonial contábil por ação para os novos investidores da Oferta 
considerando a Oferta Primária e a emissão da totalidade das ações no âmbito do Plano 
de Remuneração em Ações ................................................................................................. [•] 

Percentual de diluição imediata para os investidores da Oferta considerando a  
Oferta Primária e o exercício da totalidade das opções abrangidas no âmbito  
dos Planos de Opções e a emissão da totalidade das ações no âmbito do Plano de 
Remuneração em Ações .................................................................................................... [•]% 

 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é preço médio da Faixa Indicativa. 

Para mais informações sobre os Planos de Opções e o Plano de Remuneração em Ações, veja os 
itens “13.4 – Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração e Diretoria 
Estatutária” e “14.3 – Descrição da política de remuneração dos empregados”, do Formulário de 
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto. 

Histórico do Preço de Emissão de Ações 

Nos últimos cinco anos, a Companhia não realizou aumentos de capital. 
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ANEXOS 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA REALIZADA EM 
13 DE OUTUBRO DE 2020 QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA, BEM COMO SEUS 
TERMOS E CONDIÇÕES 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020 
DA REGGHI PARTICIPAÇÕES S.A. QUE APROVOU A SUA PARTICIPAÇÃO NA OFERTA 
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE APROVARÁ O 
PREÇO POR AÇÃO E O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL 
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400 
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES PARA FINS DO ARTIGO 56 DA 
INSTRUÇÃO CVM 400 
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO 
CVM 400 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017 
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA COMPANHIA 
RELATIVAS AO PERÍODO DE NOVE MESES ENCERRADOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
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ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME nº 49.732.175/0001-82 

NIRE 35.3.0044666-6 
 
 

ESTATUTO SOCIAL 
 
 

CAPÍTULO 1 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

 
Artigo 1. A ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade por ações que se rege pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável, em 
especial a Lei nº 6 404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 
 
Parágrafo Único. Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do 
Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado 
(“Regulamento do Novo Mercado”). 
 
Artigo 2. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, 
na Avenida Tucunaré, nº 550, andar 1, salas 101 e 102, andar 2, salas 201 e 202, Tamboré, CEP 
06460 020.  
 
Parágrafo Único. A Companhia poderá abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais, agências, 
depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos no País ou no exterior por deliberação 
do Conselho de Administração. 
 
Artigo 3. A Companhia tem por objeto social a exploração das atividades de: (i) 
comercialização varejista, importação, exportação e a locação de móveis, utensílios ou objetos 
de uso pessoal, doméstico, esportivo, profissional, de decoração ou adorno incluindo artigos de 
iluminação, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, artigos de cama, mesa e banho, 
colchoaria, vidros, artesanato, de entretenimento e artigos de toucador; (ii) comercialização 
varejista de móveis planejados; (iii) prestação de serviços de instalação, montagem, locação e 
decoração, por conta própria ou de terceiros; (iv) prestação de serviços de carga, descarga e 
logística interna, por conta própria ou de terceiros; (v) prestação de serviços de consertos, 
manutenção, assistência técnica e visita; (vi) representação comercial por conta própria ou de 
terceiros; (vii) exploração de serviços de restaurante, lanchonete, chá, café e bar; (viii) 
participação em outras empresas, na qualidade de sócia, quotista ou acionista, com ou sem 
controle acionário; (ix) exploração de estacionamentos por conta própria ou de terceiros; (x) 
edição e comercialização de livros e revistas; (xi) comercialização de eletroeletrônicos em geral; 
(xii) comercialização de telefones celulares e acessórios; (xiii) comercialização de equipamentos 
e acessórios de telefonia fixa; e (xiv) a comercialização de ferramentas elétricas; (xv) prestação 
de serviços de organização logística de cargas por meio do transporte rodoviário, aéreo, 
ferroviário, marítimo e fluvial, no âmbito municipal, intermunicipal e interestadual; (xvi) 
intermediação e negociação, com estipulante, na venda de seguros massificados no varejo e/ou 
produtos de crédito aplicado ao varejo; e (xvii) a intermediação de operações de captura de 
cartão de crédito e/ou outros produtos de crédito.  
 

113



 

 

Parágrafo Único. A Companhia poderá explorar outros ramos de atividade afins ou 
complementares ao objeto expresso no Artigo 3. 
 
Artigo 4. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 
 

CAPÍTULO 2 
DO CAPITAL SOCIAL 

 
Artigo 5. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 237.636.507,80 
(duzentos e trinta e sete milhões, seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e sete reais e oitenta 
centavos), dividido em 266.821.390 (duzentos e sessenta e seis milhões, oitocentas e vinte e 
uma mil, trezentas e noventa) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor 
nominal.  
 
Parágrafo 1º  É vedado à Companhia a emissão de ações preferenciais ou partes 
beneficiárias. 
 
Parágrafo 2º  O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias e a cada 
ação ordinária corresponderá o direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais 
da Companhia. 
 
Parágrafo 3º  As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer 
a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do 
condomínio. 
 
Parágrafo 4º  Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito, 
em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), com a qual a Companhia mantenha contrato de escrituração em vigor, sem 
emissão de certificados. O custo de transferência da propriedade das ações poderá ser cobrado 
diretamente do acionista pela instituição escrituradora, conforme venha a ser definido no contrato 
de escrituração de ações, observados os limites máximos fixados pela CVM. 
 
Artigo 6. A Companhia está autorizada a aumentar o capital social, mediante a emissão 
de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, até o limite de 266.821.390 
(duzentos e sessenta e seis milhões, oitocentas e vinte e uma mil, trezentas e noventa) de ações 
ordinárias, independentemente de reforma deste Estatuto Social, mediante a deliberação do 
Conselho de Administração, na forma do artigo 168 da Lei das S.A.  
 
Parágrafo 1º  O aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado previsto neste 
artigo, poderá ser realizado por meio da emissão de ações ordinárias, debêntures conversíveis 
em ações ou bônus de subscrição mediante deliberação do Conselho de Administração, a quem 
competirá fixar as condições da emissão e subscrição, preço por ação, forma e prazo de 
integralização, forma de colocação (pública ou privada) e sua distribuição no País e/ou no 
exterior. Ocorrendo subscrição com integralização em bens, a competência para o aumento de 
capital será da Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado. 
 
Parágrafo 2º  Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado previsto neste artigo, 
o Conselho de Administração poderá, ainda, deliberar e aprovar: (i) a outorga de opção de 
compra de ações a administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviço da 
Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas, com 
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base no plano aprovado pela Assembleia Geral; e (ii) aumento do capital social mediante a 
capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações. 
 
Parágrafo 3º  Adicionalmente, a Companhia também está autorizada a aumentar o capital 
social mediante a emissão de até 20.038.772 (vinte milhões, trinta e oito mil, setecentas e setenta 
e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, de forma 
a viabilizar os eventuais exercícios, independentemente de reforma estatutária e sem direito de 
preferência para os acionistas, por deliberação da Diretoria, de bônus de subscrição a serem 
convertidos em ações, nos termos do artigo 75 da Lei das Sociedades por Ações. 
 
Artigo 7. A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações e bônus 
de subscrição com exclusão do direito de preferência dos antigos acionistas, ou com redução do 
prazo para seu exercício, quando a colocação for feita mediante venda em bolsa de valores ou 
por subscrição pública, ou através de permuta por ações, em oferta pública de aquisição de 
controle, nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei das S.A., ou, ainda, para fazer frente a planos 
de outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados da Companhia, nos 
termos da Lei das S.A. 
 
Parágrafo Único. A mora do acionista na integralização do capital subscrito importará a 
cobrança de juros de 1% ao mês, atualização monetária com base no IGP-M, na menor 
periodicidade legalmente aplicável, e multa de 10% sobre o valor da obrigação, sem prejuízo das 
demais sanções legais aplicáveis. 
 
Artigo 8. Nos casos previstos em lei, o valor de reembolso das ações, a ser pago pela 
Companhia aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral que tenham exercido 
direito de retirada, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado em 
avaliação aceita nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 45 da Lei das S.A., sempre que tal 
valor for inferior ao valor patrimonial contábil constante do último balanço aprovado pela 
Assembleia Geral. 

 
CAPÍTULO III 

DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

Seção I – Organização 
 
Artigo 9. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano dentro dos 4 
(quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, para deliberar sobre as 
matérias previstas no artigo 132 da Lei das S.A. e, extraordinariamente, sempre que os 
interesses sociais o exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberação as 
prescrições legais pertinentes e as disposições do presente Estatuto Social.  
 
Parágrafo 1º  Ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A., as Assembleias Gerais 
serão convocadas com, no mínimo, 15 (quinze) dias corridos de antecedência para primeira 
convocação e, no mínimo, 8 (oito) dias corridos de antecedência para segunda convocação, pelo 
Presidente do Conselho de Administração, ou, na sua ausência, por seu substituto, ou nos casos 
previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado, observado, ainda, 
o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, 
participação e votação a distância em assembleias gerais. Independentemente de qualquer 
formalidade, será considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a que 
comparecer a totalidade dos acionistas. 
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Parágrafo 2º  Salvo se de outra forma expresso na Lei das S.A., as deliberações da 
Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes na Assembleia 
Geral, não se computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções 
previstas em lei e observado o disposto neste Estatuto Social. Todo acionista poderá participar 
e votar a distância em Assembleia Geral, nos termos da Lei das S.A. e regulamentação da CVM. 
 
Parágrafo 3º  Ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A., a Assembleia Geral 
somente poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de 
convocação. 
 
Parágrafo 4º  As atas de Assembleia Geral deverão ser (i) lavradas no Livro de Atas das 
Assembleias Gerais na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a indicação resumida do 
sentido do voto dos acionistas presentes, dos votos em branco e das abstenções; e (ii) 
publicadas com omissão das assinaturas. 
 
Artigo 10. Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro Conselheiro, 
Diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O 
Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 (dois) Secretários. 
 
Artigo 11. Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral será instalada, 
em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem no mínimo 25% (vinte 
e cinco por cento) do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número.  
 
Parágrafo Único. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador 
constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, 
instituição financeira ou administrador de fundo de investimento que represente os condôminos. 
 

Seção II - Competência 
 
Artigo 12. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei: 
 
(i) deliberar sobre a emissão de quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações 
(inclusive debêntures) da Companhia, ressalvado o disposto no Artigo 6 acima;  
 
(ii) deliberar sobre operações de fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão total ou 
parcial envolvendo a Companhia ou a transformação de seu tipo societário; 
 
(iii) deliberar sobre a alteração das matérias sujeitas à aprovação da Assembleia Geral, bem 
como das normas aplicáveis a convocação e realização da Assembleia Geral, observado o 
disposto na Lei das S.A.;  
 
(iv) tomar as contas dos administradores da Companhia e/ou suas controladas, bem como 
examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras;  
 
(v) deliberar sobre a liquidação e dissolução da Companhia e/ou suas controladas, o 
julgamento de suas contas e partilha do acervo social em caso de liquidação, bem como sobre 
a eleição e a destituição de liquidantes e do Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de 
liquidação;  
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(vi) autorizar os administradores a confessar falência, ou requerer recuperação judicial ou 
extrajudicial; 
 
(vii) deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia; 
 
(viii) deliberar, de acordo com a proposta apresentada pelo Conselho de Administração da 
Companhia, sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; 
 
(ix) aprovar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e 
Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado, observado que, em 
qualquer caso, a remuneração deverá estar contemplada nos planos anuais de negócios ou no 
orçamento da Companhia; 
 
(x) deliberar sobre a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações em 
caso de saída voluntária do Novo Mercado; 
 
(xi) suspender o exercício de direitos de acionista, conforme previsto em lei e neste Estatuto 
Social, não podendo, nessa deliberação, votar o(s) acionista(s) cujos direitos poderão ser objeto 
de suspensão; 
 
(xii) aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações aos 
administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas; 
 
(xiii) eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal, quando instalado; e 
 
(xiv) aprovar previamente a negociação, pela Companhia, de ações de sua própria emissão 
nas hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na regulamentação em vigor. 
 
Parágrafo 1º Para fins da alínea (x) acima: 
 
(a) a Assembleia Geral deverá ser instalada em primeira convocação com a presença de 
acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das ações em circulação, nos 
termos do Regulamento do Novo Mercado; 
 
(b) caso o quórum previsto na alínea (a) acima não seja atingido, a Assembleia Geral poderá 
ser instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas 
titulares de ações em circulação; e 
 
(c) a deliberação sobre a dispensa de realização da oferta pública de aquisição de ações 
deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes 
na Assembleia Geral. 
 
Parágrafo 2º  A Companhia não concederá financiamentos ou garantias para os acionistas, 
membros de seu Conselho de Administração ou Conselho Fiscal (quando instalado) ou seus 
Diretores, exceto na medida em que tais financiamentos ou garantias sejam requeridos por lei 
ou de outra forma aprovados por acionistas representando a maioria do capital social votante da 
Companhia. 
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Artigo 13. O presidente da Assembleia Geral não computará qualquer voto proferido em 
violação ao presente Estatuto, à legislação aplicável ou a acordo(s) de acionistas arquivado(s) 
na sede da Companhia, sob pena de responsabilidade pessoal. 
 

CAPÍTULO IV 
DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Seção I – Disposições Gerais 

 
Artigo 14. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma 
Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com o presente Estatuto 
Social. 
 
Parágrafo Único. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor 
Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma 
pessoa, exceto na hipótese de vacância, observados os termos do Regulamento do Novo 
Mercado. 
 
Artigo 15. O mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria será 
unificado e de 2 (dois) anos a contar da data das respectivas eleições, sendo permitida a 
reeleição. Os membros do Conselho de Administração e os Diretores permanecerão no exercício 
de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.  
 
Artigo 16. Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social e no Acordo de Acionistas 
da Companhia, qualquer dos órgãos de administração se reúne validamente com a presença da 
maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto da maioria dos presentes. 
 
Parágrafo 1º   Só é dispensada a convocação prévia da reunião do Conselho de Administração 
e da Diretoria como condição de sua validade se presentes todos os seus membros.  
 
Parágrafo 2º  Caso não estejam fisicamente presentes, os membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria poderão fazer-se representar e manifestar seu voto por meio de: (a) 
delegação de poderes feita em favor de outro membro do respectivo órgão, (b) voto escrito 
enviado antecipadamente e (c) transmitido por correio eletrônico ou por qualquer outro meio de 
comunicação, bem como por sistema de áudio ou videoconferência ou outros meios 
semelhantes, desde que permitam a identificação e participação efetiva na reunião, de forma que 
os participantes consigam simultaneamente ouvir uns aos outros. 
 
Artigo 17. A remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria será 
anualmente fixada pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de Administração deliberar 
sobre a distribuição entre os membros da administração. 
 
Artigo 18. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos nos 
respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse, lavrado em livro próprio, que deve 
contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 47 desde Estatuto.  
 
Parágrafo Único. A posse dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do 
Conselho Fiscal (quando aplicável) sujeita-se, ainda, à assinatura de termo de adesão às 
Políticas da Companhia, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os membros 
do Conselho de Administração e da Diretoria deverão, imediatamente após a investidura nos 
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respectivos cargos, comunicar à B3 a quantidade e as características dos valores mobiliários de 
emissão da Companhia de que sejam titulares direta ou indiretamente, inclusive seus derivativos. 
 
Artigo 19. Nos termos do artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da Companhia 
que estejam em situação de interesse pessoal conflitante deverão cientificar os demais membros 
do Conselho de Administração ou da Diretoria de seu impedimento de fazer consignar, em ata 
de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e a extensão do seu 
impedimento. 
 
Artigo 20. Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e 
manterá indenes seus membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria, membros 
de comitês de assessoramento e demais empregados que exerçam cargo ou função de gestão 
na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de eventual dano ou 
prejuízo efetivamente sofrido pelos Beneficiários por força do exercício regular de suas funções 
na Companhia 
 
Parágrafo 1º  A Companhia não indenizará o Beneficiário por (i) atos praticados fora do 
exercício das atribuições ou poderes; (ii) atos com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) atos 
praticados em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da companhia; 
(iv) indenizações decorrentes de ação social prevista no artigo 159 da Lei das S.A. ou 
ressarcimento de prejuízos de que trata o artigo 11, § 5º, II da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro 
de 1976 (“Lei 6.385”); e (v) outros excludentes de indenização previstos em contrato de 
indenidade firmado com o Beneficiário. 
 
Parágrafo 2º  Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada 
em julgado ou da qual não caiba mais recurso, em virtude de atos praticados: (i) fora do exercício 
de suas atribuições; (ii) com má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude; ou (iii) em interesse 
próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia, o Beneficiário deverá 
ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica, nos 
termos da legislação em vigor. 
 
Parágrafo 3º  As condições e as limitações da indenização objeto do presente Artigo serão 
determinadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pelo 
Conselho de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específico para a cobertura 
de riscos de gestão. 
 

Seção II – Conselho de Administração 
 

Subseção I – Composição 

 
Artigo 21. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo 7 (sete) e, no 
máximo 10 (dez) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral a qualquer tempo 
(“Conselheiros”), com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da data das respectivas 
eleições, sendo permitida a reeleição.  
 
Parágrafo 1º  Na Assembleia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do 
Conselho de Administração, os acionistas deverão fixar, primeiramente, o número efetivo de 
membros do Conselho de Administração a serem eleitos. 
 
Parágrafo 2º  Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte 
por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do 
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Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de 
Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os 
eleger, sendo também considerado como independente o Conselheiro eleito mediante faculdade 
prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei das S.A., na hipótese de haver acionista controlador 
(“Conselheiros Independentes”). 
  
Parágrafo 3º Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no § 2º deste Artigo, 
o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para 
o número inteiro imediatamente superior. 
 
Parágrafo 4º  O membro do Conselho de Administração deverá ter reputação ilibada, não 
podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, quem: (i) for empregado, conselheiro, 
consultor, advogado, auditor, executivo, prestador de serviços ou ocupar cargos de 
administração em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) 
tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia. Não poderá ser exercido o direito de 
voto pelo membro do Conselho de Administração caso se configurem, supervenientemente, os 
mesmos fatores de impedimento, sem prejuízo do disposto no §5º deste Artigo. 
 
Parágrafo 5º  O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações 
ou participar de reuniões de Conselho de Administração, relacionadas a assuntos sobre os quais 
tenha ou represente interesse conflitante com os interesses da Companhia. 
 
Parágrafo 6º  O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, 
poderá criar comitês de assessoramento ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que 
serão compostos por pessoas por ele designadas dentre os membros da administração e/ou 
outras pessoas ligadas, direta ou indiretamente, à Companhia ou aos seus afiliados. Caberá ao 
Conselho de Administração a aprovação do regimento interno dos comitês ou grupos de trabalho 
eventualmente criados, bem como a eleição de seus membros. 
 
Artigo 22. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente, que será eleito pela 
maioria de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer 
imediatamente após a posse de tal membro, ou sempre que ocorrer renúncia ou vacância 
naquele cargo. 
 
Parágrafo 1º  Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído, ao Presidente 
do órgão, o voto de qualidade. 
 
Parágrafo 2º No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, o 
substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes. 
 
Parágrafo 3º Caberá ao Presidente do Conselho de Administração presidir as Assembleias 
Gerais da Companhia. 
 

Subseção II – Reuniões 

 
Artigo 23. O Conselho de Administração reunir-se-á (i) pelo menos 6 (seis) vezes ao ano, 
de acordo com calendário a ser aprovado pelo Conselho de Administração na primeira reunião 
a se realizar após a eleição, independentemente de qualquer convocação; ou (ii) 
extraordinariamente, sempre que necessário, mediante a respectiva convocação feita nos termos 
deste Estatuto. 
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Artigo 24. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por seu 
Presidente, mediante notificação escrita entregue a cada membro do Conselho de 
Administração, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, e com indicação da data, hora, 
lugar e ordem do dia detalhada e apresentação dos documentos pertinentes e necessários para 
a deliberação sobre os assuntos a serem tratados. Quaisquer 2 (dois) Conselheiros poderão, 
mediante solicitação escrita ao Presidente do Conselho de Administração, solicitar que uma 
reunião seja convocada ou que itens sejam incluídos na ordem do dia. 
 
Parágrafo 1º  As convocações poderão ser feitas por carta com aviso de recebimento ou por 
qualquer outro meio, eletrônico ou não, que permita a comprovação de recebimento. 
 
Parágrafo 2º  Cada Conselheiro terá direito a 1 (um) voto nas deliberações do Conselho de 
Administração, sendo que as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por 
maioria de seus membros presentes na reunião. 
 
Parágrafo 3º  As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, 
na sede da Companhia e somente se instalarão com a presença da maioria de seus membros 
em exercício.  
 
Parágrafo 4º Em caso de impossibilidade de realização na sede da Companhia, as reuniões do 
Conselho de Administração poderão ser realizadas por meio de teleconferência, 
videoconferência ou outros meios de comunicação. A participação dos conselheiros por 
quaisquer desses meios será considerada presença pessoal na referida reunião.  
 
Parágrafo 5º  O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá 
levar em consideração e não computará o voto proferido em violação ao presente Estatuto, à 
legislação aplicável ou a acordo(s) de acionistas arquivado(s) na sede da Companhia. 
 
Artigo 25. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do 
Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar entre os presentes.  
 
Parágrafo 1º  O Presidente do Conselho de Administração será substituído, nas hipóteses de 
ausência temporária ou impedimento, por outro Conselheiro indicado pelo Presidente ou, não 
havendo indicação, por escolha dos demais Conselheiros. Não poderá qualquer outro membro 
do Conselho de Administração exercendo temporariamente as funções do Presidente, exercer o 
voto de qualidade previsto no § 1º do artigo 22. Na hipótese de vacância permanente do 
Presidente do Conselho, assumirá outro Conselheiro indicado pelos demais Conselheiros, que 
deverá convocar uma reunião do Conselho de Administração em até 60 (sessenta) dias, a partir 
da data da vacância, para a nomeação do novo Presidente do Conselho de Administração. 
 
Parágrafo 2º  No caso de ausência temporária ou impedimento de qualquer membro do 
Conselho de Administração, tal membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser 
representado nas reuniões do Conselho de Administração por outro membro daquele órgão, por 
ele indicado por escrito, o qual, além de seu voto, proferirá o voto em nome do membro ausente 
ou temporariamente impedido.  
 
Parágrafo 3º  No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, o 
substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes. O Conselheiro substituto exercerá 
sua função até o término do mandato do substituído. Além dos casos de morte, impedimento ou 
renúncia, considerar-se-á vago o cargo do membro do Conselho de Administração que, sem 
justa causa, deixar de exercer suas funções por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos. 
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Parágrafo 4º  Em qualquer caso, se o membro do Conselho de Administração a ser 
representado for Conselheiro Independente, o membro que o representar também deverá ser 
um Conselheiro Independente. 
 
Parágrafo 5º  Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser assinada por 
todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de 
Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por 
Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração ou que 
tenham se manifestado na forma do Parágrafo 2º do Artigo 16 deste Estatuto Social, deverão 
igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, devendo a cópia 
da carta ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada 
ao Livro logo após a transcrição da ata. 
 

Subseção III - Competência 

 
Artigo 26. Sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei e regulamentos aplicáveis, 
e por este Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração: 
 

(i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;  
 

(ii) definir o número de cargos a serem preenchidos na Diretoria da Companhia, eleger 
e destituir seus membros, bem como atribuir aos Diretores suas respectivas funções, 
atribuições e limites de alçada não especificados neste Estatuto Social;  

 
(iii) distribuir a remuneração global fixada pela Assembleia Geral entre os Diretores e 
Conselheiros;  
 
(iv) fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papeis da 
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração 
pela Companhia, e praticar quaisquer outros atos necessários ao exercício de suas 
funções;  
 
(v) convocar a Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar 
conveniente, observado o disposto neste Estatuto Social;  
 
(vi) manifestar-se sobre (a) o relatório da administração e as contas da Diretoria, (b) as 
demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembleia Geral 
e (c) a aprovação das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e 
demonstrações financeiras da Companhia;  
 
(vii) estabelecer a alçada para aprovar investimentos, estabelecer qualquer associação, 
consórcio, parcerias ou alianças com terceiros envolvendo a Companhia e/ou suas 
controladas;  
 
(viii) estabelecer a alçada para aprovar a venda, aquisição, desinvestimento, alienação, 
oneração de bens do ativo não circulante;  
 
(ix) estabelecer a alçada para aprovar a celebração de quaisquer acordos no âmbito de 
processos judiciais, arbitrais ou administrativos;  
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(x) estabelecer a alçada para aprovar doações, inclusive no contexto de programas de 
assistência social da Companhia, pela Companhia e/ou suas controladas;  
 
(xi) estabelecer a alçada para aprovar a realização de transações entre a Companhia 
e/ou suas controladas e quaisquer partes relacionadas, e observado que eventuais 
membros não poderão participar da reunião do Conselho de Administração que deliberar 
sobre a matéria; 
 
(xii) estabelecer a alçada para aprovar concessão de empréstimos pela Companhia ou 
qualquer de suas controladas em favor de quaisquer terceiros, incluindo adiantamentos 
ou empréstimos a fornecedores;  
 
(xiii) deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria e pelos 
Comitês, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre 
que achar necessário;  
 
(xiv) propor à Assembleia Geral a destinação a ser dada ao saldo remanescente dos 
lucros de cada exercício, bem como deliberar sobre o levantamento de balanços 
semestrais, ou em períodos menores, e o pagamento ou crédito de dividendos ou juros 
sobre o capital próprio decorrentes desses balanços, bem como deliberar sobre o 
pagamento de dividendos intermediários ou intercalares à conta de lucros acumulados ou 
de reservas de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral;  
 
(xv) deliberar sobre a admissão à negociação de valores mobiliários de emissão da 
Companhia em quaisquer mercados, bem como sobre ofertas de valores mobiliários de 
sua emissão, no Brasil ou no exterior; 
 
(xvi) aprovar e/ou modificar a política de endividamento da Companhia, incluindo o limite 
máximo de endividamento; 
 
(xvii) aprovar a adoção ou a mudança na política de derivativos financeiros e “hedging” 
da Companhia; 
 
(xviii) aprovar e/ou modificar o plano anual de negócios (“Plano Anual”), o plano plurianual 
de negócios (“Plano Plurianual”), os orçamentos anuais e plurianuais, bem como o 
orçamento de capital preparados pela Diretoria da Companhia e/ou suas controladas 
(“Orçamento”), incluindo o estabelecimento de alçadas para que a Diretoria possa alterar 
parte do Orçamento de determinados patamares do total de despesas ou de determinada 
linha desse Orçamento; 
 
(xix) aprovar orçamento da área de auditoria interna, e dos demais comitês de 
assessoramento, se e quando instaurados;  
 
(xx) nomear e destituir os auditores independentes da Companhia e/ou suas 
controladas, observando-se, nessa escolha, o disposto na regulamentação aplicável, bem 
como convocá-los para prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre 
qualquer matéria;  
 
(xxi) estabelecer a alçada para aprovar a outorga ou concessão, pela Companhia ou 
qualquer de suas controladas, de qualquer garantia, incluindo garantia real, garantia 
fidejussória ou aval, para garantir obrigações da Companhia ou suas controladas; 
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(xxii) deliberar sobre o resgate ou aquisição, pela Companhia ou por qualquer de suas 
controladas, de ações de emissão da Companhia, para manutenção em tesouraria e/ou 
cancelamento ou alienação, observados os dispositivos legais pertinentes; 
 
(xxiii) aprovar os regimentos internos ou atos regimentais da Companhia e sua estrutura 
administrativa, incluindo, mas não se limitando ao: (a) Código de Ética; (b) Política de 
Remuneração; (c) Política de Indicação de Administradores; (d) Política de Gerenciamento 
de Riscos; (e) Política de Transações com Partes Relacionadas; e (f) Política de 
Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários (“Políticas da 
Companhia”);  
 
(xxiv) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM;  
 
(xxv) autorizar a emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de 
subscrição, nos limites autorizados no Artigo 6 deste Estatuto Social, fixando as condições 
da emissão e subscrição, preço por ação, forma e prazo de integralização, forma de 
colocação (pública ou privada) e sua distribuição no País e/ou no exterior, podendo, ainda, 
excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas 
emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja 
feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações 
em oferta pública para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei;  
 
(xxvi)  dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Artigo 6 deste Estatuto 
Social, aprovar: (i) a outorga de opção de compra de ações aos administradores, 
empregados e pessoas naturais prestadoras de serviços da Companhia ou de suas 
controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas, com base no plano 
aprovado pela Assembleia Geral; e (ii) o aumento do capital social mediante a 
capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações;  
 
(xxvii) deliberar sobre a emissão de ações, debêntures não conversíveis em ações, bem 
como sobre a emissão de commercial papers, notas promissórias, bonds, notes e de 
quaisquer outros títulos de uso comum no mercado, para distribuição pública ou privada, 
no Brasil ou no exterior;  
 
(xxviii)deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela Companhia 
de debêntures conversíveis em ações que ultrapassem o limite do capital autorizado, sobre 
(i) a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, (ii) a época e as 
condições para pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de 
reembolso, se houver, e (iii) o modo de subscrição ou colocação, bem como a espécie das 
debêntures;  
 
(xxix) elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer oferta pública de 
aquisição de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, em 
até 15 (quinze) dias da publicação do edital da OPA, contendo a manifestação, ao menos: 
(i) sobre a conveniência e a oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e 
do conjunto de seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos 
para a liquidez das ações; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em 
relação à Companhia; e (iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no 
mercado;  
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(xxx) estruturar um processo e avaliação do Conselho de Administração, de seus Comitês 
e da Diretoria;  
 
(xxxi) aprovar operações que envolvam ou visam à contratação de derivativos; 
 
(xxxii) estabelecer a alçada para aprovar alterações na política comercial da Companhia; 
e 
 
(xxxiii)estabelecer a alçada para aprovar a contratação das assessorias a serem 
contratadas pela Companhia em processos de aquisição e/ou investimentos estratégicos. 

 
Artigo 27. O Conselho de Administração designará os membros dos Comitês que vierem 
a ser instituídos para seu assessoramento, com objetivos e funções definidas, sendo integrados 
por membros dos órgãos de administração da Companhia ou não. 
 
Parágrafo Único - Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas aplicáveis aos 
comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração e funcionamento. 
 

Seção II – Diretoria 
 

Subseção I – Composição 

 
Artigo 28. A Diretoria será composta por, no mínimo 2 (dois) e no máximo 9 (nove) 
membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos e destituíveis pelo Conselho de 
Administração (“Diretores”), sendo um (1) Diretor Presidente, um (1) Diretor Financeiro; e um (1) 
Diretor de Relações com Investidores e os demais Diretores sem designação específica. Os 
cargos de Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores são de preenchimento 
obrigatório e os demais de preenchimento facultativo. Os Diretores poderão acumular cargos, 
desde que observado o número mínimo de Diretores previsto na Lei de Sociedades por Ações.  
 

Subseção II – Eleição e Destituição 

 
Artigo 29. Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração da 
Companhia com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da data das respectivas 
eleições, sendo permitida a reeleição e destituição.  
 
Parágrafo 1º  Os membros da Diretoria serão investidos nos respectivos cargos mediante 
assinatura de termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração, que deve 
contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 44 desde Estatuto. 
 
Parágrafo 2º O Diretor-Presidente será obrigatoriamente substituído: (i) em caso de 
afastamento ou impedimento por período de até 30 (trinta) dias, por outro Diretor por ele indicado; 
(ii) em caso de afastamento por prazo superior a 30 (trinta) dias e inferior a 120 (cento e vinte) 
dias, por Diretor nomeado pelo Conselho de Administração, em reunião especialmente 
convocada para tal fim; e (iii) em caso de afastamento por prazo igual ou superior a 120 dias ou 
vacância. No caso de substituição, o Conselho de Administração deverá ser convocado para 
promover a eleição de novo Diretor-Presidente, conforme os procedimentos estabelecidos neste 
Estatuto Social. 
 
Parágrafo 3º  Os demais Diretores (exceto pelo Diretor-Presidente) serão obrigatoriamente 
substituídos: (i) nos casos de ausência ou impedimento, bem como de afastamento por prazo 
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inferior a 120 dias, por outro Diretor indicado pelo Diretor-Presidente; e (ii) em caso de 
afastamento por prazo igual ou superior a 120 dias ou vacância. Em tais casos, o Conselho de 
Administração deverá ser convocado para promover a eleição de novo(s) Diretor(es). 

 
Subseção III – Reuniões 

 
Artigo 30. A Diretoria reunir-se-á sempre que assim exigirem os negócios sociais, sendo 
convocada pelo Diretor Presidente, com a presença da maioria de seus membros. 
 
Parágrafo 1º  Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser assinada por 
todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de 
Registro de Atas da Diretoria.  
 

Subseção IV – Competência 

 

Artigo 31. Compete à Diretoria, como órgão colegiado, ademais de implementar as 
deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de Administração: 
 

(i) administrar os negócios sociais em geral e praticar, para tanto, todos os atos necessários 
ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente 
Estatuto atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração.  

 
(ii) realizar todas as operações e praticar todos os atos de administração necessários à 

consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios 
estabelecida pelo Conselho de Administração, incluindo resolver sobre a aplicação de 
recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar 
compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens 
móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, 
descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar 
contas em estabelecimentos de credito, observadas as restrições legais e as disposições 
estabelecidas neste Estatuto Social; 

 
(iii) submeter, anualmente, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da 

Companhia, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a 
proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação do 
Conselho de Administração e da Assembleia Geral; 
 

(iv) preparar as demonstrações financeiras anuais e trimestrais, para submissão ao 
Conselho de Administração, bem como, se for o caso, demonstrações ou balancetes 
emitidos em menor periodicidade; 

 
(v) propor ao Conselho de Administração o Orçamento Plano Anual e o plano de negócios 

da Companhia;  
 

(vi) aprovar a política de vendas da Companhia, incluindo as diretrizes para concessão de 
financiamento e parcelamento aos clientes; e 
 

(vii) decidir sobre qualquer assunto que não seja competência privativa da Assembleia Geral 
ou do Conselho de Administração. 
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Parágrafo 1º  Compete ao Diretor-Presidente (i) coordenar e supervisionar a atuação dos 
demais Diretores, dirigindo o trabalho da Companhia e determinando os procedimentos a serem 
seguidos (ii) definir e acompanhar as diretrizes estratégicas a serem observadas pelos demais 
Diretores, com visão de curto, médio e longo prazo, em consonância com as diretrizes fixadas 
pelo Conselho de Administração, (iii) representar a Companhia em assembleias gerais de 
acionistas e/ou de quotistas de sociedades controladas e/ou indicar um Diretor ou um procurador 
para representá-lo e (iv) exercer as demais funções que lhe forem atribuídas pelo Conselho de 
Administração. 
 
Parágrafo 2º  Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) prestar informações aos 
investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os 
valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em 
conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa 
regulamentação; (ii) representar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores 
ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; (iii) 
desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo 
Diretor-Presidente; (iv) representar isoladamente a Companhia perante os órgãos de controle e 
demais instituições que atuam no mercado de capitais (incluindo CVM, Banco Central do Brasil, 
B3, instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia, entidades administradoras 
de mercados de balcão organizados), competindo-lhe prestar informações aos investidores, à 
CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários 
da Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a 
regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; (v) 
representar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de 
balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; e (vi) desempenhar as 
outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente. 
 

Parágrafo 3 º Compete ao Diretor Financeiro: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar 
as áreas de finanças da Companhia, e suas controladas, que abrange análise de investimento e 
gestão de risco, preservando a integridade financeira; (ii) planejar a elaboração do orçamento 
consolidado, do plano de negócios e orçamento plurianual da Companhia;  (iii) supervisionar e 
administrar as áreas ou funções de controles e projeções financeiras, de gerenciamento de 
riscos, consolidando e reportando os resultados da Companhia e suas controladas; (iv) 
prospectar, analisar e negociar oportunidades de investimentos e desinvestimento para a 
Companhia, incluindo oportunidades de novos negócios; (v) manter a relação da Companhia 
com bancos, seguradoras, investidores existentes e potenciais; (vi) dirigir e liderar a 
administração e gestão das atividades financeiras da Companhia, incluindo a análise de 
investimentos e definição dos limites de exposição a risco, propositura e contratação de 
empréstimos e financiamentos, negociações de outorga ou substituição de garantias nas 
operações em que a Companhia seja parte, operações de tesouraria e o planejamento e controle 
da Companhia; (vii) garantir o alinhamento das áreas subordinadas (controladoria, financeira, 
jurídica, inspetoria, planejamento financeiro e tesouraria), (vii) auxiliar os demais Diretores no 
desenvolvimento e acompanhamento das estratégias da Companhia; e (ix) desempenhar as 
outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente. 

 

Subseção V - Representação 

 
Artigo 32. Observado o disposto nos parágrafos abaixo, a Companhia considerar-se-á 
obrigada quando representada por: 
 

(i) 2 (dois) Diretores em conjunto, ou 
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(ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, 

devidamente constituído, ou 
 

(iii) por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente 
constituídos, ou 
 

(iv) por 1 (um) único Diretor ou 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente 
constituído. 

 

Parágrafo 1º  As procurações outorgadas pela Companhia deverão: (i) ser assinadas por 2 
(dois) Diretores; (ii) especificar expressamente os poderes conferidos; e (iii) conter prazo de 
validade limitado a no máximo 1 (um) ano, ressalvada a outorga de poderes para representação 
da Companhia em processos administrativos e judiciais, que poderá ser por prazo indeterminado. 
 
Parágrafo 2º  É vedado aos Diretores ou a qualquer procurador, em nome da Companhia, 
conceder financiamentos, fianças, avais ou qualquer outra espécie de garantia, ou contrair 
obrigações de qualquer natureza em operações estranhas aos negócios sociais, com exceção 
das fianças locatícias em favor de empregados transferidos pela Companhia. Os atos praticados 
com violação deste dispositivo não serão válidos ou eficazes, nem obrigarão a Companhia, 
respondendo o Diretor e/ou o procurador infrator pessoalmente pelos efeitos de tais atos e pelas 
obrigações deles decorrentes. 

 
CAPÍTULO V 

DO CONSELHO FISCAL 
 

Artigo 33. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e 
atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia 
Geral, ou a pedido dos acionistas nas hipóteses previstas em lei ou pelos regulamentos da CVM. 
 
Artigo 34. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, 
no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e suplentes em igual número, todos residentes no país, 
acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo todos 
eles qualificados em conformidade com as disposições legais aplicáveis (“Conselheiros Fiscais”).  
 
Parágrafo 1º  Os membros do Conselho Fiscal terão o mandato unificado que terminará na 
primeira Assembleia Geral Ordinária imediatamente subsequente à sua eleição, podendo ser 
reeleitos. 
 
Parágrafo 2º  Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu 
Presidente. 
 
Parágrafo 3º  Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos nos 
respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse, lavrado nem livro próprio, que deve 
contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 47 desde Estatuto Social.  
 
Parágrafo 4º  A remuneração dos Conselheiros Fiscais será determinada na Assembleia Geral 
que os eleger, observado o limite mínimo estabelecido no Artigo 162, parágrafo 3º da Lei das 
S.A. 
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Parágrafo 5º  Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e 
impedimentos, pelo respectivo suplente. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho 
Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral será 
convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. 
 
Artigo 35. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que 
necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras. 
 
Parágrafo 1º  As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por sua 
própria iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer de seus membros. 
 
Parágrafo 2º  Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente 
convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. 
 
Parágrafo 3º  O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a 
maioria dos seus membros. 
 
Parágrafo 4º  Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no 
respectivo Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros 
presentes. 
 

CAPÍTULO VI 
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 

 
Artigo 36. O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de 
cada ano. 
 
Parágrafo 1º  Ao fim de cada exercício social, a Diretoria procederá à elaboração das 
demonstrações financeiras da Companhia, com observância dos preceitos legais pertinentes, as 
quais deverão ser auditadas por auditores independentes devidamente registrados na CVM 
escolhidos pela Assembleia Geral. 
 
Parágrafo 2º Além das demonstrações financeiras ao fim de cada exercício social e trimestre, 
a Companhia fará elaborar as demonstrações financeiras trimestrais, com observância dos 
preceitos legais pertinentes. 
 
Artigo 37. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício social, a Diretoria e 
o Conselho de Administração apresentarão à Assembleia Geral proposta sobre a destinação do 

lucro líquido do exercício social, com observância do disposto neste Estatuto e na Lei das S.A. 
 
Parágrafo Único. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, 
os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e contribuição social. 
 
Artigo 38. Após realizadas as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido 
deverá ser alocado da seguinte forma:  
 
(i) 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício social serão alocados para a reserva 
legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social, sendo que no exercício social 
em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital exceder a 
100% (cem por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro 
líquido do exercício para a reserva legal; 
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(ii) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser 
destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; 
 
(iii) a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para investimentos 
poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório e destinada para a reserva de 
incentivos fiscais; 
 
(iv) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do item 
(vi) abaixo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por 
proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a 
realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das S.A;. 
 
(v) uma parcela não superior à diferença entre (a) 75% (setenta e cinco por cento) do lucro 
líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A. (incluindo, portanto, 
eventual destinação de parcela do lucro líquido para constituição de reserva para contingências) 
e (b) a reserva indicada no item (iii) acima, poderá ser destinada à formação de reserva para 
investimentos e capital de giro, que terá por fim custear investimentos para crescimento e 
expansão e financiar o capital de giro da companhia, ficando ressalvado que o saldo acumulado 
desta reserva não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do capital social da Companhia; e  
 
(vi) o saldo remanescente será distribuído aos acionistas como dividendos, assegurada a 
distribuição do dividendo mínimo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 25% (vinte e cinco 
por cento) do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo Artigo 202 da Lei das S.A. 
 
Parágrafo 1º - O dividendo previsto na alínea (vi) do caput deste Artigo não será obrigatório no 
exercício social em que a Diretoria informar à Assembleia Geral não ser ele compatível com a 
situação financeira da Companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer 
sobre essa informação dentro de 5 (cinco) dias da realização da Assembleia Geral, e os Diretores 
deverão protocolar na CVM um relatório fundamentado, justificando a informação transmitida à 
Assembleia.  
 
Parágrafo 2º  Os lucros que assim deixarem de ser distribuídos serão registrados como 
reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser 
pagos como dividendos assim que a situação financeira da Companhia o permitir. 
 
Artigo 39. Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad 

referendum da Assembleia Geral, poderá a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a 
título de remuneração sobre o capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. 
As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo 
distribuídos pela Companhia previsto neste Estatuto Social. 
 
Parágrafo 1º  Em caso de credito de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e 
atribuição dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, os acionistas serão compensados com 
os dividendos a que tem direito, sendo lhes assegurado o pagamento de eventual saldo 
remanescente. Na hipótese do valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a 
Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente. 
 
Parágrafo 2º  O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o credito 
no decorrer do exercício social, se dará por deliberação do Conselho de Administração, no curso 
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do exercício social ou no exercício seguinte, mas nunca após as datas de pagamento dos 
dividendos. 
 
Artigo 40. A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em períodos inferiores, 
e declarar, por deliberação do Conselho de Administração: 
 
(i) o pagamento de dividendo ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em 
balanço semestral, os quais poderão ser imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver; 
 
(ii) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a 6 (seis) meses, ou juros sobre 
capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, desde que o total de 
dividendo pago em cada semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de 
capital de que trata o artigo 182, parágrafo 1º da Lei das S.A.; e 
 
(iii) o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros 
acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, imputados 
ao valor do dividendo a serem distribuídos pela Companhia, se houver. 
 
Artigo 41. A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou 
de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável, 
sem prejuízo do disposto no Artigo 6º, parágrafo 2º deste Estatuto Social. 
 
Artigo 42. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) 
anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em 
favor da Companhia. 
 

CAPITULO VII 
ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO  

 
Artigo 43. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma 
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição 
de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo 
por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando 
as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no 
Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado 
ao alienante. 

 
CAPITULO VIII 

DO JUÍZO ARBITRAL 
 

Artigo 44. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal 
(efetivos e suplentes, se houver) obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a 
Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qualquer disputa ou 
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de 
emissor, acionistas, administradores, e membros do conselho fiscal ou decorrente da aplicação, 
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos das disposições contidas na Lei n° 
6.385/76, na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário 
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao 
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do 
Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.  
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Parágrafo Único.  A posse dos administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e 
suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, lavrado em livro próprio, que deve 
contemplar a sua sujeição à cláusula compromissória, referida no caput deste Artigo 44. 
 

CAPÍTULO IX 
DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA 

 
Artigo 45. A Companhia entrara em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à 
Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante ou liquidantes, bem 
como os membros do Conselho Fiscal, que deverá funcionar nesse período, obedecidas as 
formalidades legais, fixando-lhes os poderes e remuneração. 
 

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Artigo 46. O Conselho de Administração poderá ser composto por, no mínimo, 3 (três) 
membros, dispensada a eleição de Conselheiros Independentes enquanto a Companhia não 
obtiver o registro de companhia aberta na CVM, na qualidade de emissor de valores mobiliários 
“Categoria A”.  
 
Artigo 47. Deverão ser observadas pelos acionistas, pelos administradores, pelos 
membros do Conselho Fiscal e pela Companhia, as disposições de acordo(s) de acionistas da 
Companhia arquivado(s) em sua sede, sendo lhes expressamente vedado praticar qualquer ato 
em desconformidade ou acatar ou registrar qualquer declaração de voto de qualquer acionista 
signatário ou administrador vinculado a acordo(a) de acionistas arquivado(s) na sede social, que 
for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também 
expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou direitos 
de subscrição de ações ou outros valores mobiliários em descumprimento ao previsto em 
referido(s) acordo(s) de acionistas. 
 
Artigo 48. As disposições contidas no parágrafo único do Artigo 1, inciso (x) do Artigo 12, 
parágrafo único do Artigo 14, parágrafo 2º do Artigo 21, Artigo 43 e Artigo 44, somente terão 
eficácia a partir da data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, a 
ser celebrado entre a Companhia e a B3. 
 
Artigo 49.  Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral 
e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das S.A., observado o previsto no Regulamento 
do Novo Mercado. 
 

**** 
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA REALIZADA EM 
13 DE OUTUBRO DE 2020 QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA, BEM COMO SEUS 
TERMOS E CONDIÇÕES
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020 
DA REGGHI PARTICIPAÇÕES S.A. QUE APROVOU A SUA PARTICIPAÇÃO NA OFERTA 
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REGGHI PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ/ME nº 59.876.664/0001-61 

NIRE 35300439228 

 
Ata de Assembleia Geral Extraordinária 

realizada em 13 de outubro de 2020 
 
DATA, HORA E LOCAL: 13 de outubro de 2020, às 10h00, na sede social da Regghi Participações 
S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3015, 

Conjunto 161, Parte, Bairro Jardim Paulistano, CEP 01.452-000 (“Companhia”). 

 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º da 

Lei n° 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), por estarem presentes os acionistas 

representando a totalidade do capital social da Companhia. 
 

MESA: Presidida pelo Sr. Régis Edouard Alain Dubrule e secretariada pela Sra. Ghislaine Thérèse 

de Vaulx Dubrule. 
 
LEITURA DE DOCUMENTOS: foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia 

desta Assembleia Geral. 
 
ORDEM DO DIA: deliberar sobre: 

 
(i) o voto da Companhia, enquanto acionista da Estok Comércio e Representações S.A. 

(“Estok”), favorável à (i) realização da oferta pública inicial e oferta pública secundária de distribuição 

de ações da Estok; (ii) submissão de pedido de registro de emissora de valores mobiliários, categoria 
“A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM), (iii) submissão de pedido de registro junto à 

CVM da oferta pública inicial de distribuição de ações da Estok; e (iv) submissão do pedido de 

registro de emissor da Estok na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e adesão ao segmento especial 

de governança corporativa da B3 denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”); e    

 

(ii) a autorização para a diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários para 
implementação das deliberações acima tais como representá-la perante quaisquer autoridades 

públicas, em especial, mas não se limitando, à CVM e à B3, contratar assessores, assinar contratos, 

petições, bem como delegar poderes de representação da Companhia a quaisquer terceiros. 
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DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, 

por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 
 

(i) o voto favorável da Companhia, enquanto acionista da Estok, pela (i) realização da oferta 

pública inicial e oferta pública secundária de distribuição de ações da Estok; (ii) submissão de pedido 
de registro de emissora de valores mobiliários, categoria “A”, perante a CVM, nos termos da 

Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, e (ii) submissão do pedido de 

registro de emissor da Estok na B3 e a sua adesão ao Novo Mercado; e 
 

(ii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários para 

implementação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a definição da quantidade 
de ações da Estok pertencentes pela Companhia que serão incluídas na oferta primária e 

secundária; a representação perante quaisquer autoridades públicas, em especial, CVM e B3, 

contratação de assessores, assinatura de contratos e petições, bem como delegar poderes de 
representação da Companhia a quaisquer terceiros que se faça necessário para implementar as 

deliberações ora aprovadas.  

 
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a 

quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o fez, foram encerrados os trabalhos e suspensa a 

assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das 
Sociedades por Ações, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por 

todos os presentes assinada. MESA: Régis Edouard Alain Dubrule, Presidente e Ghislaine Thérèse 

de Vaulx Dubrule, Secretária. ACIONISTAS PRESENTES: (i) Régis Edouard Alain Dubrule; (ii) Ghislaine 
Thérèse de Vaulx Dubrule; (iii) Paul Edouard Dubrule; (iv) Arthur Régis Dubrule; (v) Fanny Marie 

Dubrule; (vi) Marganne Marie Alanne Dubrule; e (vii) Virginie Bárbara Dubrule Baptista.    

 
Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. 

 

São Paulo, 13 de outubro de 2020. 
 

Mesa: 
 

_______________________________ 
Régis Edouard Alain Dubrule  

Presidente 

_______________________________ 
Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule 

Secretária 
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MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE APROVARÁ O 
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ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.  
CNPJ/ME nº 49.732.175/0001-82 

NIRE: 35.3.0044666-6 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM [●] DE [●] DE 2020 

 
1. Data, Hora e Local: [●] de [●] de 2020, às [●], na sede social da Estok Comércio e 
Representações S.A., na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Tucunaré, nº 
550, 1º andar – salas 101 e 102 e 2º andar – salas 201 e 202, Bairro Tamboré, CEP 06460-
020 (“Companhia”).  
 
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da 
totalidade dos membros efetivos do conselho de administração da Companhia, conforme 
lista de presenças. 
 
3. Mesa: Presidida pelo Sr. Daniel Braga Sterenberg e secretariada pelo Sr. André 
Jacques Levy.  
 
4. Ordem do Dia: no âmbito a oferta pública inicial de ações da Companhia, aprovada 
pela Reunião do Conselho de Administração realizada em [●] de [●] de 2020 (“Oferta”), 

deliberar sobre as seguintes matérias: 
 
(i) a fixação do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 
valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem 
emitidas pela Companhia ou alienadas pelo acionista vendedor identificado no Prospecto 
Preliminar da Oferta, no âmbito da Oferta (“Ações” e “Preço por Ação”, respectivamente); 
 
(ii) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital 
autorizado, mediante emissão de Ações, com a exclusão do direito de preferência dos atuais 
acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no 
artigo 172, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); 
 
(iii) a determinação da forma de subscrição e integralização das Ações a serem emitidas; 
 
(iv) a aprovação dos direitos atribuídos às novas Ações; 
 
(v) a verificação da subscrição das Ações distribuídas no âmbito da Oferta e a 
homologação do novo capital social da Companhia; e 
 
(vi) a autorização para a Diretoria da Companhia emitir o prospecto definitivo e o final 

offering memorandum, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer 
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atos necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo, 
inter alia, assinar o “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e 

Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e 
Representações S.A.”, o “Placement Facilitation Agreement”, o “Instrumento Particular de 

Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de 
Emissão da Estok Comércio e Representações S.A.” e todos os outros contratos e 

documentos que se fizerem necessários no âmbito da Oferta (os “Documentos da Oferta”). 
 
5. Deliberações: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia 
foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de 
Administração: 
 
(i) a fixação do Preço por Ação em R$ [·] ([·]), com base no resultado do procedimento 
de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”), conduzido 

exclusivamente com investidores profissionais no Brasil e no exterior, pelos Coordenadores 
da Oferta e Agentes do Colocação Internacional (conforme definidos no Prospecto 
Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de 
Emissão da Estok Comércio e Representações S.A.), nos termos do artigo 23, parágrafo 
primeiro, e artigo 44 da Instrução nº 400, emitida pela Comissão de Valores Mobiliários em 
29 de dezembro de 2003, conforme alterada. De acordo com o artigo 170, parágrafo 
primeiro, inciso III da Lei das Sociedades por Ações, a escolha do critério para a 
determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato de que não promoverá diluição 
injustificada do atual acionista da Companhia e pelo fato de as Ações serem distribuídas por 
meio de uma oferta pública, na qual o preço de mercado das Ações foi definido com base 
no resultado do Procedimento de Bookbuilding; 

 
(ii) o aumento no capital social da Companhia, de R$ [●] ([●] reais) para R$ [●] ([●] reais), 

mediante a emissão de [●] ([●]) Ações, dentro do limite do capital autorizado, conforme 
previsto no Estatuto Social da Companhia, para subscrição pública no âmbito da Oferta, com 
a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das 
Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das S.A. e com o 
Estatuto Social da Companhia. Do Preço por Ação de R$ [●] ([●] reais): [(a) o valor de R$ 
[●] ([●] reais) será destinado à conta de capital social da Companhia, totalizando a quantia 

de R$ [●] ([●] reais) em aumento do capital social; e (b) o valor remanescente será destinado 
à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações, totalizando a 
quantia de R$ [●] ([●] reais) destinada à reserva de capital]; 
 
(iii) a forma de integralização das Ações sujeitas à Oferta, que deverá ser feita em moeda 
corrente nacional, na data de liquidação da Oferta, nos termos das cláusulas aplicáveis do 
Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de 
Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. 
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(iv) a atribuição, aos titulares das novas Ações emitidas em virtude do aumento do capital 
social da Companhia, dos mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares 
das Ações previamente emitidas pela Companhia, de acordo com a Lei das S.A., o 
Regulamento do Novo Mercado e o Estatuto Social da Companhia, a partir da data de 
publicação do Anúncio de Início da Oferta; 
 
(v) a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de [●] ([●]) Ações, 

distribuídas no âmbito da Oferta e, consequentemente, a homologação do novo capital 
social da Companhia, que passa a ser de R$ [●] ([●] reais), dividido em [●] ([●]) Ações. O 

Conselho de Administração irá submeter à Assembleia Geral de acionista a proposta para 
alterar a Cláusula 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o novo capital social; 
e 
 
(vi) autorizar a Diretoria da Companhia a emitir o prospecto definitivo e o final offering 

memorandum, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer atos 
necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo, inter 

alia, assinar os Documentos da Oferta. 
 
6. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião 
encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata 
que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
 
Barueri, [●] de [●] de 2020. MESA: (aa) Daniel Braga Sterenberg – Presidente; André 
Jacques Levy – Secretário(a). CONSELHEIROS: (aa) Régis Edouard Alain Dubrule, 
Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule, Paul Edouard Dubrule, Daniel Braga Sterenberg, 
Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges e Andre Jacques Levy. 
 
CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. 
 
 
 

_______________________________ 
Daniel Sterenberg 

Presidente 
 
 

_______________________________ 
André Levy 
Secretário 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

 

ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de 
Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Tucunaré, nº 500, CEP 06460-020, inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o n° 49.732.175/0001-82, 
neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Companhia”), vem, no âmbito da oferta 
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de sua emissão, todas livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária 
de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações 
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Fundo Brasil de Internacionalização de 
Empresas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, FS- Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia, TS - Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, Regghi Participações S.A. e dos acionistas vendedores pessoas físicas identificados 
no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo) (“Acionistas Vendedores” e “Oferta Secundária”, 
respectivamente), a ser realizada no Brasil, sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador 
Líder”), do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), do Banco de 
Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco 
BBI”), do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bank of America, o 
Credit Suisse, o Bradesco BBI e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de 
colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), 
apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400. 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder constituíram seus respectivos 
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas 
subsidiárias, iniciada em setembro de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a divulgação 
do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 
Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto Definitivo”); 

(C) por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores independentes 
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, 
de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do 
Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar da 
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Estok 
Comércio e Representações S.A. (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo 
seus respectivos anexos; 

(D) foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, os documentos que a 
Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para a Oferta; 
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(E) além dos documentos a que se refere o item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores 
da Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e aos Acionistas 
Vendedores, os quais as Companhias e o Acionistas Vendedores confirmaram ter 
disponibilizado; 

(F) a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise do 
Coordenador Líder e de seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e 
suficiência, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes 
sobre os negócios da Companhia para análise do Coordenador Líder e de seus assessores 
legais, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a 
Oferta; e 

(G) a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder, participaram 
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, 
incluindo seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência, 
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 

A Companhia, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por ela 
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

(ii) as informações prestadas pela Companhia, no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, 
incluindo seus respectivos anexos, nas datas de suas respectivas publicações, são 
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de 
decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas 
eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar 
e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, 
são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito 
da Oferta; 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas 
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da 
Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-
financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes; e 

(v) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as 
novas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao Código ANBIMA 
de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas 
Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários. 

 

São Paulo, [ ] de [ ] de 2020. 

 

ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

 
FS – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em 
participações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 16.465.811/0001-
06, neste ato representado por sua gestora, a TCG Gestor Ltda., sociedade com sede na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 12º andar, conjunto 
1201, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 10.632.282/0001-01, autorizada pela 
CVM para o exercício profissional de administração de carteira de investimentos conforme Ato 
Declaratório nº 10.509, de 30.07.2009 (“Acionista Vendedor”), vem, no âmbito da oferta pública 
de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da ESTOK COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES S.A. (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 
gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de emissão da 
Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e 
de titularidade do Acionista Vendedor e dos acionistas vendedores identificados no Prospecto 
Preliminar (conforme definido abaixo) (“Acionistas Vendedores” e “Oferta Secundária”), a ser 
realizada no Brasil, sob coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Bank of 
America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), do Banco de Investimentos Credit 
Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do Banco 
Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bank of America, o Credit 
Suisse, o Bradesco BBI e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação 
das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar 
a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400. 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta constituíram seus 
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em 
suas subsidiárias, iniciada em setembro de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a 
divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária 
de Ações Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Definitivo”); 

(C) foram disponibilizados, pela Companhia, os documentos que a Companhia considerou 
relevantes para a Oferta; 

(D) além dos documentos a que se refere o item (C) acima, foram solicitados à Companhia 
pelos Coordenadores da Oferta documentos e informações adicionais relativos à 
Companhia e suas subsidiárias, os quais a Companhia confirmou ter disponibilizado;  

(E) a Companhia confirmou ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de 
seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e suficiência, todos os 
documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre a Companhia 
para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais, com o fim de 
permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e 

(F) a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participou da elaboração do 
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 
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Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Preliminar”) e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, incluindo seus 
respectivos anexos, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara 
que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por 
ela prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, no Prospecto 
Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, nas datas de suas 
respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo 
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas 
eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia, nas datas de suas respectivas 
publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas 
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos 
investidores da Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, 
situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras 
informações relevantes. 

São Paulo, [ ] de [ ] de 2020. 

 

FS – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

 
Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, fundo de investimento em participações com sede na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia 
(“CNPJ/ME”) sob o nº 11.760.191/0001-06, neste ato representado por sua gestora, a TCG Gestor 
Ltda., sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 3900, 12º andar, conjunto 1201, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o 
nº 10.632.282/0001-01, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de 
carteira de investimentos conforme Ato Declaratório nº 10.509, de 30.07.2009 (“Acionista 
Vendedor”), vem, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações 
ordinárias de emissão da ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. (“Companhia”), todas 
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição 
(i) primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de 
ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor e dos 
acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo) 
(“Acionistas Vendedores” e “Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, sob coordenação do 
Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. 
(“Bank of America”), do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”), do 
Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), do 
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com 
o Coordenador Líder, o Bank of America, o Credit Suisse, o Bradesco BBI e o Santander, 
“Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos 
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 
2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 
da Instrução CVM 400. 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta constituíram seus 
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em 
suas subsidiárias, iniciada em setembro de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a 
divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária 
de Ações Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Definitivo”); 

(C) foram disponibilizados, pela Companhia, os documentos que a Companhia considerou 
relevantes para a Oferta; 

(D) além dos documentos a que se refere o item (C) acima, foram solicitados à Companhia 
pelos Coordenadores da Oferta documentos e informações adicionais relativos à 
Companhia e suas subsidiárias, os quais a Companhia confirmou ter disponibilizado;  

(E) a Companhia confirmou ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de 
seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e suficiência, todos os 
documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre a Companhia 
para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais, com o fim de 
permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e 
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(F) a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participou da elaboração do 
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 
Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Preliminar”) e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, incluindo seus 
respectivos anexos, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara 
que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por 
ela prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, no Prospecto 
Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, nas datas de suas 
respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo 
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas 
eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia, nas datas de suas respectivas 
publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas 
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos 
investidores da Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, 
situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras 
informações relevantes. 

São Paulo, [ ] de [ ] de 2020. 

 

Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

 
TS – Coinvestimento – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de 
investimento em participações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 
16.973.196/0001-30, neste ato representado por sua gestora, a TCG Gestor Ltda., sociedade com 
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 
12º andar, conjunto 1201, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 10.632.282/0001-
01, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de investimentos 
conforme Ato Declaratório nº 10.509, de 30.07.2009 (“Acionista Vendedor”), vem, no âmbito da 
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da ESTOK 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de ações 
ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de 
emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor e dos acionistas vendedores 
identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo) (“Acionistas Vendedores” e 
“Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, sob coordenação do Banco Itaú BBA S.A. 
(“Coordenador Líder”), do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), 
do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”), do Banco Bradesco BBI 
S.A. (“Bradesco BBI”), do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), do UBS Brasil Corretora 
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder, 
o Bank of America, o Credit Suisse, o Bradesco BBI e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), 
com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução 
CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400. 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta constituíram seus 
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em 
suas subsidiárias, iniciada em setembro de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a 
divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária 
de Ações Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Definitivo”); 

(C) foram disponibilizados, pela Companhia, os documentos que a Companhia considerou 
relevantes para a Oferta; 

(D) além dos documentos a que se refere o item (C) acima, foram solicitados à Companhia 
pelos Coordenadores da Oferta documentos e informações adicionais relativos à 
Companhia e suas subsidiárias, os quais a Companhia confirmou ter disponibilizado;  

(E) a Companhia confirmou ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de 
seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e suficiência, todos os 
documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre a Companhia 
para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais, com o fim de 
permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e 

(F) a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participou da elaboração do 
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 

159



Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Preliminar”) e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, incluindo seus 
respectivos anexos, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara 
que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por 
ela prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, no Prospecto 
Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, nas datas de suas 
respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo 
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas 
eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia, nas datas de suas respectivas 
publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas 
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos 
investidores da Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, 
situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras 
informações relevantes. 

São Paulo, [ ] de [ ] de 2020. 

 

TS – Coinvestimento – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

 
Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule, francesa, casada, empresária, portadora da Cédula de 
Identidade para Estrangeiros RNE nº W273953-N e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Física 
do Ministério da Economia sob n° 003.925.208-69, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3015/161, CEP 01452-000, 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Acionista Vendedor”), vem, no âmbito da oferta 
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da ESTOK 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de ações 
ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de 
emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor e dos acionistas vendedores 
identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo) (“Acionistas Vendedores” e 
“Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, sob coordenação do Banco Itaú BBA S.A. 
(“Coordenador Líder”), do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), 
do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”), do Banco Bradesco BBI 
S.A. (“Bradesco BBI”), do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), do UBS Brasil Corretora 
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder, 
o Bank of America, o Credit Suisse, o Bradesco BBI e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), 
com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução 
CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400. 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta constituíram seus 
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em 
suas subsidiárias, iniciada em setembro de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a 
divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária 
de Ações Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Definitivo”); 

(C) foram disponibilizados, pela Companhia, os documentos que a Companhia considerou 
relevantes para a Oferta; 

(D) além dos documentos a que se refere o item (C) acima, foram solicitados à Companhia 
pelos Coordenadores da Oferta documentos e informações adicionais relativos à 
Companhia e suas subsidiárias, os quais a Companhia confirmou ter disponibilizado;  

(E) a Companhia confirmou ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de 
seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e suficiência, todos os 
documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre a Companhia 
para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais, com o fim de 
permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e 

(F) a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participou da elaboração do 
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 
Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Preliminar”) e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, incluindo seus 
respectivos anexos, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 
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O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara 
que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por 
ela prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, no Prospecto 
Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, nas datas de suas 
respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo 
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas 
eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia, nas datas de suas respectivas 
publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas 
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos 
investidores da Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, 
situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras 
informações relevantes. 

São Paulo, [ ] de [ ] de 2020. 

 

Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

 
Paul Edouard Dubrule, francês, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade para 
Estrangeiros RNE nº W273999 e inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da 
Economia sob n° 177.418.958-50, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3015/161, CEP 01452-000, cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo (“Acionista Vendedor”), vem, no âmbito da oferta pública de 
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da ESTOK COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES S.A. (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 
gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de emissão da 
Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e 
de titularidade do Acionista Vendedor e dos acionistas vendedores identificados no Prospecto 
Preliminar (conforme definido abaixo) (“Acionistas Vendedores” e “Oferta Secundária”), a ser 
realizada no Brasil, sob coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Bank of 
America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), do Banco de Investimentos Credit 
Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do Banco 
Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bank of America, o Credit 
Suisse, o Bradesco BBI e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação 
das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar 
a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400. 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta constituíram seus 
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em 
suas subsidiárias, iniciada em setembro de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a 
divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária 
de Ações Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Definitivo”); 

(C) foram disponibilizados, pela Companhia, os documentos que a Companhia considerou 
relevantes para a Oferta; 

(D) além dos documentos a que se refere o item (C) acima, foram solicitados à Companhia 
pelos Coordenadores da Oferta documentos e informações adicionais relativos à 
Companhia e suas subsidiárias, os quais a Companhia confirmou ter disponibilizado;  

(E) a Companhia confirmou ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de 
seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e suficiência, todos os 
documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre a Companhia 
para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais, com o fim de 
permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e 

(F) a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participou da elaboração do 
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 
Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Preliminar”) e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, incluindo seus 
respectivos anexos, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 
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O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara 
que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por 
ela prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, no Prospecto 
Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, nas datas de suas 
respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo 
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas 
eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia, nas datas de suas respectivas 
publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas 
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos 
investidores da Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, 
situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras 
informações relevantes. 

São Paulo, [ ] de [ ] de 2020. 

 

Paul Edouard Dubrule 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

 
Paul Jean Marie Dubrule, francês, divorciado, aposentado, portador do passaporte nº 
01BE722607 e inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Economia sob n° 
232.995.068-38, residente e domiciliado na 107 Route de Saconnex d’Arve, 1228 Plan Les Ouates, 
cidade de Genebra, na Suíça (“Acionista Vendedor”), vem, no âmbito da oferta pública de 
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da ESTOK COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES S.A. (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 
gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de emissão da 
Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e 
de titularidade do Acionista Vendedor e dos acionistas vendedores identificados no Prospecto 
Preliminar (conforme definido abaixo) (“Acionistas Vendedores” e “Oferta Secundária”), a ser 
realizada no Brasil, sob coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Bank of 
America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), do Banco de Investimentos Credit 
Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do Banco 
Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bank of America, o Credit 
Suisse, o Bradesco BBI e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação 
das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar 
a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400. 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta constituíram seus 
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em 
suas subsidiárias, iniciada em setembro de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a 
divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária 
de Ações Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Definitivo”); 

(C) foram disponibilizados, pela Companhia, os documentos que a Companhia considerou 
relevantes para a Oferta; 

(D) além dos documentos a que se refere o item (C) acima, foram solicitados à Companhia 
pelos Coordenadores da Oferta documentos e informações adicionais relativos à 
Companhia e suas subsidiárias, os quais a Companhia confirmou ter disponibilizado;  

(E) a Companhia confirmou ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de 
seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e suficiência, todos os 
documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre a Companhia 
para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais, com o fim de 
permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e 

(F) a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participou da elaboração do 
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 
Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Preliminar”) e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, incluindo seus 
respectivos anexos, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 
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O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara 
que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por 
ela prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, no Prospecto 
Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, nas datas de suas 
respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo 
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas 
eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia, nas datas de suas respectivas 
publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas 
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos 
investidores da Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, 
situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras 
informações relevantes. 

[ ], [ ] de [ ] de 2020. 

 

Paul Jean Marie Dubrule 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

 
Regghi Participações S.A., sociedade por ações e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob n° 59.876.664/0001-61, com sede na Av. 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3015/161, CEP 01452-000, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
(“Acionista Vendedor”), neste ato representada na forma de seu estatuto social, vem, no âmbito 
da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da ESTOK 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de ações 
ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de 
emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor e dos acionistas vendedores 
identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo) (“Acionistas Vendedores” e 
“Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, sob coordenação do Banco Itaú BBA S.A. 
(“Coordenador Líder”), do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), 
do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”), do Banco Bradesco BBI 
S.A. (“Bradesco BBI”), do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), do UBS Brasil Corretora 
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder, 
o Bank of America, o Credit Suisse, o Bradesco BBI e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), 
com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução 
CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400. 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta constituíram seus 
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em 
suas subsidiárias, iniciada em setembro de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a 
divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária 
de Ações Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Definitivo”); 

(C) foram disponibilizados, pela Companhia, os documentos que a Companhia considerou 
relevantes para a Oferta; 

(D) além dos documentos a que se refere o item (C) acima, foram solicitados à Companhia 
pelos Coordenadores da Oferta documentos e informações adicionais relativos à 
Companhia e suas subsidiárias, os quais a Companhia confirmou ter disponibilizado;  

(E) a Companhia confirmou ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de 
seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e suficiência, todos os 
documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre a Companhia 
para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais, com o fim de 
permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e 

(F) a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participou da elaboração do 
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 
Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Preliminar”) e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, incluindo seus 
respectivos anexos, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 
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O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara 
que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por 
ela prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, no Prospecto 
Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, nas datas de suas 
respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo 
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas 
eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia, nas datas de suas respectivas 
publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas 
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos 
investidores da Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, 
situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras 
informações relevantes. 

São Paulo, [ ] de [ ] de 2020. 

 

Regghi Participações S.A. 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

 
Régis Edouard Alain Dubrule, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 9.877.265 e inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Economia sob 
n° 815.598.368-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3015/161, CEP 01452-000, cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo (“Acionista Vendedor”), vem, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e 
secundária de ações ordinárias de emissão da ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. 
(“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), 
compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta 
Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do 
Acionista Vendedor e dos acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar (conforme 
definido abaixo) (“Acionistas Vendedores” e “Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, sob 
coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Bank of America Merrill Lynch 
Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. 
(“Credit Suisse”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do Banco Santander (Brasil) 
S.A. (“Santander”), do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS 
BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bank of America, o Credit Suisse, o Bradesco BBI 
e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior 
(“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de 
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que 
trata o artigo 56 da Instrução CVM 400. 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta constituíram seus 
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em 
suas subsidiárias, iniciada em setembro de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a 
divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária 
de Ações Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Definitivo”); 

(C) foram disponibilizados, pela Companhia, os documentos que a Companhia considerou 
relevantes para a Oferta; 

(D) além dos documentos a que se refere o item (C) acima, foram solicitados à Companhia 
pelos Coordenadores da Oferta documentos e informações adicionais relativos à 
Companhia e suas subsidiárias, os quais a Companhia confirmou ter disponibilizado;  

(E) a Companhia confirmou ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de 
seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e suficiência, todos os 
documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre a Companhia 
para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais, com o fim de 
permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e 

(F) a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participou da elaboração do 
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 
Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto 
Preliminar”) e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, incluindo seus 
respectivos anexos, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 
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O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara 
que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por 
ela prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, no Prospecto 
Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, nas datas de suas 
respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo 
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas 
eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia, nas datas de suas respectivas 
publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e 

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas 
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos 
investidores da Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, 
situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras 
informações relevantes. 

São Paulo, [ ] de [ ] de 2020. 

 

Régis Edouard Alain Dubrule 
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO 
CVM 400
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, CEP 04538-132, inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 17.298.092/0001-30, neste ato 
representada nos termos de seu estatuto social (“Coordenador Líder”), vem, na qualidade de 
instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Estok Comércio e 
Representações S.A. (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames 
(“Ações”), compreendendo: (i) a distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia 
(“Oferta Primária”) e (ii) a distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de 
titularidade do Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia, FS- Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, TS - 
Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Regghi Participações S.A. 
e dos acionistas vendedores pessoas físicas identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido 
abaixo) (“Acionistas Vendedores” e “Oferta Secundária”, respectivamente), a ser realizada no Brasil, 
sob coordenação do Coordenador Líder, do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., do 
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., do Banco Bradesco BBI S.A., do Banco Santander 
(Brasil) S.A. e do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., com esforços de 
colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), 
apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400. 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder constituíram seus respectivos 
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas 
subsidiárias, iniciada em setembro de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a divulgação 
do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 
Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto Definitivo”); 

(C) por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou a Ernst & Young Auditores 
Independentes S.S. para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de 
Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação 
ao Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 
Ordinárias de Emissão da Estok Comércio e Representações S.A. (“Prospecto Preliminar”) e 
ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, dentre eles a emissão de carta 
conforto para os Coordenadores da Oferta; 

(D) foram disponibilizados, pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, os documentos que a 
Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para a Oferta; 

(E) além dos documentos a que se refere o item (D) acima, foram solicitados à Companhia e aos 
Acionistas Vendedores documentos e informações adicionais relativos à Companhia e aos 
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Acionistas Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter 
disponibilizado;  

(F) a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise do 
Coordenador Líder, aos demais coordenadores e de seus assessores legais, com veracidade, 
consistência, qualidade e suficiência, todos os documentos e prestado todas as informações 
consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para análise do Coordenador Líder, 
aos demais coordenadores e de seus assessores legais, com o fim de permitir aos investidores 
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e 

(G) a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder, participaram 
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, 
incluindo seus respectivos anexos, diretamente e por meio de seus respectivos assessores 
legais. 

O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de 
diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações prestadas pela Companhia e 
pelos Acionistas Vendedores no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus 
respectivos anexos, nas datas de suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, 
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a 
respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, 
inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da Companhia 
e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, 
nas datas de suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e 
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da 
Oferta; 

(ii) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as 
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao Código 
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de 
Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; 
e 

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas 
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da 
Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-
financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes. 

 

São Paulo, [ ] de [ ] de 2020. 

 

BANCO ITAÚ BBA S.A. 
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RELATÓRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO 
 
 

Visão Geral 

Somos a marca de referência (“lifestyle brand”) para móveis e acessórios no Brasil, com base no 
nosso NPS (Net Promoter Score) e de acordo com nosso ranking no site do Reclame Aqui. Mais do 
que um varejista tradicional, vendemos design, lifestyle e experiência no nosso ecossistema. E esse é 
o nosso foco há mais de 40 anos. Nossa missão é possibilitar que nosso cliente mobilie e decore seu 
espaço com design, inovação e com produtos de qualidade. Tudo isso de uma forma simples, prática 
e com o melhor custo benefício. 
 
Somos o resultado de um legado longo e duradouro. Fundada há mais de 40 anos pelo casal de 
empreendedores Régis e Ghislaine Dubrule, a Tok&Stok foi criada para trazer inspiração, inovação, 
custo benefício e estoque a pronta entrega na jornada de compra de móveis e acessórios. Partindo 
de uma pequena loja na São Gabriel em São Paulo, a Tok&Stok evoluiu e se tornou a marca 
dominante de móveis e accessórios no Brasil, com atualmente 59 lojas em 4 diferentes formatos. Sua 
trajetória de crescimento acelerou nos anos 2000 e culminou no investimento do Carlyle em 2012 e a 
profissionalização do time de gestão a partir de 2017. Nossos últimos anos têm sido marcados pelo 
maior foco em eficiência e rentabilidade e pela transformação digital, que acelerou a participação do 
digital de 5% em 2016 para 24% em setembro de 2020, conforme observado na imagem abaixo. 
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Somos uma marca única no mercado brasileiro. 
 
Nossa proposta de valor é única e atende as principais aspirações do nosso cliente. Em comparação 
a outros varejistas (B&M tradicionais, e-commerce especializados ou lojas de departamento), nós nos 
posicionamos como a marca com a melhor experiência omnicanal, maior variedade de produtos com 
design exclusivo e melhor experiência de compra. Somos uma empresa DTC (Direct-to-Consumer) 
vendendo produtos únicos e em nossos próprios canais. 
 
Nossa marca apresenta o maior nível de brand awarenes e lealdade do setor voltado para o nosso 
público e se diferencia por ser uma marca em que o brasileiro confia, se identifica e tem orgulho de 
ter em seu lar. A construção da marca Tok&Stok é resultado do nosso pioneirismo em design, 
inovação, qualidade do produto e experiência de loja, reforçada pela nossa posição na vanguarda das 
tendências de móveis e acessórios e pelo nosso comprometimento com elevados níveis de serviço 
com o nosso consumidor. 
 
Nossos produtos são os protagonistas do nosso modelo de negócios. Nosso sortimento é composto 
por mais de 10.000 SKUs diferentes, sendo 75% deles exclusivos e quase todos comercializados sob 
a marca Tok&Stok. Nossos produtos evoluem e acompanham as mais atualizadas e variadas 
tendências de design, remetendo às principais tendências internacionais adaptadas ao mercado 
brasileiro e contando com uma equipe composta por mais de 100 profissionais responsáveis por sua 
curadoria e aprimoramento. 5% dos nossos SKUs são renovados mensalmente e 
aproximadamente16% das vendas dos últimos 12 meses findos em 30 de setembro de 2020 vem 
desses novos SKUs. Atualmente, trabalhamos com mais de 900 fornecedores que produzem de 
acordo com os padrões de qualidade e design os móveis e acessórios para casa inovadores e de alta 
qualidade que oferecemos aos nossos clientes. 
 
Focamos em capturar tendências e estilos inovadores para implementá-los na concepção, 
desenvolvimento e criação de móveis e itens de decoração, o que se traduz em itens com designs 
originais a um melhor custo benefício para nossos clientes, que são exibidos em nossas lojas (físicas 
e online). Mais que isso, criamos para nossos clientes ambientes que oferecem ampla variedade de 
estilos, gostos e preços, na busca a incentivá-los a expressar o seu próprio estilo. 
 
Exergamos nossos produtos sob 9 macro tendências e estilos de vida: 
 

 
 
Contamos com a parceria de longo prazo com mais de 150 designers e arquitetos e um time interno 
de design com mais de 25 anos de experiência. Possuimos atualmente mais de 900 fornecedores 
que nos apoiam na materialização de um produto inovador e de alta qualidade. 
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Nossas vendas são realizadas através do nosso e-commerce e de nossas lojas físicas, nos tornando 
uma referência de One Stop Shop.  Estamos presentes durante toda a jornada do nosso consumidor 
e somos muito bem avaliados por eles - NPS (“Net Promoter Score”) superior a 80; 21% dos nossos 
clientes são recorrentes (considerando aqueles que compraram mais de 4 vezes nos últimos 24 
meses); e possuímos a maior avaliação no Reclame Aqui de 8,0 em Setembro de 2020, considerando 
a média dos últimos 6 meses, comparado a média de 6,5 dos competidores.  
 
Nossa jornada sempre foi orientada à nossos clientes e omnicanal. A posição de vanguarda que 
ocupamos se traduz em nossos produtos e no desenvolvimento dos nossos canais de venda, em 
especial na estratégia de atuação em uma plataforma de múltiplos canais de venda (omnicanal), que 
na posição visionária dos nossos fundadores e desde 1978, ano de inauguração da Tok&Stok, já vem 
sendo desenhada e desenvolvida por meio do conceito de corredor infinito.  
 
A primeira parte da jornada do cliente começa com a motivação para ir até a loja. Ambientes 
personalizados e diversoas artigos permitem que se inspire e gere interesse. Com isso, o cliente 
passa a entender o tipo de produto que necessita, sua funcionalidade no ambiente e compara com os 
outros itens. Após isso, nossa estrutura garante que o processo de compra seja facilitado, auxiliando 
na finalização do processo. O cliente, então, retira a mercadoria e monta, processos estes bastante 
simples e didáticos, que impactam diretamente em aumento de engajamento e lealdade e resultam 
em um NPS de 80.   
 
Nos mantemos atentos e buscamos nos atualizar à nova jornada dos nossos clientes, desenvolvendo 
soluções de integração aos múltiplos canais. Após o desenvolvimento do conceito de corredor infinito 
(“endless aisle”) em 1978, lançamos o atendimento via telemarketing em 1996 e cinco anos depois já 
possuíamos vendas por ecommerce e possibilidade de consultaros estoques via online. Em 2017, 
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expandimos nosso canal digital para comercialização de acessórios.  Os principais canais atualmente 
contam com serviços de retirada em loja (“pick-up in store”) que iniciou em 2019, drive-thru, 
atendimento via whatsApp e pagamento por link. Estes últimos serviços foram desenvolvidos em 
2020 e catalisados pela necessidade gerada pela pandemia. Em setembro de 2020 lançamos um 
aplicativo que permite a conclusão de todo o processo de compra.  
 
Reflexo disso, 18% dos nossos clientes já são omnicanal. 35% dos nossos clientes visitam o nosso 
site antes de ir para as lojas físicas, de acordo com uma pesquisa com aproximadamente 1.200 mil 
clientes e 785 entrevistas nas nossas lojas físicas em dezembro de 2018, e 73% vão às lojas físicas 
antes de comprar no nosso site, de acordo com uma pesquisa nas lojas e online em dezembro de 
2018. Entre novembro de 2019 a fevereiro de 2020, 23% das nossas vendas online terminam nas 
nossas lojas físicas através do pick up in store ou do click&collect. Apesar da necessidade de 
adequação dos nossos processos e canais para atender esse comportamento do nosso cliente, 
nossos clientes omni são mais rentáveis por possuírem uma frequência de compra e um ticket médio 
de 4.1x e R$579, respectivamente, maiores do que o cliente regular. Nos 9 meses findos em 30 de 
setembro de 2020, nossos canais online representaram 24% da nossa receita líquida, comparado 
com 11% em 2019 e 7% em 2018.  
 
Nos posicionamos como líder absoluto no Brasil, resultado de uma performance financeira sólida e 
em crescimento. No ano de 2019, tivemos uma Receita Líquida de R$1,202 milhões (63% em venda 
de móveis e 37% em acessórios de decoração). Nos destacamos pela nossa performance nos canais 
digitais, em que tivemos um crescimento de 68% em 2019, quando comparado com 2018, e nos 9 
meses findos em 30 de setembro de 2020, 18% dos clientes eram omni e 24% das vendas foram 
feitas online. 
 
Seja através dos canais físicos ou digitais, a Tok&Stok vem sempre acompanhando as novas 
tendências e estilos que emergem no Brasil e no mundo. Móveis e acessórios de decoração são 
elementos centrais no contexto de mudança e somos especializados nisso. Acreditamos, assim, que 
estamos em posição privilegiada para continuar crescendo em nosso mercado de atuação, e que 
nosso crescimento ocorrerá de forma orgânica ou através de novas ocasiões e será favorecido por 
nossa capacidade de desenvolver novos conceitos e atualizar conceitos existentes. Neste momento 
em que a casa readquire um papel central no bem-estar das pessoas, estamos unicamente 
posicionados para continuar a encantar nossos clientes. 

Informações Financeiras Relevantes 

 
Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais 
 
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o lucro líquido foi de R$53,5 milhões em 
comparação a R$ 73,0 milhões em 2018. Na opinião dos Diretores da Companhia, esta variação 
ocorreu principalmente em razão de um aumento no lucro bruto da Companhia de R$30,1 milhões, ou 
4,6%, contrapondo um aumento das despesas operacionais em R$33,0 milhões, ou 5,8%, que pode 
ser explicada pelo impacto do pagamento antecipado de parcela fixa do contrato de longo prazo 
firmado com a Domus Aurea, empresa de tecnologia, no montante de R$29,1 milhões, parcialmente 
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compensado pelo efeito da adoção da norma contábil CPC06 (R2)  - IFRS16,  que altera o tratamento 
dado aos contratos de arrendamento da Companhia, e que gerou um impacto redutor das despesas 
operacionais de R$22,3 milhões no ano de 2019. Adicionalmente, a Companhia apresentou despesas 
financeiras líquidas em 2019 no montante de R$28,4 milhões comparado com uma receita financeira 
líquida de R$5,1 milhões em 2018. Esse impacto decorre principalmente da adoção inicial da norma 
contábil CPC06 (R2)  - IFRS16 em 2019, que alterou o tratamento dos contratos de arrendamentos 
da Companhia, e refletiu em uma despesa financeira no montante de R$39,6 milhões. O lucro líquido 
no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 atingiu R$73,0 milhões, apresentando um 
aumento de R$85,8 milhões em relação a 2017, quando a Companhia apresentou prejuízo de R$12,8 
milhões. Na opinião dos Diretores da Companhia, este crescimento de rentabilidade deve-se 
principalmente a um aumento de 9% nas vendas combinado com redução nas despesas operacionais 
em 2%, sendo que parte dessa redução de despesas deve-se ao reconhecimento, em 2017, de 
R$ 34,0 milhões do ajuste referente a uma parcela sob condição suspensiva decorrente de 
negociação relacionada à compra de participação entre os acionistas da Companhia. 
 
A tabela abaixo apresenta os principais indicadores levados em consideração por nossos 
administradores na condução de nossos negócios: 
 
Indicadores financeiros  
(em R$ milhões) 

31 de dezembro de 
2019 2018 2017 

Receita Líquida 1.201,6  1.124,6  1.029,6  
Custo dos produtos vendidos (516,1) (469,2) (441,5) 
Lucro bruto 685,5 655,4 588,1 
Margem bruta (%) 57,0% 58,3% 57,1% 

Despesas com vendas (393,5) (394,2) (390,9) 
Despesas gerais e administrativas (153,6) (146,5) (136,9) 
Outras despesas operacionais (46,3) (19,7) (56,0) 

Lucro operacional 92,1 95,0 4,3 
Depreciação e amortização 100,5 34,9 29,4 
Resultado financeiro líquido (28,4) 5,1  4,8  

Lucro antes do imposto de renda e 
contribuição social 63,8 100,1 9,1 

Impostos de renda e contribuição social (10,3) (27,2) (21,9) 
Lucro líquido (prejuízo) 53,5  73,0  (12,8) 

 
Receita Líquida 
 
A receita líquida totalizou R$ 1.201,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019, representando um aumento de R$ 77,0 milhões, ou 6,8%, quando comparada com o valor de 
R$ 1.124,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Este aumento 
decorre, principalmente, da abertura de novas lojas e do aumento das vendas de e-commerce, que 
representaram 1,9% e 10,3% da receita líquida do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
respectivamente, quando comparado com 1,3% e 6,0% da receita líquida no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018, respectivamente.  
 
O aumento da receita líquida pode ser explicado principalmente devido (i) aplicação de um 
diversificado calendário promocional que contribuiu para o crescimento da receita líquida oriunda de 
vendas Like-for-Like (“LFL”)em 5,1 %, e (ii) a receita líquida de R$21,4 milhões oriunda de novas 
lojas. 
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Custo dos Produtos Vendidos 
 
O custo dos produtos vendidos totalizou R$516,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019, representando um aumento de R$ 46,9 milhões, ou 10,0%, quando comparado 
com o valor de R$469,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Este 
aumento pode ser explicado, principalmente, pelo aumento nas vendas refletido na receita líquida, de 
6,8%, combinado com uma redução da margem bruta dos itens vendidos. Tal aumento refere-se, 
ainda, (i) a um crescimento de vendas LFL de 4,3% excluindo efeitos de calendário e de fechamento 
de lojas, e (ii) uma queda na margem em 0.6 p.p. 
 
Despesas Operacionais: 
 
Com Vendas 
 
As despesas com vendas totalizaram R$ 393,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019, representando uma redução de R$ 0,8 milhão, ou 0,2%, quando comparada com 
o valor de R$ 394,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta redução 
pode ser explicada, principalmente, pelo efeito da adoção do CPC 06(R2) Arrendamentos no valor de 
R$ 22,2 milhões (exclusão da despesa com aluguel e inclusão de despesa com amortização dos 
referidos contratos capitalizados - vide detalhes na seção 10.4), compensada pelo aumento das 
despesas com pessoal e com transportes nos montantes de R$ 7,1 milhões e R$ 6,7 milhões, 
respectivamente.  
 
Gerais e Administrativas 
 
As despesas administrativas e gerais totalizaram R$153,6 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$7,2 milhões, ou 4,8%, quando 
comparada com o valor de R$146,5 no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Este 
aumento pode ser explicado, principalmente, pelo aumento de despesas com pessoal no montante de 
R$ 11,8 milhões, compensado pela redução de despesa com depreciação no valor de R$5,7 milhões, 
uma vez que, em 2018, verificamos uma aceleração na depreciação dos móveis do escritório central 
antes da mudança para a atual sede administrativa. O aumento das despesas com pessoal decorre 
de contratação de novas posições administrativas e de logística, principalmente relacionadas às 
iniciativas de crescimento dos canais digitais/e-commerce e ajustes na estrutura administrativa e 
operacional.  
 
Outras Despesas Operacionais, Líquidas 
 
As outras despesas operacionais líquidas totalizaram R$46,3 milhões no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019, comparado com R$ 19,7 milhões em 2018, representando um aumento 
de R$26,6 milhões. Este aumento pode ser explicado, principalmente, por custos não recorrentes, no 
valor de R$ 34,2 milhões  relacionados à contratação da Domus Aurea Serviços de Tecnologia Ltda. 
("Domus"), que prestará serviços exclusivos de desenho de estratégia, desenvolvimento, assessoria, 
gestão e treinamento em tecnologia digital para as operações da Companhia ao longo dos próximos 5 
anos, serviços esses que serão compensados também por remuneração mensal e pelos frutos 
advindos de bônus de subscrição de ações emitidos pela Companhia. Referido gasto com a Domus 
foi parcialmente compensado pela redução em custos de projetos de reestruturação ocorridos em 
2018, em aproximadamente R$11,3 milhões.  
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Resultado Financeiro 
 
O resultado financeiro totalizou uma despesa líquida de R$ 28,4 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando uma aumento de R$ 33,5 milhões, ou 
651,1%, quando comparado com o valor da receita líquida de R$ 5,1 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018. Este aumento pode ser explicado, principalmente, pelo efeito 
da adoção do CPC 06(R2) no valor de R$ 39,6 milhões referente a juros sobre arrendamentos. 
 
Imposto de renda e Contribuição social 
 
A despesa de imposto de renda e contribuição social totalizou R$ 10,3 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando uma redução de R$ 16,9 milhões, ou 62,5%, 
quando comparado com o valor de R$ 27,2 milhões, referente ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018. Esta redução pode ser explicada, principalmente, pela redução de 33,5% do lucro 
antes dos tributos pelo benefício de dedutibilidade dos juros sobre capital próprio deliberados em 
2019, que reduziu a alíquota efetiva da Companhia.  
 
Lucro Líquido  
 
O lucro líquido do exercício totalizou R$53,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019, representando uma redução de R$19,5 milhões, ou 26,7%, quando comparado 
com o valor de R$73 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta 
redução pode ser explicada, principalmente, pelo decréscimo no lucro antes do imposto de renda e 
contribuição social de R$ 36,4 milhões, parcialmente compensada também pela redução nas 
despesas com imposto de renda e contribuição social, de R$ 27,2 milhões em 2018, para R$ 10,3 
milhões em 2019. 

Recursos humanos 

A Companhia possui mais de 3.000 colaboradores divididos em todas as regiões do Brasil (mais de 
2.500 em 2018 e mais de 3.300 2017) e considera a gestão de pessoas como parte integrante de sua 
estratégia empresarial, visando assegurar remuneração em linha com o mercado; condições de atrair 
e reter os profissionais para a Companhia; definição de uma estrutura de cargos e salários adequada 
aos processos organizacionais e o fornecimento de uma base de conduta para que o colaborador 
conheça suas atribuições e responsabilidades. 
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Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio 

 
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas 
demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no Estatuto Social da Companhia. 
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados 
pelos acionistas, em Assembleia Geral. 
 
Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos 
termos da legislação societária. A destinação do saldo remanescente do lucro líquido do exercício, 
após as destinações previstas em lei ou no estatuto, será deliberado na Assembleia Geral. 

Declaração da Diretoria Estatutária 

Em cumprimento às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM 480, os Diretores da 
Companhia declaram que discutiram, revisaram e concordaram com a opinião expressa no relatório 
de auditoria da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. sobre as demonstrações financeiras 
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. 

Relacionamento com Auditor Independente 

Ao longo do exercício de 2019, a Companhia utilizou os serviços de auditoria independente da Ernst  
& Young Auditores Independentes S.S. (“EY”) para realizar auditoria e emitir relatório de auditoria 
sobre as demonstrações financeiras da Companhia. A administração da Companhia informa que não 
contratou o auditor independente em serviços de consultoria que possam gerar conflitos de interesse 
ou de independência.   
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras 
 
 
Aos 
Acionistas e Administradores  
Estok Comércio e Representações S.A. 
Barueri – SP  
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Estok Comércio e Representações S.A. 
(“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as 
respectivas demonstrações dos resultados, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro 
de 2019, o desempenho de suas operações e os seus  fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.  
 
Ênfase - Reapresentação das demonstrações financeiras 
 
Chamamos atenção à nota explicativa 2.2 às demonstrações financeiras, que foram alteradas e estão 
sendo reapresentadas para refletir a correção de erros em decorrência das alterações descritas na 
referida nota explicativa, atualização de eventos subsequentes e ajustes no resultado por ação e nas 
quantidades de ações e opções de compra de ações decorrentes do desdobramento da quantidade 
de ações, além da inclusão do relatório da administração conforme seção “Outras informações que 
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor”. Em 11 de maio de 2020 
emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, 
que ora estão sendo reapresentadas. Nossa opinião continua sendo sem qualquer modificação, uma 
vez que as demonstrações financeiras e seus valores correspondentes aos períodos anteriores foram 
ajustados de forma retrospectiva. 
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Principais assuntos de auditoria 
 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses 
assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo 
quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”, incluindo aquelas em relação a esses principais 
assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados 
para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações 
financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar os 
assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações 
financeiras da Companhia. 
 
Recuperabilidade do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos  
 
A Companhia reconhece valores relativos a imposto de renda e contribuição social sobre prejuízo 
fiscal e base negativa de contribuição social, além de diferenças temporárias entre as bases fiscais 
dos ativos e passivos e seus respectivos valores contábeis. Em 31 de dezembro de 2019, o valor do 
imposto de renda e contribuição social diferidos registrados no ativo não circulante nas 
demonstrações financeiras era de R$ 50.833 mil. 
 
A Companhia fundamenta a recuperabilidade do tributo diferido ativo com base em projeções de 
resultados tributáveis futuros. Estas projeções são elaboradas e fundamentadas com base em 
premissas, tais como: (i) crescimento da receita; (ii) taxas de descontos; (iii) comportamento dos 
custos e despesas, entre outros. Tais projeções incluem incertezas e julgamento profissional que 
podem não se realizar no futuro, podendo alterar o prazo e plano de realização. A divulgação deste 
item está incluída na nota explicativa 21 às demonstrações financeiras. 
 
O monitoramento desse assunto foi considerado significativo para nossa auditoria devido à relevância 
dos valores envolvidos e às incertezas inerentes a esse tipo de estimativa e ao julgamento necessário 
exercido pela administração na determinação das premissas e na projeção dos resultados futuros.  
 
Como nossa auditoria tratou o assunto 
 
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) o envolvimento de especialistas em 
avaliação para nos auxiliar na avaliação do plano de negócios sobre os quais as projeções de lucros 
futuros foram elaboradas e na avaliação das premissas e metodologia usadas pela administração 
relacionadas às estimativas de lucros tributáveis futuros, bem como as taxas de descontos aplicadas; 
(ii) o envolvimento de especialistas em impostos para nos auxiliar na análise dos cálculos dos tributos 
diferidos; (iii) a avaliação das projeções para realização dos referidos créditos tributários 
considerando o plano de negócios da Companhia; (iv) a avaliação se o plano de negócios 
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considerado pela Companhia para elaboração das projeções foi devidamente aprovado pelos 
responsáveis pela governança; (v) a análise da consistência entre os dados utilizados na elaboração 
das projeções de resultados e os dados contábeis, quando aplicável; e (vi) teste da exatidão 
matemática dos cálculos incluídos nas projeções. 
 
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o reconhecimento, 
mensuração e recuperabilidade do tributo diferido ativo mediante disponibilidade de lucros tributáveis 
futuros, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos que os critérios e 
premissas de valor recuperável do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos adotados 
pela administração, assim como as respectivas divulgações na nota explicativa 21, são aceitáveis, no 
contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Adoção de novas Normas Contábeis - IFRS 16/NBC TG 06 (R3)/CPC06(R2) - Arrendamentos 
 
Conforme divulgado nas notas explicativas 3.11, 4.1.1 e 14, em 1 de janeiro de 2019, a Companhia 
adotou a NBC TG 06 (R3) / CPC06 (R2) - Arrendamentos, equivalente ao IFRS 16 emitido pelo IASB, 
que resultou no reconhecimento, em 1º de janeiro de 2019, de um ativo por direito de uso e um 
passivo de arrendamento, de mesmos valores conforme critério de adoção adotado pela Companhia, 
nos montantes de R$410.749 mil. 
 
Consideramos esse tema como um dos principais assuntos de auditoria devido à magnitude dos 
valores envolvidos nos cálculos do passivo de arrendamento e do direito de uso, bem como devido ao 
fato desse processo ter envolvido interpretação de nova normativa complexa, novos processos para 
coleta de dados e julgamentos importantes relacionados aos termos dos contratos de arrendamento e 
às taxas de desconto aplicáveis. 
 
Como a nossa auditoria conduziu esse assunto 
 
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a avaliação: (i) das políticas contábeis e 
expedientes práticos adotados pela Companhia; (ii) da integridade da base de contratos identificados 
e sujeitos à aplicação da norma; (iii) da interpretação da administração dos termos e condições dos 
contratos de locação; (iv) e da razoabilidade dos julgamentos significativos aplicados pela 
administração nas definições de prazo dos contratos e de taxa de desconto do passivo de 
arrendamento, além dos testes nos cálculos efetuados pela administração que determinaram o saldo 
das contas de direito de uso e passivo de arrendamento. 
 
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a 
avaliação da administração, consideramos que os critérios e premissas utilizadas pela administração 
na mensuração do ativo e passivo iniciais e de outros registros aplicáveis, assim como as respectivas 
divulgações nas notas explicativas 3.11, 4.1.1 e 14, são aceitáveis, no contexto das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.  
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Outros assuntos 
 
Demonstração do valor adicionado  
 
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação 
suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto 
com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros 
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 
definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa 
opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação 
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor 
 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 
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Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.  
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional. 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham 
sido identificadas durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos 
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, 
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das 
demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais 
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias 
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório 
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, 
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 18 de outubro de 2020.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Lazaro Angelim Serruya
Contador CRC-1DF015801/O-7

Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

LaLaLaLLaLaaLaaaaaLaaaLaLaaLaaLaaaaLaaLaaaLaaaLaaaaLaLaaaLaLLL zazzzzzzzzzzz ro Anggggelelelelleleelelleleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee im Serrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrurrr ya
Contador CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCRC-1DF015801/O-7
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Estok Comércio e Representações S.A. 
 
Balanços patrimoniais 
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 
(Em milhares de reais) 
 
 
  Nota 2019 2018 2017 

Ativo  (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) 
Circulante     

Caixa e equivalentes de caixa 7 12.425 15.504 4.810 
Contas a receber de clientes 8 351.407 355.960 288.494 
Estoques 9 179.561 156.512 148.987 
Tributos a recuperar 10 22.345 20.888 3.812 
Outros ativos  6.360 7.785 7.971 

   572.098 556.649 454.074 
      

Não circulante     
Tributos a recuperar 10 896 604 1.152 
Outros ativos  1.403 1.527 1.819 
Depósitos judiciais 11 14.317  22.309  58.598  
Tributos diferidos 21.2 54.382  54.655  81.768  
Imobilizado 12 203.282 182.005 189.850 
Intangível 13 10.040 4.757 5.906 
Direito de uso 14 399.855 - - 

  684.175  265.857  339.093  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Total do ativo  1.256.273  822.506  793.167  
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Estok Comércio e Representações S.A. 
 
Balanços patrimoniais 
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 
(Em milhares de reais) 
 
 
 
 
  Nota 2019 2018 2017 
Passivo e patrimônio líquido  (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) 
Circulante     

Fornecedores 15 92.049 94.295 84.398 
Confirming  - - 25.031 
Empréstimos e financiamentos 16 112.150 103.985 89.088 
Salários e encargos sociais 18 27.604 40.952 30.846 
Tributos a recolher 19 16.529 21.156 20.952 
Imposto de renda e contribuição social - parcelamento 21.1 986 951 914 
Compras de imobilizado a pagar  5.515 5.528 2.677 
Receitas diferidas 20 26.790 20.781 17.997 
Dividendos a pagar 24 29.700 25.777 5.604 
Passivo de arrendamento 14 94.781 - - 
Contas a pagar com partes relacionadas 17 - - 1.125 
Outras contas a pagar  26.010 21.705 22.321 

   432.114 335.130 300.953 
      
Não circulante     

Empréstimos e financiamentos 16 - 7.510 23.796 
Receitas diferidas 20 - 669 2.239 
Contas a pagar com partes relacionadas 17 39.148 36.546 34.010 
Imposto de renda e contribuição social – parcelamento 21.1 7.617 8.317 8.513 
Passivo de arrendamento 14 322.397 - - 
Provisão para demandas judiciais 22 17.248 30.884 68.819 

  386.410 83.926 137.377 
      
Total do passivo  818.524 419.056 438.330 
      
Patrimônio líquido     

Capital social 24.a 237.637 237.637 237.637 
Reserva de capital  1 1 1 
Reserva de lucros  182.858 154.848 105.551 
Reserva para pagamento baseado em ações 24.d 10.416 4.127 4.811 
Ajuste de avaliação patrimonial  6.837 6.837 6.837 

Total do patrimônio líquido   437.749   403.450   354.837  
      
      
Total do passivo e do patrimônio líquido  1.256.273   822.506   793.167  
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Estok Comércio e Representações S.A. 
 
Demonstrações dos resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 
  Nota 2019 2018 2017 
   (reapresentado)  (reapresentado) 
Receita, líquida 25 1.201.626 1.124.635 1.029.552 
   Custo dos produtos vendidos 26 (516.126) (469.234) (441.474) 
  

 685.500 655.401 588.078 Lucro bruto 
  

    Despesas operacionais 
   Com vendas 27.1 (393.454) (394.225) (390.903) 
   Gerais e administrativas 27.2 (153.550) (146.450) (136.871) 
   Outras despesas operacionais, líquidas 28 (46.306) (19.680) (56.012) 
   (593.310) (560.355) (583.786) 
      
Lucro antes do resultado financeiro e tributos  92.190  95.046  4.292  
      
Resultado financeiro     
   Receitas financeiras 29 28.764  23.329 39.115 
   Despesas financeiras 29 (57.138) (18.180) (34.323) 
   (28.374) 5.149 4.792 
      
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  63.816  100.195  9.084  
      
Imposto de renda e contribuição social corrente 21 (9.999) - - 
Imposto de renda e contribuição social diferido 21 (273) (27.165) (21.879) 
  (10.272) (27.165) (21.879) 
      
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  53.544  73.030  (12.795) 
      
Lucro líquido (prejuízo) por ação (em R$)     
   Básico 31 0,20 0,27 (0,05) 
   Diluído 31 0,19 0,27 (0,05) 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Estok Comércio e Representações S.A. 
 
Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 
  2019 2018 2017 
  (reapresentado)  (reapresentado) 
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 53.544  73.030  (12.795) 
     
Outros resultados abrangentes - - - 
     
Total dos resultados abrangentes do exercício 53.544  73.030  (12.795) 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 

199



 21
 

 Es
to

k 
C

om
ér

ci
o 

e 
R

ep
re

se
nt

aç
õe

s 
S.

A
. 

 D
em

on
st

ra
çõ

es
 d

as
 m

ut
aç

õe
s 

do
 p

at
rim

ôn
io

 lí
qu

id
o 

31
 d

e 
de

ze
m

br
o 

de
 2

01
9,

 2
01

8 
e 

20
17

 
(E

m
 m

ilh
ar

es
 d

e 
re

ai
s,

 e
xc

et
o 

qu
an

do
 in

di
ca

do
 d

e 
ou

tra
 fo

rm
a)

 
  

No
ta

 
Ca

pi
ta

l 
so

ci
al

 
Re

se
rv

a 
de

 
ca

pi
ta

l  

Re
se

rv
a 

de
 lu

cr
os

 
 

 
 

Re
se

rv
a 

le
ga

l 
Re

se
rv

a 
de

 
in

ce
nt

iv
o 

fis
ca

l 
Re

se
rv

a 
de

 
in

ve
st

im
en

to
s 

Re
se

rv
a 

de
 

pl
an

o 
de

 
op

çõ
es

 d
e 

co
m

pr
a 

de
 

aç
õe

s 

Aj
us

te
 d

e 
av

al
ia

çã
o 

pa
tri

m
on

ia
l 

Lu
cr

os
 

ac
um

ul
ad

os
 

To
ta

l 

Em
 3

1 
de

 d
ez

em
br

o 
de

 2
01

6 
(re

ap
re

se
nt

ad
o)

 
 

23
7.

63
7 

1 
 

10
.2

53
 

-  
11

1.
15

8 
5.

22
9 

6.
83

7 
- 

37
1.

11
5 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pr

ej
uí

zo
 d

o 
ex

er
cí

ci
o 

 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

(1
2.

79
5)

 
(1

2.
79

5)
 

R
ev

er
sã

o 
de

 d
iv

id
en

do
s 

20
16

 
 

 - 
 - 

 - 
 - 

2.
53

9 
 

 - 
 - 

 - 
2.

53
9 

 
R

ev
er

sã
o 

líq
ui

da
 p

or
 p

ag
am

en
to

 b
as

ea
do

 e
m

 
aç

õe
s 

 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

(4
18

) 
 - 

 - 
(4

18
) 

D
iv

id
en

do
s 

pr
op

os
to

s 
 

 - 
 - 

 - 
 - 

(5
.6

04
) 

 - 
 - 

 - 
(5

.6
04

) 
Ab

so
rç

ão
 d

o 
pr

ej
uí

zo
 

 
 - 

 - 
 - 

 - 
(1

2.
79

5)
 

 - 
 - 

12
.7

95
  

- 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Em
 3

1 
de

 d
ez

em
br

o 
de

 2
01

7 
(re

ap
re

se
nt

ad
o)

 
 

23
7.

63
7 

 
1 

 
10

.2
53

  
 - 

 
95

.2
98

  
4.

81
1 

 
6.

83
7 

 
-  

35
4.

83
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lu
cr

o 
líq

ui
do

 d
o 

ex
er

cí
ci

o 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

-  
 - 

 
 - 

 
 - 

 
73

.0
30

  
73

.0
30

  
R

ev
er

sã
o 

líq
ui

da
 p

or
 p

ag
am

en
to

 b
as

ea
do

 e
m

 
aç

õe
s 

24
.f 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

-  
 - 

 
(6

84
) 

 - 
 

 - 
 

(6
84

) 

D
es

tin
aç

ão
 d

o 
lu

cr
o 

líq
ui

do
 d

o 
ex

er
cí

ci
o:

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 - 
 

R
es

er
va

 le
ga

l 
24

.b
 

 - 
 

 - 
 

3.
65

2 
 

-  
 - 

 
 - 

 
 - 

 
(3

.6
52

) 
-  

D
iv

id
en

do
s 

e 
JS

C
P 

de
lib

er
ad

os
 

24
.b

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
-  

 - 
 

 - 
 

 - 
 

(2
3.

73
3)

 
(2

3.
73

3)
 

R
et

en
çã

o 
de

 lu
cr

os
 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
-  

45
.6

45
  

 - 
 

 - 
 

(4
5.

64
5)

 
-  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Em

 3
1 

de
 d

ez
em

br
o 

de
 2

01
8 

(re
ap

re
se

nt
ad

o)
 

 
23

7.
63

7 
 

1 
 

13
.9

05
  

 - 
 

14
0.

94
3 

 
4.

12
7 

 
6.

83
7 

 
-  

40
3.

45
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lu
cr

o 
líq

ui
do

 d
o 

ex
er

cí
ci

o 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

53
.5

44
  

53
.5

44
  

O
ut

or
ga

 d
e 

pa
ga

m
en

to
 b

as
ea

do
 e

m
 a

çõ
es

 
24

.f 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
6.

28
9 

 
 - 

 
 - 

 
6.

28
9 

 
D

es
tin

aç
ão

 d
o 

lu
cr

o 
líq

ui
do

 d
o 

ex
er

cí
ci

o:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
-  

R
es

er
va

 d
e 

in
ce

nt
iv

o 
fis

ca
l 

24
.c

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
2.

41
0 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
(2

.4
10

) 
-  

R
es

er
va

 le
ga

l 
24

.b
 

 - 
 

 - 
 

2.
55

7 
 

- 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
(2

.5
57

) 
-  

D
iv

id
en

do
s 

e 
JS

C
P 

de
lib

er
ad

os
 

24
.b

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
- 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

(2
5.

53
4)

 
(2

5.
53

4)
 

R
et

en
çã

o 
de

 lu
cr

os
 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
- 

23
.0

43
  

 - 
 

 - 
 

(2
3.

04
3)

 
-  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Em

 3
1 

de
 d

ez
em

br
o 

de
 2

01
9 

(re
ap

re
se

nt
ad

o)
 

 
23

7.
63

7 
 

1 
 

16
.4

62
  

2.
41

0 
 

16
3.

98
6 

 
10

.4
16

  
6.

83
7 

 
-  

43
7.

74
9 

 

  As
 n

ot
as

 e
xp

lic
at

iv
as

 s
ão

 p
ar

te
 in

te
gr

an
te

 d
as

 d
em

on
st

ra
çõ

es
 fi

na
nc

ei
ra

s.
 

 

200



 

22 

 
Estok Comércio e Representações S.A. 
 
Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 
(Em milhares de reais) 
 
 
 2019 2018 2017 
 (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) 
Fluxo de caixa das atividades operacionais    
Lucro antes do impostos de renda e contribuição social 63.816  100.195  9.084  
Ajustes por:    

Depreciação e amortização 30.482 34.900 29.419 
Amortização direito de uso - arrendamento 70.012 - - 
Perda na alienação/baixa de imobilizado 72 1.197 4.199 
(Reversão) Provisão para demandas judiciais 1.354 7.524 37.245 
Provisão para perdas de estoque 226 2.412 (203) 
Provisão para devedores duvidosos 235 - (65) 
Pagamento baseado em ações 6.289 (684) (418) 
Juros sobre empréstimos e financiamentos, e contas a pagar com 

partes relacionadas 10.657 11.189 24.225 
Juros/atualização sobre arrendamento 39.629 - - 
Parcela sob condição suspensiva - - 34.010 

  222.772 156.733 137.496 
(Aumento) reduções dos ativos operacionais    

Contas a receber 4.318 (67.466) (12.894) 
Estoques (23.275) (9.937) 5.124 
Tributos a recuperar (1.749) (13.962) 3.611 
Depósitos judiciais (1.599) (6.549) (15.363) 
Outros ativos 1.548 478 3.880 

Aumento (reduções) dos passivos operacionais    
Fornecedores e fretes a pagar (2.246) (15.134) (1.190) 
Salários e encargos sociais (12.726) 10.106 377 
Tributos a recolher (4.627) (1.674) (4.473) 
IR/CS pagos (7.865) (1.576) (384) 
Demandas judiciais (6.021) (2.621) (99.618) 
Outros passivos 6.846 161 9.505 

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 175.376 48.559 26.071 
     
Fluxo de caixa das atividades de investimentos    
Pagamento pela aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível (58.523) (25.732) (19.010) 
Recebimento pela venda de ativo imobilizado 1.396 - 16 
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (57.127) (25.732) (18.994) 
     
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos    
Ingressos de empréstimos e financiamentos 569.160 401.030 98.767 
Amortização de empréstimos e financiamentos (569.805) (402.254) (49.319) 
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos (6.755) (8.747) (9.576) 
Pagamentos de passivo de arrendamentos (92.318) - - 
Pagamento de contas a pagar com partes relacionadas - - (124.909) 
Juros sobre capital próprio e dividendos pagos (21.610) (2.162) - 
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (121.328) (12.133) (85.037) 
     
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa (3.079) 10.694 (77.960) 
     
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 15.504 4.810 82.770 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 12.425 15.504 4.810 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Estok Comércio e Representações S.A. 
 
Demonstrações do valor adicionado 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 
(Em milhares de reais) 
 
 

  
2019 

(reapresentado) 
2018 

 
2017 

(reapresentado) 
     
Receitas 1.590.810 1.505.177 1.416.906 
   Vendas de mercadorias e serviços 1.591.045 1.505.177 1.416.906 
   Provisão para perda de crédito esperadas (235) - - 
Insumos adquiridos de terceiros (755.220) (653.727) (620.346) 
   Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados (521.569) (473.544) (445.870) 
   Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (164.099) (119.200) (126.344) 
   Fretes (69.168) (60.845) (48.067) 
   Perda e recuperação de valores ativos (384) (138) (65) 
Valor adicionado bruto 835.590  851.450  796.560  
   Depreciação e amortização (100.494) (34.900) (29.419) 
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 735.096  816.550  767.141  
Valor adicionado recebido em transferência 10.778 2.592 7.971 
   Receitas financeiras 9.651 3.142 5.475 
   Outras 1.127 (550) 2.496 
Valor total adicionado a distribuir 745.874  819.142  775.112  
     
Distribuição do valor adicionado (745.874) (819.142) (775.112) 
   Pessoal (200.606) (208.681) (196.798) 
   Remuneração direta (139.803) (154.033) (142.334) 
   Benefícios (35.842) (34.051) (38.425) 
   FGTS (18.673) (19.074) (16.458) 
   Plano de pagamentos baseados em ações (6.288) (1.523) 419  
 Impostos, taxas e contribuições (402.289) (398.149) (418.748) 
   Federais (161.404) (164.838) (196.590) 
   Estaduais (231.455) (223.577) (215.495) 
   Municipais (9.430) (9.734) (6.663) 
 Remuneração de capitais de terceiros (89.435) (139.282) (172.361) 
   Juros (56.335) (17.389) (26.231) 
   Aluguéis (4.794) (94.553) (79.646) 
   Outros (2.180) (2.221) (34.010) 
   Despesas com cobranças (26.126) (25.119) (32.474) 
 Remuneração de capitais próprios (53.544) (73.030) 12.795  
   Dividendos e JSCP do exercício (25.534) (23.733) -  
   Lucros retidos (prejuízo) do exercício (28.010) (49.297) 12.795  
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Estok Comércio e Representações S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
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1. Informações gerais 
 
A Estok Comércio e Representações S.A. (a "Companhia") tem por atividade preponderante a 
comercialização de móveis, utensílios e objetos de uso pessoal, doméstico, profissional e de 
decoração. A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado com sede localizada na 
Av. Tucunaré, nº 550, Barueri – SP. A Companhia foi criada em outubro de 1977. 
Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia possuía 61 lojas distribuídas em 21 estados 
brasileiros. 
  
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela administração em 
18 de outubro de 2020. 
 

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 
 
2.1. Declaração de conformidade 

 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (“IASB”) e com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem as disposições da legislação societária previstas na Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada, os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). 
 
As demonstrações financeiras estão apresentadas no pressuposto da continuidade. Todas 
as informações relevantes estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na 
gestão do negócio. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo 
histórico, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é 
baseado no valor justo na data da transação considerando as contraprestações pagas em 
troca de ativos. 
 
A administração da Companhia aplicou na elaboração das demonstrações financeiras a 
orientação técnica OCPC 7, com a finalidade de divulgar somente informações relevantes, 
que auxiliem os usuários das demonstrações financeiras na tomada de decisões, sem que 
os requerimentos mínimos existentes deixem de ser atendidos. 
 
A administração avaliou a capacidade da Companhia de continuarem operando 
normalmente e está convencida de que elas possuem recursos para dar continuidade aos 
seus negócios no futuro. Adicionalmente, a administração não tem conhecimento de 
nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade 
de continuarem operando. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas com 
base no pressuposto de continuidade. 
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2.2.  Reapresentação das demonstrações financeiras  
 
A administração da Companhia identificou ajustes que afetam os balanços patrimoniais em 
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, bem como as demonstrações do resultado, 
resultado abrangente, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2019 e 2017 e as demonstrações das mutações do patrimônio 
líquido para os exercícios findos naquelas datas. Consequentemente, a Companhia está 
reapresentando as demonstrações financeiras compreendendo esses exercícios de acordo 
com o previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e 
Correção de Erros. 
 
A Companhia efetuou ajustes no saldo de abertura, em 1º de janeiro de 2017, para refletir 
baixa do saldo de depósitos judiciais no montante de R$4.013, em decorrência da 
identificação de valores não recuperáveis, dessa forma o patrimônio líquido está sendo 
reapresentado a menor em R$ 2.649, líquido dos impactos tributários. Os ajustes no 
balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2017 não geraram efeitos materiais nos saldos de 
abertura que impactem a demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2017. Consequentemente, a Administração da Companhia não está apresendo o 
balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2017. 
 
A Companhia efetuou o ajuste do saldo de depósitos judiciais em 31 de dezembro de 2017 
e 2018, com uma redução de R$7.620 em decorrência da identificação de valores não 
recuperáveis, reduzindo o ativo não circulante e o total do ativo nesse montante e o 
patrimônio líquido em R$5.030, líquido dos impactos tributários. 

 
Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia efetuou o ajuste do saldo de depósitos judiciais, 
com uma redução de R$7.620 em decorrência da identificação de valores não 
recuperáveis, reduzindo o ativo não circulante e o total do ativo em R$4.031, líquido dos 
impactos tributários; e um complemento no saldo da provisão para demandas judiciais de 
R$2.820 em decorrência de eventos subsequentes, o que gerou aumento no passivo não 
circulante nesse montante. Esse ajustes geraram uma redução no patrimônio líquido de 
R$4.071, líquido de impactos tributários. 
 
As demonstrações do resultado abrangente, das mutações do patrimônio liquido, dos fluxos 
de caixa e do valor adicionado foram reapresentadas em decorrência desses ajustes e dos 
ajustes no lucro (prejuízo) dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2017. 
 
As demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2019, 2018 e de 2017 também foram alteradas para fins de melhor apresentação das 
atividades de financiamentos, sem alteração nos saldos totais previamente apresentados 
por atividade. As notas explicativas 25 – “Receita, líquida” e 29 – “Resultado financeiro” 
foram alteradas para fornecer informações adicionais para os usuários das demonstrações 
financeiras com relação a abertura das rubricas. 
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Adicionalmente, em 13 de outubro de 2020, foi aprovada, em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realização do desdobramento das 665.390 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal da Companhia, na proporção de uma ação para 401 ações ordinárias, 
passando o capital a ser composto por 266.821.390 ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal, sem modificação do valor do capital social. Diante disso, a Companhia 
efetuou as alterações nas notas explicativas abaixo: 
 

 Demonstrações dos resultados - Lucro líquido (prejuízo) por ação; 
 Nota explicativa 24.a - Capital social – Incluído informação sobre desdobramento de 

ações e alteração das quantidades de ações divulgadas na respectiva nota; 
 Notas explicativas 24.d e f - Plano de remuneração baseado em ações – Alteração da 

quantidade do número de opções e preço de exercício; 
 Nota explicativa 31 - Resultado por ação – alteração da quantidade do número de 

ações e o resultado por ação. 
  
As tabelas abaixo apresentam um sumário dos ajustes efetuados nos balanços patrimoniais 
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e nas demonstrações dos resultados dos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2017: 
 

 
 

  

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 Original Ajustes Reapresentado 
Ativo    
Depósitos judiciais 21.937  (7.620) 14.317  
Tributos diferidos 50.833  3.549  54.382  
Ativo não circulante 688.246  (4.071) 684.175  
Total do ativo 1.260.344  (4.071) 1.256.273  
Passivo e patrimônio líquido    
Provisão para demandas judiciais 14.428  2.820   17.248  
Passivo não circulante  383.590  2.820   386.410  
Total do passivo  815.704  2.820   818.524  
Reserva de lucros  189.749   (6.891)  182.858  
Total do patrimônio líquido  444.640   (6.891)  437.749  
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.260.344   (4.071) 1.256.273  
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Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 Original Ajustes Reapresentado 
Ativo    
Depósitos judiciais 29.929 (7.620) 22.309 
Tributos diferidos 52.065 2.590 54.655 
Ativo não circulante 270.887 (5.030) 265.857 
Total do ativo 827.536 (5.030) 822.506 
Passivo e patrimônio líquido    
Reserva de lucros 159.878 (5.030) 154.848 
Total do patrimônio líquido 408.480 (5.030) 403.450 
Total do passivo e do patrimônio líquido 827.536 (5.030) 822.506 

    
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 Original Ajustes Reapresentado 
Ativo    
Depósitos judiciais 66.218 (7.620) 58.598 
Tributos diferidos 79.178 2.590 81.768 
Ativo não circulante 244.123 (5.030) 339.093 
Total do ativo 798.197 (5.030) 793.167 
Passivo e patrimônio líquido    
Reserva de lucros 110.581 (5.030) 105.551 
Total do patrimônio líquido 359.867 (5.030) 354.837 
Total do passivo e do patrimônio líquido 798.197 (5.030) 793.167 

 
 
Demonstrações dos resultados – 2019 Original Ajustes Reapresentado 

    
Outras despesas operacionais, líquidas (43.486) (2.820) (46.306) 
Imposto de renda e contribuição social diferido (1.232) 959  (273) 
Lucro líquido do exercício 55.405  (1.861) 53.544  
Lucro líquido por ação – básico (em R$)   0,21 (0,01) 0,20 
Lucro líquido por ação – diluido (em R$)   0,19 - 0,19 
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Demonstrações dos resultados – 2017 Original Ajustes Reapresentado 
    

Outras despesas operacionais, líquidas (52.405) (3.607) (56.012) 
Imposto de renda e contribuição social diferido (23.105) 1.226 (21.879) 
Prejuízo do exercício (10.414) (2.381) (12.795) 
Prejuiízo por ação – básico (em R$)   (0,04) (0,01) (0,05) 
Prejuízo por ação – diluido (em R$)   (0,04) (0,01) (0,05) 

 
2.3. Moeda funcional e de apresentação 

 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional 
e moeda de apresentação da Companhia e foram preparadas considerando o custo 
histórico como base de valor e ajustadas para refletir o custo atribuído de determinada 
classe do ativo imobilizado. 
 
Operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as 
taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são 
remunerados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas 
transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos 
e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do 
resultado. 
 

2.4. Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 
 
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua 
distribuição durante determinado período e é apresentada conforme requerido pela 
legislação societária brasileira como parte de suas demonstrações financeiras. 
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem 
de base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas 
no NBCTG 9 - Demonstração do Valor Adicionado (DVA). 
 

2.5. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) 
 
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo 
com o pronunciamento técnico CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. Os juros 
pagos são classificados como fluxo de caixa de financiamento na Demonstração do Fluxo 
de Caixa, pois representam custos de obtenção de recursos financeiros. 

 
2.6. Classificação circulante versus não circulante 

 
A Companhia apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua 
classificação como circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no circulante 
quando:  
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 Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso 
normal do ciclo operacional da entidade.  

 Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.  

 Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço.  

 É caixa ou equivalente de caixa (conforme definido no pronunciamento técnico CPC 03 
(R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca ou uso para 
liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do 
balanço.  

 
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. 

 
Um passivo é classificado no circulante quando:  
 Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da Companhia.  

 Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado.  

 Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço.  

 A Companhia não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo 
menos 12 meses após a data do balanço. 

 
A Companhia classifica todos os demais passivos no não circulante. Os ativos e passivos 
fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante. 
 

2.7. Segmento operacional  
 
A Companhia possui um único segmento operacional, que é utilizado pela diretoria para 
fins de análises e tomadas de decisões. 
 

3. Resumo das principais políticas contábeis 
 
3.1. Caixa e equivalentes de caixa  

 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa 
de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera 
equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um 
montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de 
valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de 
caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar 
da data da contratação. 
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3.2. Instrumentos financeiros 
 
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma 
entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade. 
 
3.2.1. Ativos financeiros 

 
Reconhecimento inicial e mensuração 
 
No reconhecimento inicial a Companhia mensura seus ativos financeiros ao valor 
justo, considerando os custos de transação atribuíveis à aquisição ou emissão do 
ativo financeiro. Para as contas a receber de clientes a mensuração inicial se dá 
pelo preço da transação ajustada ao valor presente. 
 
Mensuração subsequente 
 
Observando a classificação dos ativos a mensuração subsequente será: (i) custo 
amortizado: esses ativos são contabilizados utilizando o método da taxa de juros 
efetiva subtraindo-se o valor referente à perda de crédito esperada. Além disso, é 
considerado para apuração do custo amortizado o montante de principal pago. A 
Companhia reconhece nessa categoria contas a receber de clientes; (ii) valor justo 
por meio do resultado: os ativos classificados dentro desse modelo de negócio são 
contabilizados por meio do reconhecimento do ganho e perda no resultado do 
período. A Companhia reconhece como ativos financeiros classificados nesta 
categoria: caixa e equivalentes de caixa. 
 
Desreconhecimento 
 
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte 
de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando: 
 
(i) Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram. 
(ii) A Companhia transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou 

assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos 
sem atraso significativo a um terceiro nos termos de um contrato de repasse e 
(a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do 
ativo, ou (b) a Companhia nem transferiu nem reteve substancialmente todos 
os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo. Quando a 
Companhia transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou 
celebra um acordo de repasse, ela avalia se, e em que medida, reteve os riscos 
e benefícios da propriedade. Quando não transferiu nem reteve 
substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o 
controle do ativo, a Companhia continua a reconhecer o ativo transferido na 
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medida de seu envolvimento continuado. Nesse caso, a Companhia também 
reconhece um passivo associado. 

 
O ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma base que reflita 
os direitos e as obrigações retidos pela Companhia. 
 
O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é 
mensurado pelo menor valor entre: (i) o valor do ativo; e (ii) o valor máximo da 
contraprestação recebida que a entidade pode ser obrigada a restituir (valor da 
garantia). 

 
3.2.2. Passivos financeiros 

 
Reconhecimento inicial e mensuração 
 
Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescidos 
do custo da transação. 
 
Mensuração subsequente 
 
Observando a classificação dos passivos a mensuração subsequente será: (i) custo 
amortizado: os passivos classificados como custo amortizado são contabilizados 
utilizando o método da taxa de juros efetivos, em que ganhos e perdas são 
reconhecidos no resultado no momento da baixa dos passivos e no reconhecimento 
da amortização; (ii) valor justo por meio do resultado: os passivos classificados a 
valor justo por meio do resultado são contabilizados por meio do reconhecimento do 
ganho e perda no resultado do período. 
 
Desreconhecimento 
 
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou 
seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou 
expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo 
mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo 
existente são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada 
como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo 
passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na 
demonstração do resultado. 
 

3.3. Ajuste a valor presente de ativos e passivos 
 
Os ativos e passivos monetários decorrentes de operações de longo prazo, ou de curto 
prazo, são ajustados a valor presente, quando relevantes em relação às demonstrações 
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financeiras tomadas em conjunto. 
 
3.4. Contas a receber de clientes 

 
As contas a receber correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de 
mercadorias ou prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia. Se 
o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não 
circulante. 
 
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa 
efetiva de juros menos a provisão para perdas de crédito esperadas (impairment).  
 
No cálculo do valor presente das contas a receber, a Companhia utilizou como referência 
as taxas livres de risco fornecida por fontes oficiais. 
 

3.5. Estoques 
 
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o 
menor. Os estoques adquiridos são registrados pelo custo médio, incluídos os custos de 
armazenamento e manuseio, na medida em que tais custos são necessários para trazer os 
estoques na sua condição de venda nas lojas da Companhia. O valor líquido de realização 
é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados 
necessários para efetuar a venda. 
 

3.6. Depósitos judiciais 
 
Existem situações em que a Companhia questiona a legitimidade de determinados 
passivos ou ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem 
judicial ou por estratégia da própria administração, os valores em questão podem ser 
depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo. Os 
depósitos judiciais são apresentados no ativo não circulante. 

 
3.7. Tributos 

 
3.7.1. Imposto de renda e contribuição social - correntes 

 
Ativos e passivos tributários corrente são mensurados ao valor recuperável 
esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de impostos e as leis 
tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou 
substancialmente em vigor na data do balanço e gera receita tributável. 
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Imposto de renda e contribuição social corrente relativos a itens reconhecidos 
diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos no patrimônio líquido. A 
administração avalia periodicamente a posição fiscal das situações nas quais a 
regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando 
apropriado. 
 

3.7.2. Tributos diferidos 
 
Tributo diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as 
bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Tributos diferidos 
passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias, exceto: 
 
 Quando o tributo diferido passivo surge do reconhecimento inicial de ágio ou de 
um ativo ou passivo em uma transação que não for uma combinação de negócios 
e, na data da transação, não afeta o lucro ou prejuízo fiscal; e 

 Sobre as diferenças temporárias tributárias relacionadas com investimentos em 
controladas, em que o período de reversão das diferenças temporárias pode ser 
controlado e é provável que as diferenças temporárias não sejam revertidas no 
futuro próximo. 

 
Tributos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, créditos e perdas tributários não utilizados, na extensão em que seja 
provável que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias 
dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e perdas tributários não utilizados 
possam ser utilizados, exceto quando: 
  
 o tributo diferido ativo relacionado com a diferença temporária dedutível é gerado 
no reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma 
combinação de negócios e, na data da transação, não afeta o lucro contábil ou o 
lucro ou prejuízo fiscal. 

 Sobre as diferenças temporárias dedutíveis associadas com investimentos em 
controladas, tributos diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão em 
que for provável que as diferenças temporárias sejam revertidas no futuro próximo 
e o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias possam 
ser utilizadas. 

 
O valor contábil dos tributos diferidos ativos são revisados em cada data do balanço 
e baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão 
disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser 
utilizado. Tributos diferidos ativos baixados são revisados a cada data do balanço e 
são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis 
futuros permitirão que os ativos tributários diferidos sejam recuperados 
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Tributos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é 
esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo 
liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas 
na data do balanço. 
 
Tributo diferido relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido 
também é reconhecido no patrimônio líquido e não na demonstração do resultado. 
Itens de tributo diferido são reconhecidos de acordo com a transação que originou o 
tributo diferido, no resultado abrangente ou no patrimônio líquido. 
 
Tributos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe um direito 
legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal, e os 
tributos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma 
autoridade tributária. 

 
3.7.3. Tributos sobre vendas 

 
Despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre venda, exceto: 
 
 Quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços não 
foram recuperáveis junto às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto sobre 
vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de 
despesa, conforme o caso; 

 Quando os valores a receber e a pagar forem apresentados com o valor dos 
impostos sobre vendas; e 

 Quando o valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é 
incluído como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço 
patrimonial. 

 
3.8. Imobilizado 

 
Demonstrado ao custo histórico de aquisição ou construção, incluindo os encargos 
financeiros incorridos na fase de montagem das lojas, exceto terrenos que estão sendo 
apresentados pelo custo atribuído na data de transição para os novos CPCs em 2010, 
conforme permitido pela norma. A determinação do custo atribuído foi apurada por laudo de 
avaliação de especialistas e ocasionou mais-valia no montante de R$10.359 (R$6.837, 
líquido do efeito tributário). A administração julgou que para as demais classes de ativo a 
aplicação do custo atribuído não traria aprimoramentos significativos às demonstrações 
financeiras principalmente devido à representatividade dos principais ativos e pelo fato do 
principal ativo da Companhia estar representado por benfeitorias em imóveis de terceiros. 
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As benfeitorias em imóveis de terceiros, executadas com objetivo de preparar as lojas para 
operação, bem como as ampliações de lojas existentes, são registradas no ativo 
imobilizado e amortizadas pelo prazo de vigência dos contratos de aluguel, que podem ser 
renovados, ou sua vida útil estimada pelo prazo do contrato. Os custos incorridos após a 
aquisição ou construção inicial dos ativos são incluídos no valor contábil do ativo ou 
reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável 
que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa 
ser mensurado com segurança. O valor contábil de eventuais itens ou partes substituídas é 
baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao 
resultado do período, quando incorridos. 
 
Os terrenos não são depreciados e as demais classes de ativo são depreciadas pelo 
método linear, às taxas anuais mencionadas. As vidas úteis são revisadas anualmente pela 
Administração com o objetivo de equilibrar eventuais desvios entre as taxas utilizadas e os 
reais desgastes desses ativos.O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável 
estimado.  
 

3.9. Intangível 
 
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu 
reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são 
apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor 
recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo custos de desenvolvimento 
capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na demonstração do resultado no 
exercício em que for incorrido. Os ativos intangíveis compreendem principalmente software 
adquiridos de terceiros e ponto comercial. 
 
Os ativos intangíveis de vida útil definida são amortizados pelo método linear. O período e 
o método de amortização são revistos, no mínimo, no encerramento de cada exercício. As 
alterações da vida útil prevista ou do padrão previsto de consumo dos benefícios 
econômicos futuros incorporados no ativo são contabilizadas alterando-se o período ou o 
método de amortização, conforme o caso, e tratadas de forma prospectiva como mudanças 
das estimativas contábeis. 
 
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados 
anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no 
nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada 
anualmente para determinar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a 
mudança na vida útil de indefinida para definida é feita de forma prospectiva. 
 
Os ganhos ou perdas, quando aplicável, resultantes da baixa de um ativo intangível são 
mensurados como a diferença entre os resultados líquidos da alienação e o valor contábil 
do ativo, sendo reconhecidos como receita ou despesa do exercício quando da baixa do 
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ativo. 
 
3.10. Contas a pagar aos fornecedores 

 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como 
passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as 
contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 
 
Essas contas a pagar são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa 
efetiva de juros. 
 
No cálculo do valor presente das contas a pagar, a Companhia utilizou como referência as 
taxas livres de risco fornecida por fontes oficiais. 
 

3.11. Arrendamentos 
 
A Companhia avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um 
arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo 
identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. 
 
3.11.1. Companhia como arrendatária 

 
A Companhia aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para 
todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e 
arrendamentos de ativos de baixo valor. A Companhia reconhece os passivos de 
arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso 
que representam o direito de uso dos ativos subjacentes. 
 
3.11.1.1. Ativos de direito de uso 

 
A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data de início do 
arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está 
disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao 
custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por 
redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova 
remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de 
direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, 
custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos 
realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de 
arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados 
linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida 
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útil estimada dos ativos. Os ativos de direito de uso também estão 
sujeitos à redução ao valor recuperável. 
 

3.11.1.2. Passivos de arrendamento 
 
Na data de início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos 
de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do 
arrendamento a serem realizados durante o prazo do arrendamento.  
 
Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos (incluindo, 
substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de 
arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que 
dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos 
sob garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamento 
incluem ainda pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se 
o prazo do arrendamento refletir a Companhia exercendo a opção de 
rescindir a arrendamento. 
 
Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um 
índice ou taxa são reconhecidos como despesas no período em que 
ocorre o evento ou condição que gera esses pagamentos. 
 
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a 
Companhia usa a sua taxa de empréstimo incremental na data de início 
porque a taxa de juro implícita no arrendamento não é facilmente 
determinável. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento 
é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os 
pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil 
dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma 
modificação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração 
nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em 
pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa 
usada para determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma 
alteração na avaliação de uma opção de compra do ativo subjacente. 
 

3.11.1.3. Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor: 
 
A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de 
curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo de máquinas e 
equipamentos (ou seja, arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja 
igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que não 
contenham opção de compra). Também aplica a concessão de isenção 
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de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos de 
equipamentos de escritório considerados de baixo valor. 

 
3.12. Benefícios a empregados 

 
3.12.1. Participação nos lucros 

 
O reconhecimento dessa participação é efetuado com base em estimativas e 
revisado quando do encerramento do exercício, momento em que o valor pode ser 
mensurado de maneira confiável pela Companhia. 
 

3.12.2. Previdência complementar (contribuição definida) 
 
A Companhia paga contribuições a planos de pensão de administração privada em 
bases contratuais ou voluntárias. Assim que as contribuições tiverem sido 
efetuadas, a Companhia não tem obrigações relativas a pagamentos adicionais. As 
contribuições regulares compreendem os custos líquidos do período em que são 
devidas e, assim, são incluídas nos gastos de pessoal. 
 

3.12.3. Benefícios de rescisão 
 
Os benefícios de rescisão são exigíveis quando o emprego é rescindido pela 
Companhia antes da data normal de aposentadoria ou sempre que o empregado 
aceitar a demissão voluntária em troca desses benefícios. A Companhia reconhece 
os benefícios de rescisão quando está, de forma demonstrável, comprometida com 
a rescisão dos atuais empregados de acordo com um plano formal detalhado, o 
qual não pode ser suspenso ou cancelado, ou o fornecimento de benefícios de 
rescisão como resultado de uma oferta feita para incentivar a demissão voluntária.  
 

3.12.4. Outros benefícios 
 
Os benefícios de assistência médica concedidos aos empregados são 
integralmente subsidiados pela Companhia e são encerrados no momento do 
desligamento, não sendo estendido a empregados aposentados ou garantida sua 
permanência no plano por meio de contraprestação direta ou indireta ou em apólice 
exclusiva. 

 
3.13. Provisões 

 
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou 
não formalizada) em consequência de um evento passado. É provável que benefícios 
econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação, e uma estimativa confiável do valor 
da obrigação possa ser feita. Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão 
seja reembolsado, no todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o 
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reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for 
praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração 
do resultado, líquida de qualquer reembolso. 
 

3.14. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 
 
A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são 
constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é 
provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma 
estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a 
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, 
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico bem 
como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como: prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos 
assuntos ou decisões de tribunais. 
 

3.15. Reconhecimento da receita 
 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 
comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A 
receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos 
descontos. 
 
A receita de contrato com cliente é reconhecida quando o controle dos bens ou serviços é 
transferido para o cliente por um valor que reflita a contraprestação à qual a Companhia 
espera ter direito em troca destes bens ou serviços. A Companhia conclui, de modo geral, 
que é o principal em seus contratos de receita, porque normalmente controla os bens ou 
serviços antes de transferi-los para o cliente. A Companhia reconhece a receita quando o 
valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios 
econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido 
atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme descrição a seguir. A 
Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o 
tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda. 

 
3.15.1. Receita de venda de produtos - varejo 

 
A Companhia opera com uma cadeia de pontos de varejo para a comercialização 
de móveis, utensílios e objetos de uso pessoal, doméstico, profissional e de 
decoração. As vendas no varejo são, geralmente, realizadas em dinheiro, cartão de 
crédito, cheque ou boleto bancário, os quais ficam registrados no balanço como 
adiantamento de clientes até o momento do reconhecimento da receita. A receita de 
venda é reconhecida no momento em que se transfere o controle do ativo para o 
cliente, geralmente na entrega do produto. 
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A Companhia não opera com qualquer programa de fidelização de clientes. 
 
Conforme previsto no contrato padrão da Companhia, os clientes têm direito de 
devolver as mercadorias no prazo de até 2 anos em caso de defeito de fábrica. Ao 
mesmo tempo, a Companhia tem o direito de recuperar o produto quando os 
clientes exercem o direito de devolução; portanto, consequentemente, a Companhia 
reconhece o direito às mercadorias devolvidas e o correspondente ajuste do custo 
das vendas. A Companhia usa sua experiência histórica acumulada para estimar a 
quantidade de devoluções ao nível da carteira usando o método do valor esperado. 
Há uma grande probabilidade de não haver uma reversão significativa na receita 
acumulada reconhecida tendo em vista o nível consistente das devoluções nos 
exercícios anteriores. 

 
3.15.2. Receita financeira 

 
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da 
taxa efetiva de juros. Quando são identificadas contas a receber que incorporam 
juros de períodos futuros, o valor contábil é reduzido para o seu valor recuperável 
que corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado, descontado à taxa efetiva de 
juros original do instrumento. Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os 
juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida de receita financeira. 
Essa receita financeira é calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para 
apurar o valor recuperável, ou seja, a taxa original das contas a receber. 
 

3.16. Capital social 
 
As ações ordinárias totalmente subscritas e integralizadas estão classificadas no patrimônio 
líquido. 
 

3.17. Subvenções governamentais 
 
Subvenções governamentais são reconhecidas quando há razoável segurança de que a 
entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à subvenção e de que 
a subvenção será recebida. Quando o benefício se refere a um item de despesa, é 
reconhecido como receita ao longo do período do benefício de forma sistemática em 
relação às respectivas despesas cujo benefício pretende compensar. Quando o benefício 
se referir a um ativo, é reconhecido como receita diferida no passivo e em base sistemática 
e racional durante a vida útil do ativo. A Companhia ingressou em plano de subvenção no 
Estado de Minas Gerais para operações de Centro de Distruição. 
 
Quando a Companhia recebe benefícios não monetários, o bem e o benefício são 
registrados pelo valor nominal e refletidos na demonstração do resultado ao longo da vida 
útil esperada do bem, em prestações anuais iguais. O benefício obtido com empréstimo 
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governamental é reconhecido ou mensurado inicialmente ao valor justo de acordo com o 
CPC 48, sendo o benefício relacionado a uma taxa de juros abaixo da praticada pelo 
mercado tratado como subvenção governamental (mensurado por meio da diferença entre 
o valor contábil inicial do empréstimo, apurado conforme o CPC 48, e o montante recebido). 
 

3.18. Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio 
 
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia 
é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com 
base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório 
somente é provisionado na data em que são aprovados para pagamento pelos acionistas, 
em Assembleia Geral. 
 

3.19. Pagamento baseado em ações 
 
A Companhia concede a um grupo de funcionários e outros prestadores de serviços planos 
de opção de compra de ações ou bônus de subscrição. A Companhia mensura o custo de 
transações com pagamento baseado em ações com base no valor justo dos instrumentos 
patrimoniais na data da sua outorga. A estimativa do valor justo dos planos de opções de 
compra de ações e dos bônus de subscrição requer a determinação do modelo de 
avaliação mais adequado para a concessão de instrumentos patrimoniais, o que depende 
dos termos e condições da concessão. Isso requer também a determinação dos dados 
mais adequados para o modelo de avaliação, incluindo a vida esperada da opção, eventos 
futuros, volatilidade e rendimento de dividendos e correspondentes premissas. As 
premissas e modelos utilizados para estimar o valor justo dos pagamentos baseados em 
ações são divulgados na Nota 24.d. 
 
As despesas dessas transações são reconhecidas no resultado durante o período em que 
o direito é adquirido (período durante o qual as condições específicas de aquisição de 
direitos devem ser atendidas) em contrapartida da reserva de pagamento baseado em 
ações, no patrimônio líquido. 

 
3.20. Seguros 

 
As despesas com prêmios de seguros são registradas como despesas antecipadas, e 
reconhecidas na demonstração do resultado, linearmente, no período de vigência das 
apólices. 
 

3.21. Resultado por ação 
 
A Companhia efetua os cálculos do lucro (prejuízo) por ação básico utilizando o número 
médio ponderado das ações ordinárias em circulação, durante o período correspondente ao 
resultado. O lucro (prejuízo) por ação diluído é calculado ajustando-se a média ponderada 
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da quantidade de ações ordinárias em circulação supondo a conversão de todas as ações 
potenciais, conforme pronunciamento técnico CPC 41 - Resultado por Ação. 
 

3.22 Mensuração do valor justo 
 

A Companhia mensura instrumentos financeiros e ativos não financeiros ao valor justo em 
cada data de reporte. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou 
pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes 
do mercado na data de mensuração. A mensuração do valor justo é baseada na presunção 
de que a transação para vender o ativo ou transferir o passivo ocorrerá: 
 

 No mercado principal para o ativo ou passivo; e  
 Na ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou o 

passivo. O mercado principal ou mais vantajoso deve ser acessível pelo 
Companhia. 

 
O valor justo de um ativo ou passivo é mensurado com base nas premissas que os 
participantes do mercado utilizariam ao definir o preço de um ativo ou passivo, presumindo 
que os participantes do mercado atuam em seu melhor interesse econômico. 
 
A mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva em consideração a 
capacidade do participante do mercado de gerar benefícios econômicos utilizando o ativo 
em seu melhor uso possível ou vendendo-o a outro participante do mercado que utilizaria o 
ativo em seu melhor uso. A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas 
nas circunstâncias e para as quais haja dados suficientes disponíveis para mensurar o 
valor justo, maximizando o uso de dados observáveis relevantes e minimizando o uso de 
dados não observáveis. 
 
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas 
demonstrações financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita a 
seguir, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do 
valor justo como um todo: 
 

 Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou 
passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração;  

 Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e 
significativa para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável; 
e 

 Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e 
significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível. Para ativos e 
passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma 
recorrente, o Companhia determina se ocorreram transferências entre níveis da 
hierarquia, reavaliando a categorização (com base na informação de nível mais 
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baixo e significativa para mensuração do valor justo como um todo) no fim de cada 
período de divulgação. 
 

A Companhia determina as políticas e os procedimentos para mensuração do valor justo, 
como ativos financeiros não cotados, e para mensuração não recorrente. A Companhia é 
responsável pelo departamento de avaliação de risco, os diretores financeiros e gerentes 
de cada propriedade. 
 
Os avaliadores externos estão envolvidos na avaliação de ativos significativos, como por 
exemplo ativos financeiros não cotados, e passivos significativos, tais como 
contraprestação contingente.  
 
O envolvimento de avaliadores externos é decidido anualmente pela Companhia, após 
discussão com a Companhia e respectiva aprovação dele recebida. Os critérios de seleção 
incluem conhecimentos de mercado, reputação, independência e verificação se as normas 
profissionais são cumpridas.  
 
A Companhia após discussão com os avaliadores externo, determina que técnicas de 
avaliação e informações são utilizadas em cada caso. Para fins dessa análise, a 
Admininstração confirma as principais informações utilizadas na última avaliação, 
confrontando as informações constantes no cálculo da avaliação com os contratos e 
demais documentos relevantes. 
 
A Administração, em conjunto com os avaliadores externos da Companhia, também 
compara cada movimentação no valor justo de cada ativo e passivo com as respectivas 
fontes externas com o objetivo de determinar se a movimentação é aceitável. 
 
Em caráter interino, a Administração apresenta os resultados da avaliação ao Conselho de 
Administração do Companhia, bem como uma discussão sobre as principais premissas 
utilizadas nas avaliações. As correspondentes divulgações ao valor justo de instrumentos 
financeiros e ativos não financeiros mensurados ao valor justo ou no momento da 
divulgação dos valores justos são resumidas nas respectivas notas. Para fins de 
divulgações do valor justo, o Companhia determinou classes de ativos e passivos com base 
na natureza, características e riscos do ativo ou passivo e o nível da hierarquia do valor 
justo, conforme acima explicado. As correspondentes divulgações ao valor justo de 
instrumentos financeiros e ativos não financeiros mensurados ao valor justo ou no 
momento da divulgação dos valores justos são resumidas nas respectivas notas. 
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4. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 1° de 

janeiro de 2019 
 
4.1. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019 

 
4.1.1. IFRS 16/CPC 06 (R2) - Arrendamentos 

 
A IFRS 16/CPC 06 (R2) substitui as orientações existentes na IAS 17/CPC 06 (R1) 
e correspondentes interpretações e estabelece princípios para o reconhecimento, 
mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento (Nota 
3.11). 
 
De acordo com a IAS 17/CPC 06 (R1), todos os pagamentos de arrendamentos 
operacionais eram apresentados como parte dos fluxos de caixa  de atividades 
operacionais. Atualmente, de acordo com a IFRS 16/CPC 06 (R2), os pagamentos 
de arrendamentos que são parte do escopo são apresentados como parte dos 
fluxos de caixa de atividades de financiamento. 
 
A Administração da Companhia, com o auxílio de especialistas, efetuou a 
identificação dos contratos (inventário dos contratos), avaliando se há ou não, 
arrendamento de acordo com a IFRS 16/CPC 06(R2). 
 
A Companhia, com base em avaliações, identificou que o maior impacto produzido 
por esta norma foi relacionado ao reconhecimento no balanço patrimonial do direito 
de uso e passivos de arrendamento dos contratos de imóveis locados de terceiros 
com prazos de vigência superiores a 12 meses enquadrados nos critérios 
estabelecidos pela norma. 

 
A Companhia selecionou como método para a adoção inicial a abordagem 
retrospectiva modificado, com o efeito cumulativo de aplicação inicial nos ativos e 
passivos, sem a reapresentação de períodos comparativos. A Companhia optou por 
utilizar o expediente prático que permite não reavaliar se um contrato é ou contém 
um arrendamento na transição para a IFRS 16. 
 
Não foi realizado o reconhecimento contábil daqueles contratos de itens de baixo 
valor e com prazo de encerramento dentro do período de 12 (doze) meses a partir 
da data da aplicação inicial da nova norma. 
 
Adicionalmente, os seguintes expedientes práticos foram utilizados para a transição 
aos novos requerimentos de contabilização de arrendamentos: 
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 Utilização de uma única taxa de desconto à cada carteira de arrendamentos com 
características razoavelmente similares. Nesse sentido, obteve-se a taxa 
incremental de captação, mensurada em 1º de janeiro de 2019, aplicável a cada 
uma das carteiras de ativos arrendados. Por meio desta metodologia, a 
Companhia adotou taxa única para contratos com períodos e condições similares. 

 Exclusão dos custos diretos iniciais da mensuração do saldo inicial do ativo de 
direito de uso; 

 Utilização de percepção tardia para determinação do prazo do arrendamento, 
naqueles casos em que o contrato contém opções de prorrogação ou rescisão; e 

 O arrendatário pode optar, por cada classe de ativo subjacente, não separar os 
componentes do arrendamento de quaisquer componentes de não arrendamento 
associado. 

O montante registrado como direito de uso e passivo de arrendamentos em 1º de 
janeiro de 2019 foi de R$ 410.479 em decorrência da adoção do CPC 06 (R2) – 
Arrendamentos (IFRS 16 – Leases), utilizando o método retrospectivo modificado 
de adoção. 
 
A Companhia chegou à sua taxa de desconto, com base em uma poderação das 
taxas de juros livres de risco observadas no mercado brasileiro, para os prazos de 
seus contratos, ajustadas à realidade da Companhia (spread de crédito). Os 
spreads foram obtidos com base nas atuais operações de créditos da Companhia. A 
tabela abaixo evidencia as taxas consideradas, vis-à-vis os prazos dos contratos. 
 

Prazo do contrato Taxa 
   
Até 5 anos De 7,08% a 9,57% 
De 6 a 10 anos De 9,83% a 10,40% 
Mais de 10 anos De 10,45% a 10,56% 
 
Conforme base de conclusão 161 e 162 do IASB, referências do IFRS16/ 
CPC06(R2) e do Ofício-Circular CVM SNC/SEP 02/2019, a Administração utilizou a 
taxa incremental como critério para os cálculos dos ativos e passivos escopo do 
IFRS16/CPC06 (R2) e assim estão apresentados no balanço da Companhia.  
 
A Administração entende que a taxa utilizada representa o fluxo de caixa mais  
próximo do real e estão alinhados com as características dos contratos de 
arrendamento, conforme determina o item 27b do ofício da CVM. 
 
Caso a Companhia tivesse adotado a metodologia de cálculo projetando a inflação 
embutida na taxa incremental nominal e trazendo ao valor presente pela taxa 
incremental nominal, o percentual médio de inflação a projetar por ano seria de 
aproximadamente 4,25%. O prazo médio dos contratos considerados é de 8,5 anos. 
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4.1.1. ICPC 22/IFRIC 23 - Incerteza sobre o Tratamento de Tributos sobre o Lucro 

 
A interpretação ICPC 22 foi adotada pela primeira vez no exercício corrente, a qual 
esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 
quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. A administração 
da Companhia deve determinar se eventuais posições fiscais incertas serão 
avaliadas separadamente ou em conjunto; e avaliar se é provável que a autoridade 
fiscal aceite a utilização de tratamento fiscal incerto.  
 
Em caso positivo, a Companhia deve determinar se sua posição fiscal e contábil 
está consistente com o tratamento fiscal utilizado. Em caso negativo, a Companhia 
deve refletir o efeito da incerteza na determinação da sua posição contábil e fiscal 
utilizando o valor mais provável ou o método do valor esperado. 
 
A Administração não identificou posições fiscais incertas, consequentemente, a 
posição fiscal e contábil da Companhia está consistente com o tratamento fiscal 
utilizado. 
 
Outros pronunciamentos ou alterações não tiveram impacto ou não são aplicados. 

 
4.2. Normas emitidas, mas ainda não vigentes 

 
Na data de autorização destas demonstrações financeiras, a Companhia não adotou as 
IFRSs novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda não aplicáveis: 
 

IFRS 10 - Demonstrações Consolidadas e IAS 
28 (alterações)  

Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor 
e sua Coligada ou Joint Venture  

Alterações à IFRS 3  Definição de negócios  
Alterações à IAS 1 e IAS 8  Definição de material  
Estrutura Conceitual  Estrutura Conceitual nas Normas IFRS  

 
A Administração não espera que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto 
relevante sobre as demonstrações financeiras da Companhia em períodos futuros. 
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5. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas 
 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas 
razoáveis para as circunstâncias. 
 
5.1. Estimativas e premissas contábeis críticas 

 
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por 
definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos 
resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com 
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos 
para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo. 
 
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras 
importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco 
significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 
próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir: 
 
5.1.1. Transações com pagamentos baseados em ações 

 
A Companhia mensura o custo de transações liquidadas com ações baseado no valor 
justo dos instrumentos patrimoniais na data da sua outorga. A estimativa do valor justo 
dos pagamentos com base em ações requer a determinação do modelo de avaliação 
mais adequado para a concessão de instrumentos patrimoniais, o que depende dos 
termos e condições da concessão. Isso requer também a determinação dos dados 
mais adequados para o modelo de avaliação, incluindo a vida esperada da opção, 
volatilidade e rendimento de dividendos e correspondentes premissas. As premissas e 
modelos utilizados para estimar o valor justo dos pagamentos baseados em ações são 
divulgados na Nota 24(d). 
 

5.1.2. Tributos 
 
Em virtude da natureza e complexidade dos negócios da Companhia, as diferenças 
entre os resultados efetivos e as premissas adotadas ou as futuras alterações 
dessas premissas podem acarretar futuros ajustes de receitas e despesas 
tributárias já registradas. A Companhia constitui provisões, com base em 
estimativas razoáveis, para as possíveis consequências de inspeções das 
autoridades fiscais. O valor dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais 
como a experiência de fiscalizações anteriores e as diferentes interpretações da 
regulamentação fiscal pela entidade contribuinte e pela autoridade fiscal 
responsável. Essas diferenças de interpretação podem referir-se a uma grande 
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variedade de questões, dependendo das condições vigentes no domicílio da 
respectiva entidade. 

 
5.1.3. Imposto de renda e contribuição social diferidos  

 
São reconhecidos o imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos 
referentes: (i) a todos os prejuízos fiscais não utilizados, na medida em que seja 
provável que haverá um lucro tributável contra o qual os prejuízos possam ser 
compensados; (ii) diferenças temporárias; (iii) ágio oriundo de incorporação reversa. 
A definição do valor do imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos 
que podem ser reconhecidos exige um grau significativo de julgamento por parte da 
Administração, com base nas estimativas de lucro e no nível de lucro real tributável 
futuro, baseados no plano anual de negócios aprovado pelo Conselho de 
Administração. 
 
A Nota 21 fornece detalhes sobre imposto de renda corrente e diferido. 
 

5.1.4. Provisão para demandas judiciais 
 
A Companhia tem diversos processos judiciais e administrativos, como descrito na 
Nota 22. No processo de elaboração e revisão dessas provisões são considerados 
aspectos como a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos assessores jurídicos internos e externos. A Administração, em 
conjunto com seus assessores jurídicos internos e externos, julga que essas 
provisões para risco tributáveis, cíveis e trabalhistas são suficientes para cobrir 
eventuais desfechos desfavoráveis no decorrer dos processos. 

 
5.1.5. Determinação do prazo de arrendamento de contratos que possuam cláusulas de 

opção de renovação ou rescisão 
 

O Companhia determina o prazo do arrendamento como o prazo contratual não 
cancelável, juntamente com os períodos incluídos em eventual opção de renovação 
na medida em que essa renovação seja avaliada como razoavelmente certa e com 
períodos cobertos por uma opção de rescisão do contrato na medida em que 
também seja avaliada como razoavelmente certa. O Companhia possui vários 
contratos de arrendamento que incluem opções de renovação e rescisão. A 
Companhia aplica julgamento ao avaliar se é razoavelmente certo se deve ou não 
exercer a opção de renovar ou rescindir o arrendamento. Nessa avaliação considera 
todos os fatores relevantes que criam um incentivo econômico para o exercício da 
renovação ou da rescisão. Após a mensuração inicial a Companhia reavalia o prazo 
do arrendamento se houver um evento significativo ou mudança nas circunstâncias 
que esteja sob seu controle e afetará sua capacidade de exercer ou não exercer a 
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opção de renovar ou rescindir (por exemplo, realização de benfeitorias ou 
customizações significativas no ativo arrendado). 

 
6. Gestão de risco financeiro 

 
6.1. Fatores de risco financeiro 

 
As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado, 
risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco busca minimizar 
potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. Em 2019, 2018 e 
2017, a Companhia não utilizou qualquer instrumento financeiro derivativo para se proteger 
de exposições a esses riscos. 
 
A gestão de risco é realizada pelo departamento de Controladoria e Finanças da 
Companhia, seguindo as políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. 
 
a) Risco de mercado 

 
Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros 
 
Considerando que a Companhia não tem ativos significativos em que incidam juros, o 
resultado e os fluxos de caixa operacionais da Companhia são, substancialmente, 
independentes às mudanças nas taxas de juros do mercado. 
 
O risco de taxa de juros da Companhia decorre de empréstimos e financiamentos. Os 
empréstimos emitidos às taxas variáveis expõem a Companhia ao risco de taxa de 
juros de fluxo de caixa. Os empréstimos emitidos às taxas fixas, ou com componentes 
fixos, expõem a Companhia ao risco de valor justo associado à taxa de juros. Durante 
2019, 2018 e 2017, os empréstimos da Companhia eram, em sua maioria, vinculados à 
moeda nacional e às taxas variáveis com componentes fixos em reais. 
 
A Companhia analisa sua exposição à taxa de juros de forma dinâmica e avaliando as 
circunstâncias atuais e cenários futuros.  
 

b) Risco de crédito 
 
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em instituições 
financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a receber 
em aberto. Para instituições financeiras, incluindo operadoras de cartão de crédito, são 
aceitos somente títulos de entidades de reputação no mercado financeiro; dessa forma, 
a administração busca minimizar exposições a risco de crédito. 
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Para clientes corporativos (pessoa jurídica), a área de Análise de Crédito avalia a 
qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua posição financeira, 
experiência passada e outros fatores. Os limites de riscos individuais são determinados 
com base em classificações internas de acordo com os parâmetros determinados pela 
diretoria. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. As vendas para 
pessoas físicas são, substancialmente, liquidadas em dinheiro ou por meio das 
principais operadoras de cartões de crédito e financeiras existentes no mercado. 

 
Em 2019, a Companhia adotou um meio de pagamento próprio, denominado Tok Pay, 
no qual concede crédito a clientes para pagamento em até 12 vezes. A análise de 
crédito é restritiva, e possui política determinada pela administração, bem como a 
exposição é acompanhada mensalmente. 
 

c) Risco de liquidez 
 
Historicamente, a Companhia não registra perdas significativas com crédito devido à 
qualidade das instituições financeiras e operadoras de cartões de crédito com quem a 
Companhia mantém operações e ao fato relacionado à concentração de vendas por 
meio de transações que não derivam riscos de crédito à Companhia. 
 
O risco de liquidez surge da possibilidade de não podermos cumprir as nossas 
obrigações contratadas nas datas previstas e necessidades de caixa devido às 
restrições de liquidez do mercado. 
 
O excesso de caixa é gerenciado pela Tesouraria, que investe esse excesso em 
contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto 
prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente 
para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões de fluxo de 
caixa. 
O quadro abaixo demonstra o vencimento das principais obrigações reconhecidas em 
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017: 
 

  Até 3 meses 
De 3 a 12 

meses 
Acima de 12 

meses Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2019     
Fornecedores  67.191 24.858 - 92.049 
Passivo de arrendamento 23.695 71.086 322.397 417.178 
Contas a pagar com partes relacionadas - - 39.148 39.148 
Empréstimos e financiamentos 112.150 - - 112.150 
Outras contas a pagar 26.010 - - 26.010 
  229.046 95.944 361.545 686.535 

 
 
 
 
 

229



 
 
 
Estok Comércio e Representações S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 

51 

  Até 3 meses 
De 3 a 12 

meses 
Acima de 12 

meses Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2018     
Fornecedores  92.985 1.310 - 94.295 
Contas a pagar com partes relacionadas - - 36.546 36.546 
Empréstimos e financiamentos 94.609 9.376 7.510 111.495 
Outras contas a pagar 21.334 371 - 21.705 
  208.928 11.057 44.056 264.041 
 

  Até 3 meses 
De 3 a 12 

meses 
Acima de 12 

meses Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2017     
Fornecedores e confirming  108.582 847 - 109.429 
Contas a pagar com partes relacionadas - 1.125 34.010 35.135 
Empréstimos e financiamentos 55.627 33.461 23.796 112.884 
Outras contas a pagar 17.293 5.028 - 22.321 
  181.502 40.461 57.806 279.769 
 

d) Análise de sensibilidade 
 
Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador em equivalentes de caixa e 
contas a pagar com partes relacionadas e empréstimos e financiamentos, ao qual a 
Companhia estava exposta na data-base de 31 de dezembro de 2019, foram definidos 
dois cenários diferentes. Como cenário provável foi considerado o valor contábil. A 
partir deste, foram calculadas variações de 25% (cenário 1) e 50% (cenário 2). 
 
Para cada cenário foi calculada a “receita e despesa financeira bruta”, não levando em 
consideração a incidência de tributos sobre os rendimentos das aplicações.  
     
31 de dezembro de 2019 
 

Operações Risco 
% a.a. 

(a) 
Valor 

contábil 
Cenário 
provável Cenário 1 Cenário 2 

       
Equivalentes de caixa Queda do CDI 5,96% 3.500 209 156 104 
Passivo de 

arrendamento Aumento do IGP-M 7,30% 417.178 (30.454) (38.067) (45.681) 
Empréstimos e 

financiamentos Aumento do CDI 5,96% 112.150 (6.684) (8.355) (10.026) 
Contas a pagar com 

partes relacionadas Aumento do CDI 5,96% 39.148 (2.333) (2.917) (3.500) 
 
(a) Índice CDI obtido através do site da B3 S.A.  

 
6.2. Gestão de capital 

 
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a 
capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e 
benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal 
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para reduzir esse custo. 
 
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a política de 
pagamento de distribuição de lucros, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas 
ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. 
 
A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse 
índice corresponde à dívida líquida dividida pelo total do capital. A dívida líquida, por sua 
vez, corresponde ao total de empréstimos e financiamentos e contas a pagar com partes 
relacionadas, subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é 
apurado por meio da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço 
patrimonial, com a dívida líquida. 
 
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro podem ser assim sumariados: 
 
  2019 2018 2017 
  (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) 
Total dos empréstimos e financiamentos 112.150 111.495 112.884 
( - ) Caixa e equivalentes de caixa (12.425) (15.504) (4.810) 
     
Dívida líquida 99.725 95.991 108.074 
Total do patrimônio líquido 437.749 403.450 354.837 
     
Total do capital 537.474 499.441 462.911 
     
Índice de alavancagem financeira - % 18,55% 19,22% 23,35% 

 
6.3. Valor justo 

 
Apresentamos a seguir uma comparação por classe do valor contábil e do valor justo dos 
instrumentos financeiros da Companhia apresentados nas demonstrações financeiras: 
 
  Valor contábil Valor justo 
  2019 2018 2017 2019 2018 2017 
Ativos financeiros       

Caixa e equivalentes de caixa 12.425 15.504 4.810 12.425 15.504 4.810 
Contas a receber de clientes 351.407 355.960 288.494 351.407 275.535 288.494 

Total 363.832 371.464 293.304 363.832 291.039 293.304 
Passivos financeiros       

Empréstimos e financiamentos 112.150 111.495 112.884 112.150 111.495 112.884 
Arrendamento 417.178 - - 417.178 - - 
Fornecedores  92.049 94.295 109.429 92.049 94.295 109.429 
Contas a pagar com partes relacionadas 39.148 36.546 35.135 39.148 36.546 35.135 

Total 660.525 242.336 257.448 660.525 242.336 257.448 
 
O valor justo dos ativos e passivos financeiros é a quantia pela qual o instrumento poderia 
ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar e não em uma 
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venda ou liquidação forçada. Os seguintes métodos e premissas foram utilizados para 
estimar o valor justo: 
 
Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores 
e partes relacionadas de curto prazo se aproximam de seu respectivo valor contábil em 
grande parte devido ao vencimento de curto prazo desses instrumentos. 
 
Valores a receber a longo prazo a taxas pré e pós-fixadas são avaliados pela Companhia 
com base em parâmetros, tais como: taxa de juros, fatores de risco específicos, 
credibilidade individual do cliente ou da contraparte. Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 
2017, o valor contábil desses valores a receber se aproxima de seu valor justo. 

 
7. Caixa e equivalentes de caixa 

 
  2019 2018 2017 
     
Caixa e bancos  8.925  919 2.847 
Aplicações financeiras  3.500  14.585 1.963 
  12.425 15.504 4.810 
 
As aplicações financeiras estão representadas, substancialmente, por operações 
compromissadas, com remuneração mensal de 50% do CDI em 2019 (50% em 2018 e 95% a 
101,3% em 2017) da variação do índice do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), de alta 
liquidez, resgatáveis com o próprio emissor, sem risco de mudança de valor ou perda de 
rendimentos. 
 

8. Contas a receber de clientes 
 
  2019 2018 2017 
     
Cartões de crédito de terceiros (a) 341.652 358.803 291.235 
Duplicatas a receber e outros (b) 16.412 4.508 5.468 
Ajuste a valor presente (6.222) (7.151) (8.009) 
Provisão para perdas de crédito esperadas (435) (200) (200) 
  351.407 355.960 288.494 
 
(a) Cartões de crédito de terceiros - as vendas por cartões de crédito podem ser realizadas à vista ou por meio de parcelamentos de 

2 a 10 meses sem encargos financeiros, dependendo de certos patamares de compra. O risco de crédito nessas operações é 
assumido pelas operadoras de cartões de crédito. O prazo médio de recebimentos do contas a receber em 2019 ficou em 105 dias 
(114 em 2018 e 101 em 2017). 

(b) Duplicatas a receber e outros - inclui saldo de duplicatas emitidas para pessoas jurídicas e pessoas físicas. O risco de crédito 
nessas operações é assumido pela Companhia. Em 2019, a Companhia possuía R$11.765 de contas a receber relacionadas a 
pessoas físicas (não existia a modalidade em 2018 e 2017). 
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A composição do saldo das contas a receber vencidas e a vencer é assim apresentada: 
 
  2019 2018 2017 
A vencer    

De 1 a 30 dias 99.980 88.721 65.771 
De 31 a 60 dias 72.113 67.316 47.919 
De 61 a 90 dias 47.789 47.511 39.167 
De 91 a 120 dias 37.676 39.127 31.782 
De 121 a 150 dias 25.195 28.030 26.717 
De 151 a 180 dias 20.465 24.669 22.526 
De 181 a 210 dias 18.573 19.591 20.508 
Acima de 211 dias 28.020 43.857 35.587 

  349.811 358.822 289.977 
     
Vencidas    

De 1 a 30 dias 7.962 4.292 6.658 
De 31 a 60 dias 210 166 21 
De 61 a 90 dias 18 20 36 
Acima de 91 dias 63 11 11 

  8.253 4.489 6.726 
     
Ajuste a valor presente (6.222) (7.151) (8.009) 
Provisão para créditos de realização duvidosa (435) (200) (200) 
  351.407 355.960 288.494 
 
A movimentação do saldo da conta de provisão para perda de estoques é assim apresentada: 
 
Saldo em 31 de dezembro de 2016  200  
Complementos (reversões)  -  
Saldo em 31 de dezembro de 2017 200  
Complementos (reversões)  -  
Saldo em 31 de dezembro de 2018 200  
Complementos (reversões) 235  
Saldo em 31 de dezembro de 2019 435  
 
Os saldos das contas a receber apresentados nas demonstrações financeiras estão líquidos das 
comissões a serem pagas às administradoras de cartões de crédito e financeira, bem como 
ajustados a valor presente com base na taxa SELIC, quando aplicável. Considerando a natureza 
das operações da Companhia, e que o saldo a receber é substancialmente relacionado com 
operadoras de cartões, a exposição ao risco de crédito é mínima, e as análises sobre as 
provisões para créditos de realização duvidosa são efetuados apenas para duplicatas e cheques, 
os quais não apresentam variações significativas durante o exercício. 
 
A totalidade das contas a receber é em moeda nacional (reais). 
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9. Estoques 
 
  2019 2018 2017 
Mercadorias para revenda    

Nos centros de distribuição 78.687 77.961 72.558 
Nas lojas 95.065 76.186 72.842 
Mercadorias em poder de terceiros 1.813 997 600 

Mercadorias em trânsito 4.333 2.273 2.988 
Material de uso e consumo 2.262 1.408 1.231 
Adiantamentos a fornecedores 144 204 246 
Provisão para perda de estoques (2.743) (2.517) (1.478) 
  179.561 156.512 148.987 
 
A movimentação do saldo da conta de provisão para perda de estoques é assim apresentada: 
 
Saldo em 31 de dezembro de 2016 (656) 
Provisão (1.112) 
Reversões/baixas efetivas 290 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 (1.478) 
Provisão (1.387) 
Reversões/baixas efetivas 348 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (2.517) 
Provisão (1.169) 
Reversões/baixas efetivas 943 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (2.743) 
 
 

10. Tributos a recuperar 
 
  2019 2018 2017 
     
IPI a recuperar (a) 16.457 15.790 - 
ICMS a compensar 5.123 2.236 1.736 
Tributos diferidos 1.587 1.824 2.042 
Outros 74 1.642 1.186 
  23.241 21.492 4.964 
     
Circulante 22.345 20.888 3.812 
Não circulante 896 604 1.152 
 
O saldo do ativo não circulante está representado, substancialmente, pelo ICMS sobre compra do ativo imobilizado. 
 
(a) Refere-se substancialmente a créditos relativos aos pagamentos a maior de IPI sobre preço estimado de venda dos últimos cinco 

anos. 
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11. Depósitos judiciais 
 
  2019 2018 2017 
  (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) 
Processos tributários (a)  11.786   19.876   57.618  
Processos trabalhistas  2.100   1.813  498  
Processos cíveis  431   620  482  
   14.317   22.309   58.598  
 
 
(a) Em 2018, a Companhia converteu o depósito judicial a favor da União R$42.853 relacionado a processo de IPI. Em 2019, a 

Companhia reverteu a favor da União R$9.375 referente à parcela do depósito judicial relacionado ao processo de INSS. Vide 
Nota 22. 
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2019 2018 2017 

 
Custo 
total 

Depreciação 
acumulada 

Custo 
total 

Depreciação 
acumulada 

Custo 
total 

Depreciação 
acumulada 

       
Terrenos  15.465   -   15.465   -   15.465   -  
Móveis e utensílios  38.199   (11.777)  30.079   (9.191)  28.559   (6.516) 
Máquinas e ferramentas  29.904   (13.368)  27.433   (11.465)  24.815   (8.873) 
Equipamentos de informática  34.496   (24.387)  29.358   (21.707)  26.000   (19.421) 
Instalações  144.108   (91.098)  134.423   (81.058)  128.153   (67.965) 
Benfeitorias  165.119   (97.677)  141.170   (86.579)  137.177   (74.544) 
Imobilizações em andamento  10.112   -   10.107   -  2.372   -  
Outros imobilizados 9.573   (5.387) 9.067   (5.097) 9.412   (4.784) 
Imobilizado Total  446.976  (243.694)  397.102  (215.097)  371.953  (182.103) 
 
 

13. Intangível, líquido 
 

 
Software e 

licença 
Ponto 

comercial 
Total 

intangível 
    
Saldos em 31 de dezembro de 2016 5.126 535 5.661 
Aquisição 2.305 - 2.305 
Baixa (10) - (10) 
Amortização (1.973) (77) (2.050) 
Saldos em 31 de dezembro de 2017 5.448 458 5.906 
Aquisição  1.376 - 1.376 
Baixa (350) - (350) 
Amortização (2.099) (76) (2.175) 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 4.375 382 4.757 
Aquisição  7.624 - 7.624 
Baixa (357) - (357) 
Amortização (1.907) (77) (1.984) 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 9.735 305 10.040 
    
Taxas médias anuais de amortização - % 20 10  

 
 
 

 2019 2018 2017 

 
Custo 
total 

Amortização 
acumulada 

Custo 
total 

Amortização 
acumulada 

Custo 
total 

Amortização 
acumulada 

       
Software e licença  32.103   (22.368)  24.479   (20.104)  23.628   (18.180) 
Ponto comercial 1.967   (1.662) 1.967   (1.585) 1.967   (1.509) 
 34.070  (24.030) 26.446  (21.689) 25.595  (19.689) 
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14. Direito de uso e passivo de arrendamento  
 
A Companhia possui arrendamentos exclusivamente com a natureza de locação de imóveis,  
utilizando as cláusulas usuais de mercado para cancelamento e/ou extensão dos contratos. 
 
A taxa de desconto em 31 de dezembro de 2019 variou entre 7,42% a 10,00%, (7,08% a 10,56% 
em 1º de janeiro de 2019), de acordo com os prazos de seus contratos, considerando o spread 
de crédito da Companhia. 
 
Os arrendamentos contratados pela Companhia são apresentados abaixo: 
 
i) Direito de uso 
 

 
Adoção inicial 1º de janeiro de 2019 410.749 
Atualizações contratuais 16.892 
Adições novos contratos 42.226 
Baixas - 
Amortização (70.012) 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 399.855 
 
ii) Passivo de arrendamento 
 

 
Adoção inicial 1º de janeiro de 2019 410.749
Atualizações contratuais 16.892
Adições novos contratos 42.226
Baixas -
Juros 39.629
(-) Pagamentos de principal (52.689)
(-) Pagamentos de juros (39.629)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 417.178
 
iii) Maturidade dos contratos 
 

  Valor    
2020  93.157 
2021  90.324 
2022  86.602 
2023  73.932 
2024  59.273 
Mais de 5 anos  185.829 
Total dos valores não descontados  589.117 
Juros  (171.939) 
Passivo de arrendamento em 31/12/2019           417.178  
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15. Fornecedores 
 
  2019 2018 2017 
     
Fornecedores - mercado interno (i) 85.472 86.765 81.194 
Fornecedores - confirming - - 25.031 
Fornecedores - mercado externo 3.797 7.380 3.652 
Ajuste a valor presente (993) (543) (991) 
Fretes a pagar 3.773 693 543 
  92.049 94.295 109.429 
 
(i) Em 2017, a Companhia possuía contrato de Confirming firmado com instituição financeira, o saldo da operação em 31 de 

dezembro de 2017 era de R$25.031 e possibilitava antecipar aos fornecedores, recursos referentes às suas vendas de 
mercadorias. Em 2018 e 2019 a Companhia não operou com essa modalidade. 

 
 
 

16. Empréstimos e financiamentos 
 

  2019 2018 2017 

Média ponderada  
dos encargos  

financeiros - % 
Em moeda nacional     

Capital de giro - lastreado 
em recebíveis  104.470 84.813 67.248 

109% do CDI em 2019 (105% do 
CDI a.a. 2018 e 108% 2017) 

Capital de giro 7.680 26.682 45.563 Variação do CDI + 1,61% a 2,10% 
para 2019 e 2018 (1,45% a.a. - 

1,80% a.a. para 2017) 
Financiamentos - - 73 - 

  112.150 111.495 112.884  
      
Circulante 112.150 103.985 89.088  
Não circulante - 7.510 23.796  
 
Em garantia dos empréstimos e financiamentos foram oferecidas notas promissórias avalizadas 
pelos acionistas e cessão fiduciária de parcela da carteira de recebíveis de cartões de crédito, e 
as operações não possuem cláusulas restritivas (“covenants”) relacionadas a indicadores 
financeiros. 
 
Os vencimentos dos empréstimos e financiamentos estão apresentados a seguir: 
 
  2019 2018 2017 
     
6 meses ou menos 112.150 94.690 56.080 
6 a 12 meses - 9.295 33.008 
Acima de 12 meses - 7.510 23.796 
  112.150 111.495 112.884 
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17. Contas a pagar com partes relacionadas 
 
  2019 2018 2017 
     
Parcela sob condição suspensiva 34.010 34.010 34.010 
Juros sobre saldo de contraprestação a pagar 5.138 2.536 - 
Contraprestação principal a pagar - - 1.125 
  39.148 36.546 35.135 
     
Circulante - - 1.125 
Não circulante 39.148 36.546 34.010 
 
O saldo de contraprestação a pagar referia-se ao parcelamento devido aos ex-controladores 
decorrente da aquisição do controle acionário da Estok Comércio e Representações S.A. e cuja 
dívida foi assumida pela Companhia com a incorporação da Mevamoga Participações S.A. 
 
A Companhia discutia judicialmente três contratos de derivativos, celebrados em 
desconformidade com as suas operações, que não auferia receitas em moedas estrangeiras e 
não negociava tradicionalmente com produtos de risco financeiro. Com o encerramento dessa 
discussão judicial, em 25 de setembro de 2017, ocorreu a liberação do pagamento das parcelas 
retidas referente a venda do controle da Companhia, restando, ao final de 2017, apenas o 
montante de R$1.125, e que foram negociadas com os ex-controladores em 2018.  
 
Adicionalmente, os sócios decidiram ajustar o valor da contraprestação para incluir um novo 
componente sujeito a condições suspensivas (nos termos do artigo 121 e ss. do Código Civil 
Brasileiro). O valor correspondente a esta parcela, cujo valor total ainda é indeterminado haja 
vista estar sujeito à ocorrência de certas condições foi mensurado com base na melhor 
estimativa da administração. Essa provisão foi registrada em 2017 na rubrica “Outras despesas 
operacionais” (Nota 28), pelo principal de R$34.010. Esse valor é corrigido mensalmente pela 
variação do CDI + 1% e tem vencimento previsto para 24 de outubro de 2024. 
 

18. Salários e encargos sociais 
 
  2019 2018 2017 
     
Salários e participações no resultado a pagar 4.682 17.542 5.177 
Provisões de férias 15.372 12.743 16.097 
INSS a recolher 3.832 4.050 5.053 
FGTS a recolher 1.038 1.107 1.666 
IRRF a recolher 1.455 4.464 1.867 
Outros 1.225 1.046 986 
  27.604 40.952 30.846 
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19. Tributos a recolher 
 
  2019 2018 2017 
     
ICMS a recolher 8.220 13.508 13.185 
COFINS a recolher 5.422 4.617 3.996 
IPI a recolher 501 1.225 2.185 
PIS a recolher 1.175 997 867 
Outros tributos 1.211 809 719 
  16.529 21.156 20.952 

 
20. Receitas diferidas 

 
  2019 2018 2017 
     
Adiantamento de clientes (i) 23.099  16.182  14.840  
Vales presentes e demais créditos 2.166 1.823 1.400 
Outras receitas diferidas  1.525   3.445   3.996  
  26.790  21.450  20.236  
     
Circulante 26.790 20.781 17.997 
Não circulante - 669 2.239 
 
(i) Referem-se a valores recebidos pela Companhia que serão reconhecidos como receita quando da efetiva transferência dos 

produtos para os clientes. 

 
21. Imposto de renda e contribuição social 

 
21.1. Parcelamento de imposto de renda e contribuição social 

2019 2018 2017 
    
REFIS (IRPJ e CSLL jul/2009 a nov/2013) - (a) 5.695 6.094 6.228 
PERT (IRPJ e CSLL dez/2012 a jan/2013) - (b) 2.908 3.174 3.199 
 8.603 9.268 9.427 
Circulante 986 951 914 
Não circulante 7.617 8.317 8.513 
 
(a) A Companhia aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) junto à Secretaria da Receita Federal por meio de 

requerimento em 5 de agosto de 2014. A Companhia optou por incluir no parcelamento, com as reduções de 60% de 
multa e 25% de juros, para pagamento em 180 parcelas, valores devidos relativos às competências de 07/2009 a 11/2013 
no montante de R$8.672, dos quais 10% foram liquidados no momento da adesão. O parcelamento se encerra em 
jan/2028 e cada parcela é atualizada mensalmente pela taxa de juros SELIC. Em 31 de dezembro de 2019 R$3.202 
correspondia ao principal, R$185 multa e R$2.308 juros. 

(b) A Companhia aderiu ao Programa de Regularização Tributária (PERT) junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio de requerimento em 17 de março de 2017. O parcelamento foi efetuado 
mediante pagamento em espécie de 24% da dívida consolidada, que montava na época R$4.806, em 24 prestações 
mensais e sucessivas de R$22, e liquidação do restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo 
negativa da CSLL. O parcelamento se encerra em nov/2029 e cada parrcela é atualizada mensalmente pela taxa de juros 
SELIC. Em 31 de dezembro de 2019, R$2.358 correspondia ao principal, R$250 à multa e R$300 aos juros. 
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21.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 
a) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos 

 
 2019 2018 2017 
Tributos diferidos ativos (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) 

Prejuízo fiscal de IRPJ e base negativa de CSSL 37.609 34.483 28.122 
Provisão para demandas judiciais e outras 9.976 13.091 25.988 
Provisão para participação nos resultados 220 4.813 442 
Efeito fiscal do ágio incorporado (i) - - 41.289 
Provisão para não realização da parcela 

contingente do ágio incorporado - - (16.394) 
Provisão temporária - efeito IFRS 16 5.890 - - 
AVP 1.576 1.811 - 
Stock Option 1.742 - - 
Outras diferenças temporárias 891 3.979  5.843  

 57.904 58.177 85.290 
Tributos diferidos passivos    

Adoção do custo atribuído (ii) (3.522) (3.522) (3.522) 
 (3.522) (3.522) (3.522) 
    
Total IR/CS diferidos 54.382 54.655 81.768 
 
(i) Em decorrência do processo de incorporação da controladora Mevamoga, foi reconhecido ativo fiscal diferido sobre 

a diferença temporária gerada na baixa do ágio. Em função de uma parcela do preço de aquisição ser contingente, 
a Administração decidiu registrar provisão para impairment sobre o montante do benefício condicionado à parcela 
contingente, no valor de R$16.394, no momento da incorporação até o momento em que o valor do passivo 
contingente seja pago e, por consequência, apurado o valor do ágio que será dedutível para fins fiscais. 

(ii) A Companhia tem saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos passivos, no montante de R$3.522, 
referente à mais-valia sobre o custo atribuído dos terrenos registrada na data de transição para os novos CPCs. 

 
A Companhia estima recuperar esses créditos como segue: 
 

Ano  
  
2021 20.108 
2022 15.687 
2023  12.720 
2024 9.389 
 57.904 
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b) Reconciliação da despesa do imposto de renda e contribuição social 
 
A conciliação do imposto de renda e da contribuição social, nominal e efetiva, pode ser 
assim demonstrada: 
 
  2019 2018 2017 
  (reapresentado)  (reapresentado) 
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 

social 63.816 100.195 9.084 

Alíquota nominal 34% 34% 34% 
     
Imposto de renda e contribuição social, nominais (21.697) (34.066) (3.089) 

Conciliação    
Baixa dos tributos diferidos sobre ação judicial 
de derivativos - - (3.760) 

Parcela sob condição suspensiva - - (11.563) 
Imposto de renda e contribuição social - 

parcelamento - - (2.791) 
Subvenção para investimento (i) 819   
JSCP 8.682 8.069 - 
Outras diferenças permanentes 1.924 (1.168) (676) 

  (10.272) (27.165) (21.879) 
     
Imposto de renda e contribuição social, efetivos    
 Corrente (9.999) -  -  
 Diferido (273) (27.165) (21.879) 
  (10.272) (27.165) (21.879) 
Alíquota efetiva 16,10% 27,11% -240,85% 
 
(i) A Companhia possui incentivo fiscal estadual, o qual cumpre todos os requisitos legais para ser tratado como 

subvenção para investimento. 
 
 

22. Provisão para demandas judiciais 
 
a) A Companhia apresenta os seguintes passivos relacionados às provisões para demandas 

judiciais 
 
  2019 2018 2017 
  (reapresentado)   
Tributárias e previdenciárias 11.475 20.284 57.408 
Trabalhistas e cíveis 5.773 10.600 11.411 
  17.248 30.884 68.819 
  

243



 
 
 
Estok Comércio e Representações S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 
 

65 

b) A movimentação da provisão está demonstrada a seguir: 
 

  

Provisão para 
demandas 
judiciais 

   
Saldo em 31 de dezembro de 2016 119.956 
   
  Constituição de provisão 40.609 
  Pagamentos realizados (91.342) 
  Baixa contra levantamento de depósitos judiciais (404) 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 68.819 
   

Constituição de provisão 7.539 
Pagamentos realizados (2.621) 
Baixa contra levantamento de depósitos judiciais (42.853) 

Saldo em 31 de dezembro de 2018 30.884 
 

Constituição (reversão) de provisão 1.354 
Pagamentos realizados (5.399) 
Baixa contra levantamento de depósitos judiciais (9.591) 

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado) 17.248 
 
Contingências trabalhistas, cíveis, tributárias e previdenciárias 
 
A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários e está 
discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando 
aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas 
decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela Administração, amparada 
pela opinião de seus consultores legais internos e externos. 
 
A natureza das obrigações pode ser sumariada como segue: 
 
Tributárias e previdenciárias - correspondem basicamente aos questionamentos relativo a: 
 
(i) Em 2010, a Companhia impetrou Mandado de Segurança com o objetivo  da declaração 

de inconstitucionalidade do aumento do RAT da aplicação do FAP, que pode aumentar o 
RAT da Companhia. A partir daquele ano, vinha efetuando depósitos judiciais dos 
valores controversos de RAT/FAP, discutidos no mandado de segurança, 
correspondentes à diferença entre o “RAT Ajustado” exigido e o RAT considerado 
devido, que continuou a ser pago por GPS. Após agosto de 2018, a Companhia passou 
a recolher todo o valor devido por meio da GPS e, em dezembro de 2019, a Companhia 
reverteu em favor da União parcela dos depósitos realizados (R$9.375), seguindo ainda 
com a discussão da tese na esfera jurídica. 
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(ii) A Companhia possui Ação Ordinária com o objetivo de afastar o recolhimento do IPI na 
comercialização dos produtos importados e reconhecer o direito à compensação ou à 
restituição dos valores de IPI pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à 
propositura da ação. Em 2018, a Companhia converteu em favor da União R$42.853 
depositados judicialmente, por razões de conveniência gerenciais/operacionais seguindo 
com a discussão da tese. 

 
Trabalhistas e cíveis - consistem, principalmente, em reclamações de ex-empregados 
relacionadas a disputas sobre o montante de compensação pago sobre demissões, horas 
extras, pagamento de adicionais por transferências, reclamações de clientes, entre outros. 
Consideram o estágio atual dos processos em andamento, em caso de perdas julgadas 
como prováveis. 
 
Operações com derivativos - até 2017, a Companhia vinha discutindo judicialmente três 
contratos de derivativos, celebrados em desconformidade com as operações da Companhia. 
Em 25 de setembro de 2017, a Companhia estabeleceu um acordo extrajudicial com 
cláusula de confidencialidade em que as partes decidiram finalizar as ações judiciais 
(ordinárias, de cobrança e cautelares), bem como todos os seus eventuais incidentes e 
recursos, em quaisquer instâncias, de forma irrevogável e irretratável. O efeito líquido nos 
livros da Companhia totalizou R$90.000.  
 

c) Perdas possíveis, não provisionadas no balanço 
 
Em 25 de maio de 2018, a Companhia recebeu auto de infração questionando a 
dedutibilidade, entre os anos de 2013 a 2015, das despesas de amortização de ágio e juros 
sobre a parcela a pagar proveniente da transação de aquisição de 60% das ações da 
Companhia pela Mevamoga Participações S.A. ocorrida em 2012, que posteriormente foi  
incorporada, em 2013, pela Companhia. A Administração contesta o auto de infração ainda 
na esfera administrativa, e em conjunto com seus consultores jurídicos, avalia o risco de 
perda como possível para o montante de R$178.623 relacionado ao referido auto. 
 
A Companhia possui ações de natureza tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de 
perda classificados pela Administração e seus consultores jurídicos como possível, para os 
quais não há provisão constituída, como a seguir apresentado: 
 
  2019 2018 2017 
     
Tributárias 192.000 183.691 4.578 
Trabalhistas e previdenciárias 15.053 13.855 20.993 
Cíveis 5.773 3.975 2.920 
  212.826 201.521 28.491 
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d) Ganhos contingentes 
 
ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS - a Companhia possui ações judiciais em 
andamento, que objetivam o reconhecimento do direito à exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e da COFINS, bem como a compensação dos valores indevidamente 
recolhidos. Os processos já possuem decisão favorável de 2ª Instância, proferidas pelos 
Tribunais Regionais Federais da 3ª e 4ª Regiões, e aguardam julgamento de embargos de 
declaração e/ou recursos apresentados pela União Federal. A probabilidade de ganho é 
avaliada por seus assessores jurídicos como provável quanto ao mérito e possível quanto à 
obtenção de efeitos patrimoniais em relação às competências anteriores à data da decisão 
do STF (que em 15 de março de 2017 decidiu, em repercussão geral, que “O ICMS não 
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”). 
 
Estando os processos da Companhia ainda pendentes de decisão judicial transitada em 
julgado, não é possível o reconhecimento do ativo relativo aos créditos a serem levantados 
em relação às competências que antecedem cinco anos da data de ingresso das ações até a 
competência de março de 2017 (data da decisão do STF). No entanto, em razão da 
inexistência de decisão final sobre o pedido de modulação de efeitos, apresentado pela 
União Federal nos autos do leading case, julgado em sede de repercussão geral, e 
considerando que, além da modulação de efeitos, a União Federal pede também a fixação 
de forma de cálculo menos favorável ao contribuinte (exclusão do ICMS a recolher da base 
do PIS/COFINS). Por fim, não há como assegurar, nesse momento, quando serão 
efetivamente realizados. 
 
Em relação aos valores relativos às competências posteriores à data da decisão do STF 
(15 de março de 2017), período no qual a probabilidade de perda das ações é avaliada por 
seus assessores jurídicos como remota, a Companhia vem reconhecendo os efeitos no 
resultado. 

 
23. Partes relacionadas 

 
23.1. Remuneração do pessoal-chave da Administração 

 
O pessoal-chave da Administração inclui, além dos administradores da Companhia, todos 
os membros da diretoria executiva. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da 
Administração, por seus serviços, está apresentada a seguir: 
 
  2019 2018 2017 
     
Salários e encargos 13.323 12.161 7.357 
Gratificações e encargos, incluindo plano de opção de 

compra de ações 2.108 2.980 1.560 
Participação nos lucros - 942 - 
  15.431 16.083 8.917 
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23.2 Contas a receber com partes relacionadas  
 
Em 2017 haviam saldos a pagar para os acionistas da Companhia, no montante de R$550, 
referente substancialmente à fianças prestadas, e que estão classificadas em outras contas 
a pagar no balanço patrimonial. Em 2018 e 2019 não existem saldos em aberto. Ainda, em 
2018 a Companhia firmou contrato de arrendamento com a R&G Participações Imobiliárias 
Ltda., empresa que possui como proprietários partes relacionadas à membros do Conselho 
de Administração da Companhia. Referido contrato foi realizado seguindo valor de 
mercado, e em 2019 foram pagos R$1.188 a título de alugueis (R$1.670 em 2018). 

 
24. Patrimônio líquido 

 
a) Capital social 

 
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o capital social totalmente subscrito e 
integralizado está representado no montante de R$ 237.637, representados por 665.390 
ações ordinárias nominativas (266.821.390 após o desdobramento aprovado em 13 de 
outubro de 2020), sem valor nominal, assim distribuídas: 
 

Acionistas Participação 
-% 

Quantidade de 
ações 

Quantidade de 
ações 
 (após 

desdobramento) 
        
FBIE-FIP - Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas  8,81 58.641 23.515.041 
FS - Fundo de Investimento em Participações 38,51 256.257 102.759.057 
TS Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações 13,4 89.129 35.740.729 
Regghi Participações S.A. 8,72 58.042 23.274.842 
Pessoas físicas 30,56 203.321 81.531.721 
  100,0 665.390 266.821.390 

 
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia estava autorizada a aumentar o capital social 
mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal até o limite 
de 7,5% do capital social da Companhia, independentemente de reforma do Estatuto Social 
vigente. 
 

b) Distribuição de dividendos/JSCP 
 
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um 
passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no Estatuto Social da 
Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em 
que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral. 
 
Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, 
ajustado nos termos da legislação societária. A destinação do saldo remanescente do lucro 
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líquido do exercício, após as destinações previstas em lei ou no estatuto, será deliberado na 
Assembleia Geral. 
 
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia registrou Juros Sobre Capital Próprio no 
montante de R$25.534, o qual representa 52,6% do lucro líquido após a destinação da 
reserva de incentivos fiscais e reserva legal. 
 
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia registrou Juros Sobre Capital Próprio no 
montante de R$23.733, o qual representa 34,0% do lucro líquido após a destinação da 
reserva legal. 
 
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia havia declarado dividendos no montante de 
R$5.604. 
 
Cálculo dos Dividendos/JSCP deliberados: 
 

  2019 2018 2017 
  (reapresentado)  (reapresentado) 

 Lucro líquido (prejuízo) do exercício   53.544  73.030  (12.795) 
 (-) Reserva de incentivos fiscais  (2.410) - - 
 Base de cálculo reserva legal   51.134  73.030  (12.795) 
 (-) Reserva legal (5%)   (2.557) (3.652) - 
 Base de cálculo para distribuição de dividendos   48.577  69.378  (12.795) 
 Dividendo mínimo obrigatório (25%)   12.144  17.345  - 
 Dividendo  - - 5.604  
 Valor deliberado de dividendos/JSCP   25.534  23.733  5.604  

 
c) Ajuste de avaliação patrimonial 

 
O ajuste de avaliação patrimonial refere-se ao custo atribuído dos terrenos, conforme 
permitido no período de transição dos CPCs. O saldo é composto pelo custo atribuído no 
montante de R$ 10.359, líquido do respectivo imposto de renda e da contribuição social 
diferidos no montante de R$ 3.522. Esses montantes serão realizados somente quando da 
alienação dos terrenos, a Companhia apresenta o saldo. 
 

d) Plano de opções de compras de ações 
 
A Companhia concede a seus principais executivos e administradores opções de compras 
de ações. A Companhia mensura o custo de transações liquidadas com ações a seus 
funcionários com base no valor justo dos instrumentos patrimoniais na data da sua outorga. 
A estimativa do valor justo dos pagamentos baseados em ações requer a determinação do 
modelo de avaliação mais adequado para a concessão de instrumentos patrimoniais, o que 
depende dos termos e condições da concessão. Isso requer também a determinação dos 
dados mais adequados para o modelo de avaliação, incluindo a vida esperada da opção, 
eventos futuros, volatilidade e rendimento de dividendos e correspondentes premissas. As 
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despesas dessas transações são reconhecidas no resultado (despesas gerais e 
administrativas) durante o período em que o direito é adquirido (período durante o qual as 
condições específicas de aquisição de direitos devem ser atendidas) em contrapartida da 
reserva de opções de compras de ações, no patrimônio líquido. 
 
Plano de opções de compra de ações de 2014 
 
Em 30 de dezembro de 2014, o Conselho de Administração aprovou um plano de 
pagamento baseado em ações. 
 
O plano de opções de compra de ações da Companhia tem por objeto a outorga de opções 
de compra de ações de emissão da Companhia aos participantes com o objetivo de atrair, 
motivar e reter executivos-chave. O preço de exercício das opções concedidas é o valor 
justo das ações no momento da outorga das opções (“Preço de Exercício”), definido nos 
contratos individuais celebrados com cada participante, sem correção monetária até a data 
de seu efetivo exercício nos termos do plano. 
 
As opções foram concedidas aos empregados considerados executivos-chave da 
Companhia, neste caso indicados pelo Conselho de Administração para receberem opções. 
As opções outorgadas são divididas como descrito a seguir:  
 
“Time Based Options” (TBO) ou Exercício da Opção com base no Prazo do Vínculo 
Empregatício 71% do total (76% em 2016) - provê o direito do beneficiário de comprar ações 
a um preço predeterminado com base na ocorrência de um Evento de Liquidez e no tempo 
de trabalho contínuo na Companhia. Estas opções estão sujeitas a um período aquisitivo 
dos direitos às opções e ao seu exercício. O beneficiário terá direito de exercer as opções, 
com base em um cronograma de vesting de 20% ao ano, por 5 (cinco) anos, desde que 
ocorra o evento de liquidez e o mesmo permaneça como empregado, diretor ou prestador 
de serviços da Companhia durante o referido período. Na ocorrência de um Evento de 
Liquidez em data anterior ao vencimento do prazo de exercício de 5 (cinco) anos, as Opções 
poderão se tornar exercíveis antecipadamente e em data anterior ao aniversário da outorga 
das Opções. 
 
“Performance Based Options” (PBO) ou Exercício da Opção com base no Desempenho da 
Companhia 29% do total (24% em 2016) - provê o direito do beneficiário de comprar ações 
na ocasião de um Evento de Liquidez (como por exemplo a alienação total/parcial de 
participação acionária ou Abertura Qualificada de Capital pela Companhia) condicionado ao 
atingimento da meta temporal de crescimento da área de vendas da Companhia.O valor 
justo das opções concedidas foi calculado separadamente pelo tipo de opção. O valor justo 
das opções do tipo TBO foi calculado com base no modelo de avaliação “Binomial Tree 
Model”. Já o valor justo das opções do tipo PBO foi calculado com base no modelo de 
avaliação contínuo de Black & Scholes do tipo Barreira (knock-in) haja vista sua dependência 
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de certas condições para ocorrência e atingimento de determinado nível de performance. As 
premissas e resultados dos cálculos estão demonstrados abaixo: 
 

Detalhes PBO TBO 
    
Data de início (primeira outorga) 30/06/2014 30/06/2014 
Quantidade de opções(i) 1.304.854 4.078.170 
Preço de exercício - R$(i) R$3,16 R$3,16 
Volatilidade anualizada esperada 28,10% 28,10% 
Prazo maturidade estimado(ii) 6 anos 6 anos 
Valor justo da opção R$1,33 R$0,97 
(i)   Considera o desdobramento das ações de na proporção de uma ação para 401 ações, aprovado em 13 de outubro de 2020. 
(ii) Período de cinco anos de carência mais primeiro aniversário da expiração do último período de carência. 
 
Plano de opções de compra de ações de 2018 
 
Em 20 de dezembro de 2018, o Conselho de Administração aprovou a criação do Plano de 
Opções de Compra de Ações (“OCA”) de emissão da Companhia, oferecidos para 
determinados funcionários, em que a Companhia emitiu Opções de Compra de Ações que 
foram adquiridas por esse grupo. De forma similar a um plano de pagamento baseado em 
ações, referido plano foi tratado conforme o pronunciamento contábil para registro de 
pagamento baseada em ações, sendo que o valor justo do plano será registrado como 
despesa do exercício durante o período de benefício ao executivo (vesting period). 
 

Detalhes OCA 2018 OCA 2019 
Data da outorga  20-12-18 30-12-19 
Quantidade de opções (i) 12.723.329 1.310.468 
Preço de exercício - R$(i) 3,16 7,48 
Volatilidade anualizada esperada 38,41% 43,60% 
Prazo maturidade estimado (*) 6 anos 6 anos 
Valor justo da opção 0,66 0,74 

(i)   Considera o desdobramento das ações na proporção de uma ação para 401 ações, aprovado em 13 de outubro de 2020. 
 

e) Bônus de subscrição 
 
Em 3 de setembro de 2019 a Companhia firmou um contrato de prestação de serviços com a 
Domus Aurea Serviços de Tecnologia Ltda. (“Domus”) com o objetivo de receber serviços 
exclusivos de desenho de estratégia, desenvolvimento, assessoria, gestão e treinamento em 
tecnologia digital aplicáveis às suas operações .  
 
O referido contrato possui uma remuneração fixa liquidada em parcela única à vista de 
R$29.083 na assinatura do contrato, parcelas mensais sucessivas e parcela variável 
composta por bônus de subscrição de 20.038.772 ações próprias (considerando o 
desdobramento das ações aprovado em 13 de outubro de 2020) subdivididos em três séries, 
(A, B e C), sujeitos à regras específicas definidas no contrato de prestação de serviço. Na 
mensuração do valor, tomou-se por base que o serviço adquirido é similar a um empregado, 
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conforme previsto no IFRS 2/CPC10, sendo que o valor justo do plano será registrado como 
despesa do exercício durante o período de aquisição do direito (vesting period).  
 
Os Bônus dão ao Beneficiário o direito de exercer após a data de Carência até a data de 
vencimento conforme descrito abaixo. O Bônus só poderá ser exercido após a ocorrência 
das seguintes condicionantes:  
i. Evento de Liquidez da Companhia, conforme definido no contrato de prestação de 

serviços; 
ii. À vigência do contrato de prestação de serviços entre a Companhia e Domus à época do 

exercício de cada prazo de carência do Bônus;  
iii. Ao pagamento do preço de exercício;  
iv. Aos Intervenientes da Domus serem diretores estatutários à época do exercício do Bônus;  
v. Ao Atingimento Parcial ou Integral de Metas de performance, conforme definidos no 

Contrato de Prestação de Serviços;  
vi. Ao cumprimento de Meta de Atração de executivos..  
 
O Bônus foi dividido em três séries com o resumo das características de cada série descrito 

na tabela abaixo: 
 

Descrição Quantidade 
de opções(i) 

Condicionantes Período de 
Carência (*) 

% de opções por 
vencimento 

Vencimento Preço de 
exercício 
por ação 

Bônus A - 1 3.682.383 i, ii, iii, iv N/A 100% 01/07/2027 0,0003 

Bônus A - 2 3.682.383 i, ii,iii,iv,v 

03/09/2021 
03/09/2022 
03/09/2023 
03/09/2024 

40% 
20% 
20% 
20% 

01/07/2027 0,0003 

Bônus B 2.000.990 i, ii, iii, iv, v, vi 
03/03/2022 
03/03/2023 
03/03/2024 
03/03/2025 

40% 
20% 
20% 
20% 

01/07/2027 7,5000 

Bônus C 10.673.016 i, ii, iii, iv 

03/09/2021 
03/09/2022 
03/09/2023 
03/09/2024 

40% 
20% 
20% 
20% 

01/07/2027 14,9900 

(*) Período de cinco anos de carência mais primeiro aniversário da expiração do último período de carência. 
 
(i)   Considera o desdobramento das ações de na proporção de uma ação para 401 ações, aprovado em 13 de outubro de 2020. 

 Bônus subscrição 
  A1 A2 B C 
Data da outorga  03-09-19 03-09-19 03-09-19 03-09-19 
Quantidade de opções  3.682.383 3.682.383 2.000.990 10.673.016 
Preço de exercício - R$ 0,0003 0,0003 7,50 14,99 
Volatilidade anualizada esperada 42,90% 42,90% 42,90% 42,90% 
Prazo maturidade estimado (*) 1 anos 6 anos 7 anos 6 anos 
Valor justo da opção 2,38 1,05 0,68 0,74 

(i)   Considera o desdobramento das ações de na proporção de uma ação para 401 ações, aprovado em 13 de outubro de 2020. 
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f) A movimentação da reserva de pagamentos baseados em ações está detalhada 
abaixo: 
 

  
Quantidade de 

opções (i) 
Valor das 
opções Custo 

     
Saldo em 31 de dezembro de 2016 5.383.024 5.699 5.229 
Reversão por prescrição (815.634) (794) (1.046) 
Despesa do exercício - - 628 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 4.567.390 4.905 4.811 
Nova outorga 12.723.329 8.419 - 
Reversão por prescrição (ii) (2.664.244) (3.053) (2.986) 
Despesa do exercício - - 2.302 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 14.626.475 10.271 4.127 
Nova outorga 1.310.468 973 0 
Reversão por prescrição (ii) (1.903.146) (1.852) (1.852) 
Despesa do exercício - - 3.016 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 14.033.797 9.392 5.291 
Bônus de subscrição emitido (Nota 24(e)) 20.038.772 26.655 5.125 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 34.072.569 36.047 10.416 
 
(i) Em 31 de dezembro de 2019, 14.033.797 opções referem-se a OCA. A reversão refere-se exclusivamente ao plano PBO e 

TBO de 2013. Em 2018 havia 1.903.146 referente ao plano PBO/TBO, e 12.273.329 referente ao OCA. A quantidade de 
opções considera o desdobramento de ações na proporção de cada ação para 401 ações, aprovado em 13 de outubro de 
2020.  

(ii) Opções canceladas por demissão e/ou prescrição do prazo de exercício. 
 

25. Receita, líquida 
 

 2019 2018 2017 
Receita operacional bruta    

Vendas de mercadorias e serviços        1.743.266         1.634.373        1.545.373  
Ajuste a valor presente (18.421)  (19.548) (33.488) 
Devoluções e descontos (153.150) (130.054) (128.670) 
Impostos  (370.069) (360.136) (353.663) 
         1.201.626         1.124.635         1.029.552  
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26. Custo dos produtos vendidos 
 
 2019 2018 2017 
    
Custo das vendas 520.579 473.553 445.424 
Ajuste a valor presente (4.453) (4.319) (3.950) 
 516.126 469.234 441.474 

 
27. Despesas operacionais, por natureza 

 
27.1. Despesas com vendas 

 
2019 2018 2017 

   
Pessoal 116.211  109.153 121.737 
Aluguéis 745  76.985 69.022 
Transporte 63.752  57.003 49.734 
Ocupação 37.971  43.847 47.249 
Cobrança 29.222  28.298 27.864 
Depreciação 24.474  23.241 22.460 
Amortização direito de uso 60.002  - - 
Publicidade 26.061  21.479 15.987 
Uso e consumo 9.172  7.830 8.536 
Serviços de terceiros 8.725  4.428 4.004 
Outras despesas 17.119  21.961 24.310 

393.454  394.225 390.903 
 

27.2. Despesas gerais e administrativas 
 

 2019 2018 2017 
    

Pessoal 107.896  96.145 99.158 
Aluguéis -  11.571 11.048 
Transporte 1.012  (68) 246 
Ocupação 3.352  4.689 6.087 
Cobrança 357  156 258 
Depreciação 6.007  11.658 6.958 
Amortização direito de uso 10.010  - - 
Publicidade 156  32 (1) 
Uso e consumo 2.086  2.251 1.855 
Serviços de terceiros 23.791  13.770 12.141 
Outras (receitas) despesas (1.117) 6.246 (879) 

153.550  146.450 136.871 
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28. Outras despesas operacionais, líquidas 
 

2019 2018 2017 
(reapresentado)  (reapresentado) 

Contratação da Domus (i) 29.886  - - 
Despesas e reformas pré-operacionais 3.346  1.289 335 
Reversões de contingências, líquidas 1.354 1.242 3.609 
Consultorias e reorganizações de processos (ii) 6.816  16.934 12.391 
Despesas (reversão) de opções e bônus de subscrição 6.289 4.748 (553) 
Outras (receitas) despesas operacionais, líquidas  (1.385) (4.533) 6.220 
Parcela sob condição suspensiva  -  - 34.010 

46.306 19.680 56.012 
 
(i) Refere-se aos gastos e pagamentos antecipados relacionados à contratação da Domus (vide nota 24.e). 
(ii) Referem-se substancialmente à despesas com reorganizações de pessoas e processos dentro da Companhia 
 

29. Resultado financeiro 
 
 
 2019 2018 2017 
Despesas financeiras    
Juros sobre financiamentos (4.386) (7.316) (7.510) 
Juros sobre antecipações de recebíveis (3.669) (1.266)  
Juros sobre passivo de arrendamentos (39.629) - - 
Apropriação da despesa financeira sobre ajuste a valor presente   (4.359) (4.658) (3.950) 
Juros sobre contas a pagar com partes relacionadas (2.602) (2.607) (16.715) 
Despesas com operações de créditos ao consumidor (851) (1.453) (2.877) 
Outras (1.642) (880) (3.271) 
 (57.138) (18.180) (34.323) 
Receitas financeiras    
Ajuste a valor presente 19.113  20.187 33.640 
Descontos obtidos 9.278  1.953 34 
Outras  373  1.189 5.441 
 28.764  23.329 39.115 
    
Resultado financeiro, líquido (28.374) 5.149 4.792 
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30. Mudanças nos passivos financeiros com o fluxo de caixa das atividades de 
financiamento 
 
A seguir é apresentada a movimentação das mudanças nos passivos de atividades de 
financiamento para os exercícios de 2019, 2018 e 2017: 
 

31 de dezembro de 2019 

  

Em 31 de 
dezembro 
de 2018 

Pagament
os de 

principal 
Juros 
pagos 

Juros + var. 
monetárias 

Novas 
captações  Outros 

Em 31 de 
dezembro 
de 2019 

         
Empréstimos e financiamentos  111.495   (569.805)  (6.755) 8.055   569.160  -  112.150  
Passivo de arrendamento - (52.689) (39.629) 39.629 42.226 427.641 417.178 
Contas a pagar com partes 

relacionadas 36.546 -  -  2.602 -  -  39.148 

Total 148.041 (622.494) (46.384) 50.286 611.386 427.641 568.476 
 

31 de dezembro de 2018 

  

Em 31 de 
dezembro 
de 2017 

Fluxos de 
caixa 

Juros 
pagos 

Juros + var. 
monetárias 

Novas 
captações  Outros  

Em 31 de 
dezembro 
de 2018 

         
Empréstimos e financiamentos 112.884 (402.254) (8.747) 8.582 401.030 - 111.495 
Contas a pagar com partes 

relacionadas 35.135  - - 2.607  - (1.196) 36.546 

Total 148.019 (402.254) (8.747) 11.189 401.030 (1.196) 148.041 
 

31 de dezembro de 2017 

  

Em 31 de 
dezembro 
de 2016 

Fluxos de 
caixa 

Juros 
pagos 

Juros + var. 
monetárias 

Novas 
captações   Outros 

Em 31 de 
dezembro 
de 2017 

         
Empréstimos e financiamentos 65.502  (49.319)   (9.576)  7.510   98.767   -  112.884 
Contas a pagar com partes 

relacionadas 126.493   (81.191)   (43.718)  16.715   34.010  (17.174)   35.135  
Total 191.995   (130.510)   (53.294)  24.225   132.777  (17.174)  148.019 
 

31. Resultado por ação 
 
A Companhia efetua os cálculos do lucro por ação básico utilizando o número médio ponderado 
das ações ordinárias em circulação, durante o período correspondente ao resultado. O lucro por 
ação diluído é calculado ajustando-se à média ponderada da quantidade de ações ordinárias em 
circulação supondo a conversão de todas as ações potenciais, conforme pronunciamento técnico 
CPC 41.  
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O cálculo do lucro líquido (prejuízo) por ação para os exercícios findo sem 31 de dezembro de 
2019, 2018 e 2017 está demonstrado a seguir: 
 
  2019 2018 2017 
  (reapresentado)  (reapresentado) 
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 53.544 73.030 (12.795) 
Quantidade média ponderada de ações (i) 266.821.390 266.821.390 266.821.390 
Lucro (prejuízo) por ação - básico - R$ 0,20 0,27 (0,05) 
    
Efeito da diluição: opções de compra de ações e bônus de 
subscrição (i) 19.942.532 4.662.427 - 

Quantidade média ponderada de ações após diluição(i) 286.763.922 271.483.817 266.821.390 
Lucro (prejuízo) por ação - diluído - R$ 0,19 0,27 (0,05) 
 
(i) Quantidade de opções considera o desdobramento de ações na proporção de uma ação para 401 ações, aprovado em 13 

de outubro de 2020. 
 

 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, as opções de compra de ações não foram 
consideradas no cálculo do resultado por ação diluído devido ao fato de a Companhia apresentar 
prejuízo no exercício, não havendo assim efeito diluidor. 
 

32. Plano de previdência privada (Contribuição Definida) 
 
A Companhia paga contribuições a planos de pensão de administração privada em bases 
contratuais ou voluntárias. Assim que as contribuições tiverem sido efetuadas, a Companhia não 
tem obrigações relativas a pagamentos adicionais. As contribuições regulares compreendem os 
custos líquidos do período em que são devidas e, assim, são incluídas nos gastos de pessoal. 
 
Em julho de 2008, a Companhia contratou junto à Bradesco Vida e Previdência S.A. Contrato de 
Previdência Complementar (Plano Coletivo Instituído) e Contrato de Seguro de Vida com 
Cobertura por Sobrevivência (Plano Coletivo Averbado), sob a forma de contribuição definida e 
nas modalidades PGBL e VGBL. As contribuições são feitas mensalmente, de forma voluntária 
pelos participantes de acordo com as faixas salariais, com a contrapartida da Companhia 
conforme o tempo de plano. As contribuições realizadas pela Companhia totalizaram R$872 no 
exercício de 2019 (R$900 em 2018 e R$912 em 2017). 
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33. Seguros 
 
A Companhia adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de 
riscos e sua relevância. Os seguros são contratados por montantes considerados suficientes pela 
Administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades. 
 
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia tinha as seguintes principais apólices de seguro 
contratadas com terceiros: 
 

 Importâncias 
Ramos seguradas 

   
Incêndio de bens do imobilizado e estoques 278.005 
Responsabilidade civil 40.000 
Automóveis - frota operacional e executiva 38.095 
Garantia judicial/locação 25.552 
Transportes nacionais 900 

 
34. Eventos subsequentes 
 
34.1 – COVID-19 
 
A Organização Mundial de Saúde - OMS decretou que o surto do coronavírus (“COVID-19”) configura 
uma pandemia em escala global. A referida pandemia já demonstrou ter impactos relevantes, 
incluindo o fechamento de estabelecimentos comerciais, criação de condições desafiadoras de 
trabalho e interrupção da cadeia de suprimentos global, podendo afetar a disponibilidade de 
determinadas mercadorias comercializadas pela Companhia. Adicionalmente, o aumento significativo 
dos casos de COVID-19 nas regiões do Brasil onde a Companhia opera, em conjunto com as 
medidas adotadas para contenção do surto e preservação do bem-estar e saúde de seus 
colaboradores, culminaram no fechamento temporário de suas lojas físicas a partir de 21 de março 
de 2020. 
No primeiro trimestre de 2020, o impacto foi de nove dias de fechamento de lojas. A partir do 
segundo trimestre de 2020 tivemos um crescimento substancial nas nossas vendas online. 
Adicionalmente, as lojas foram sendo reabertas de acordo com os cronogramas e padrões de 
segurança definidos pelos Estados e Municípios em que operamos. A Companhia vem adotando 
uma série de medidas visando mitigar os impactos gerados pela COVID-19 em suas operações, 
incluindo: (i) instituição de dois comitês extraordinários visando maior celeridade na tomada de 
decisão e na reação da Companhia a eventuais novos desafios decorrentes da pandemia da COVID-
19; (ii) adoção de medidas de preservação de caixa, de forma que a Companhia tenha os recursos 
necessários para suas operações enquanto perdurar a crise gerada pela pandemia; (iii) otimização 
de estoque; (iv) aprimoramento dos canais digitais de venda online e atendimento aos consumidores; 
e (v) emprego de home office para trabalhadores, em observância aos protocolos estabelecidos 
pelas autoridades públicas competentes.  
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Não obstante, neste momento, nem a Companhia nem sua Administração conseguem prever ou 
estimar precisamente o impacto nos resultados futuros das operações, nos fluxos de caixa ou na 
condição financeira futura da Companhia, uma vez que a COVID-19 continua a impactar a atividade 
econômica mundial e representa o risco de que a Companhia, colaboradores, prestadores de 
serviço, fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios possam ser impedidos de realizar 
determinadas atividades de negócios por um período indeterminado, inclusive devido a paralisações 
que podem ser solicitadas por autoridades governamentais como medida preventiva. 
Principais riscos associados a COVID-19 nas operações da Companhia 
a) Risco de continuidade operacional 
 
Os riscos decorrentes de surtos de doenças e epidemias de saúde, notadamente aqueles oriundos da 
pandemia provocada pela COVID-19, podem contribuir de maneira significativa para a deterioração 
das condições econômicas no Brasil e no mundo, e poderiam trazer, entre outras consequências: (i) 
risco de desabastecimento, em virtude de impossibilidade ou atrasos na importação de produtos 
oriundos de fornecedores localizados em outros países impactados pela pandemia; (ii) tornar mais 
difícil ou oneroso obter financiamento para as operações ou refinanciar a dívida no futuro; (iii) 
prejudicar a condição financeira de alguns dos clientes e fornecedores e; (iv) reduzir os programas de 
investimentos. 
A Companhia manteve as compras e o pagamento de todos seus fornecedores e obrigações 
operacionais em meio a pandemia. Adicionalmente, a Companhia tomou empréstimos de curto prazo 
junto a bancos comerciais no valor total de R$ 255 milhões como estratégia para reforçar sua 
disponibilidade de caixa nesse período de incertezas gerado pela pandemia. 
A Companhia acredita que não possui evidências de algum risco de continuidade operacional. No 
entanto, mudanças futuras não esperadas que deteriorem o ambiente econômico e de negócios, ou 
mudanças relevantes na economia ou mercado financeiro que acarretem em um aumento da 
percepção de risco ou redução da liquidez e capacidade de refinanciamento, se manifestadas em 
uma intensidade maior do que aquela antecipada nos cenários contemplados pela Administração, 
podem levar a Companhia a rever suas projeções e, eventualmente, podem afetar a capacidade da 
Companhia de atender suas obrigações e/ou levar ao reconhecimento de perdas pela não 
recuperabilidade de seus ativos. 
b) Risco de perdas com base no valor realizável dos estoques 
 
A Companhia avalia mensalmente se os estoques estão apresentados por seu valor realizável, e 
quando aplicável registra as perdas em virtude da existência de estoques com valor superior ao valor 
realizável. Para tanto, a Companhia utiliza o preço estimado de venda no curso normal dos negócios 
como premissa.  
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c) Risco relacionado a recuperabilidade de ativos financeiros 
 
A Companhia não espera ter perdas significativas relacionadas a não recuperabilidade de seus 
ativos financeiros além daqueles já reconhecidos contabilmente, principalmente em função de serem 
representados substancialmente por recebíveis de cartão de crédito.  
 
d) Risco relacionado a recuperabilidade do ativo imobilizado 
 
Pelo menos anualmente, a Companhia realiza o teste de impairment de seus ativos imobilizados, 
avaliando a existência de evidências internas ou externas de que os ativos estejam reconhecidos por 
valores que excedam seu valor recuperável. Essas evidências são substancialmente definidas por 
perda recorrente de rentabilidade nas unidades geradoras de caixa e condições macroeconômicas 
razoavelmente diferentes da última avaliação de recuperação realizada, entre outras, em virtude do 
cenário macroeconômico. A Companhia realizou novas análises referentes a necessidade de reduzir 
ao valor recuperável do ativo imobilizado e concluiu pela inexistencia de evidências que os ativos 
estejam reconhecidos por valores acima de seu valor recuperável.   
 
34.2 – Captação de empréstimos 
 

A Companhia fez captações no início de 2020, de empréstimos para fortalecer sua liquidez 
durante o ano. Abaixo um quadro resumo das captações realizadas até o momento: 
 

Classe 
Data da 

Captação Montante Vencimento Taxa 
CCB (Capital de Giro) 30/03/2020     85.000  15/03/2021 CDI+Spread 
CCB (Capital de Giro) 30/03/2020     50.000  25/03/2021 CDI+Spread 
CCB (Capital de Giro) 09/04/2020     10.000  25/03/2021 CDI+Spread 
CCB (Capital de Giro) 16/04/2020     50.000  20/04/2021 CDI+Spread 
CCB (Capital de Giro)  24/04/2020 60.000 19/04/2021  CDI+Spread  

 
34.3 –  Início das atividades pré operacionais de controlada 

 
Em 7 de abril de 2020, a companhia até então inativa Estok Distribuidora e Serviços S.A. 
controlada direta da Companhia, com 100% de participação acionária, e situada na cidade de 
Extrema, estado de Minas Gerais, na estrada municipal Vargem do João Pinto,450 – Galpão 02 – 
Bairro da Ponte Nova, firmou contrato de arrendamento de um galpão para futura operação de 
comércio e distribuição. A controlada permanece sem operações, possuindo apenas o contrato 
de arrendamento e aquisições de imobilizado em seus livros. 
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Estok Comércio e Representações S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 
 

81 

34.4 – Alteração do Estatuto Social e desdobramento de ações 
 

Em 13 de outubro de 2020, os acionistas da Companhia aprovaram o desdobramento das 
665.390 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia em 
266.821.390 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, sem 
modificação no capital social, nos termos do artigo 12 da Lei das S.A  e a reforma integral e a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo às às exigências legais e 
regulamentares de companhia aberta e ao regulamento do Novo Mercado. O novo estatuto prevê 
um capital social autorizado no qual a Companhia está autorizada a aumentar o capital social, 
mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, até o limite de 
266.821.390 novas ações ordinárias. 
 

*** 
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA COMPANHIA RELATIVAS 
AO PERÍODO DE NOVE MESES ENCERRADOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 
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268



269



270



271



272
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274



275



276
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280



281



Margem bruta (%) 57,6% 57,2%   

Margem líquida (%) -13,4% 5,2%   
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Com Vendas 
 

Gerais e Administrativas 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas 
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covenants
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308
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Contingências trabalhistas, cíveis, tributárias e previdenciárias 
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Tributárias e previdenciárias

Trabalhistas e cíveis
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Plano de opções de compra de ações de 2014 
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Plano de opção de compra de ações de 2018 

vesting 
period).
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
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343



Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

International Financial Reporting Standards
International Accounting Standard Board
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(Em milhões de reais, exceto 
percentuais)

(Em milhões de reais, exceto 
percentuais)
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(Em milhões de reais, exceto índices)

Last Twelve Months

International Financial Reporting Standards International Accounting Standard 
Board 
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(Em milhões de reais)

International Financial Reporting Standards 
International Accounting Standard Board 

(Em milhões de reais)

Net Operating Profit after Taxes

em milhões de reais)
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Return on Invested Capital

International Financial Reporting Standards 
International Accounting Standard Board 

(Em milhões de reais, exceto 
percentuais)
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(Em milhões de reais, exceto percentuais)

em milhões de reais, exceto índices

Last Twelve Months
Last Twelve Months
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(Em milhões de reais) 

(Em milhões de reais) 

(Em milhões de reais exceto 
percentuais) 
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(Em milhões de reais exceto percentuais) 
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354



355



356
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360



A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da 
disseminação do Coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual 
tal pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são 
altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em efeitos adversos relevantes em 
nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa e, 
finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios. 
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lockdown

e-commerce

362



 

Se não implementarmos totalmente nossa estratégia de crescimento, nossas operações 
poderão ser adversamente afetadas.  
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studio

marketing

 “like for like”

e-commerce

 studio 

studio target

364



Os resultados de nossas operações podem ser afetados adversamente pelo efeito da 
sazonalidade das vendas de nossos produtos e serviços.

Black Friday

Disposições restritivas nos contratos financeiros (covenants) da Companhia podem afetar 
adversamente a capacidade de conduzir suas atividades e de realizar os pagamentos destes. 

365



Podemos não conseguir ajustar o alinhamento de nossos canais de venda dentro de nossas 
expectativas. 
 

e-commerce

e-commerce
marketing

Se não formos capazes de nos adaptarmos rapidamente às transformações digitais exigidas 
pelos nossos clientes e pelo setor que atuamos, as nossas operações poderão ser 
adversamente afetadas. 
 

e-commerce

e-commerce

Interrupções ou falhas em nossos sistemas de informações ou incidentes de segurança 
cibernética, incluindo ataques à infraestrutura necessária para manter sistemas de TI, 
violações de segurança da informação e/ou quaisquer outras interferências podem 
comprometer nosso centro de dados e operações, prejudicando os nossos negócios e a 
nossa reputação.  
 

366



softwares

Enfrentamos riscos relacionados ao nosso centro de distribuição único.

367



Dificuldades na gestão do risco de liquidez podem causar impactos adversos no desempenho 
financeiro e operacional e limitar o nosso crescimento.

Eficácia das campanhas de propaganda e marketing.

Paralisação ou greve significativa da força de trabalho poderá afetar nossos negócios.

A incapacidade ou falha da Companhia em proteger sua propriedade intelectual contra 
violações de terceiros pode ter impacto negativo nos resultados operacionais da Companhia.  
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Decisões desfavoráveis em processos, novos ou em andamento, judiciais, administrativos ou 
arbitrais podem nos afetar adversamente. 

Podemos vir a ter que captar recursos adicionais por meio da emissão de ações ou valores 
mobiliários conversíveis em ações, o que poderá resultar em uma diluição da participação do 
investidor no nosso capital social. 
 

369



Os processos de governança, gestão de riscos e compliance da Companhia estão em fase de 
implantação pela Companhia e, quando estabelecidos, podem falhar em detectar 
comportamentos contrários à legislação e regulamentação aplicáveis e aos seus padrões de 
ética e conduta da Companhia, podendo ocasionar impactos materiais e adversos nos 
negócios, situação financeira, resultados operacionais e cotação de mercado de ações da 
Companhia.  

 
A Companhia pode não responder de forma eficiente às mudanças nas tendências e 
preferências de consumo seus clientes. Adicionalmente, podemos não ser capazes de nos 
adaptar rapidamente às transformações digitais exigidas pelos clientes e pelo setor. 
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e-commerce

e-commerce

A perda de membros-chave da nossa administração ou de determinados prestadores de 
serviço estratégicos, o enfraquecimento da nossa cultura organizacional e/ou a incapacidade 
de atrair e manter pessoal qualificado poderá afetar negativamente nossos negócios e 
atividades, situação financeira e resultado operacional.  
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É possível que não consigamos renovar ou manter os contratos de locação das nossas lojas 
e centro de distribuição, ou renovar ou manter esses contratos em condições favoráveis. 
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Dependemos do sistema de transporte e de infraestrutura para receber produtos de nossos 
fornecedores e entregar os produtos do nosso centro de distribuição a nossas lojas e aos 
nossos clientes.

Perdas não cobertas pelos seguros contratados por nós podem resultar em prejuízos, o que 
poderá nos afetar adversamente. 
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Parte dos produtos que vendemos é importada. Qualquer limitação em nossa capacidade de 
importar tais produtos poderá restringir a oferta de nossos produtos. Adicionalmente, 
flutuações cambiais nos países dos quais importamos produtos podem afetar adversamente 
nossos negócios. 

trading 

As nossas lojas estão localizadas em espaços de uso público e podem sofrer consequências 
que fogem do controle da administração das respectivas lojas, o que pode causar danos 
materiais e à imagem de nossas lojas e marcas, além de causar eventual responsabilidade 
civil. 

Ocupamos imóveis localizados em shopping centers. Em decorrência disso, nossa atividade 
poderá ser diretamente afetada pelo movimento de clientes nestes centros de compras ou 
pelo descumprimento da legislação aplicável pelo shopping center. 

shopping centers shopping centers
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shopping centers

shopping centers

shopping centers, 

Dependemos de recursos tecnológicos providos por terceiros para disponibilidade e 
operação da nossa plataforma digital, das nossas operações (inclusive relacionada às nossas 
lojas físicas) e para implementação da nossa estratégia de crescimento. 

Android iOS

e-commerce

375



mix
e-commerce

website

ranking

Nosso serviço de entrega dos produtos aos nossos clientes é parcialmente terceirizado com 
transportadoras e empresas logísticas e, por essa razão, estamos sujeitos a incidentes 
relacionados a serviços de entrega. 
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A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais e poderá ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos 
de sanções.  

Se não conseguirmos renovar nossas linhas de crédito atuais, acessar novos financiamentos 
ou emitir títulos no mercado de capitais em condições atraentes, podemos ser adversamente 
afetados. 
 

377



A Companhia pode vir a não pagar dividendos aos acionistas detentores de suas ações. 

 
A Companhia possui acionistas controladores diretos cujos interesses podem ser 
conflitantes com os interesses de nossos investidores.  

378



Podemos ter que emitir novas ações ou valores mobiliários conversíveis em ações para captar 
recursos adicionais ou para honrar os bônus de subscrição emitidos em favor da Domus, o 
que poderá resultar em uma diluição da participação do investidor no nosso capital social. 

fully diluted basis

valuation
vesting lock-up

 
Dependemos em grande parte dos resultados de nossas controladas, que podem não vir a 
ser distribuídos

Riscos relacionados aos produtos a serem comercializados pelos fornecedores e à eventuais 
alterações nessa cadeia de fornecimento podendo afetar adversamente nossos negócios. 
 

379



Nossos resultados podem ser adversamente afetados por flutuações nos custos das 
matérias-primas, custos de energia e na taxa câmbio. 
 

anti-dumping

Nossos fornecedores podem vender produtos semelhantes ou idênticos aos nossos 
concorrentes ou por conta própria, o que pode prejudicar nossos o negócio. 
 

380



O surto do Coronavírus (COVID-19) e as consequentes paralisações em escala global podem 
gerar interrupções nas fabricações de produtos utilizados na fabricação de móveis e 
acessórios de decoração por nós comercializados e crises na cadeia internacional de 
suprimentos. Além disso, o surto mundial pode levar a uma maior volatilidade no mercado de 
capitais global, podendo impactar diretamente os negócios e o resultado da Companhia.  

Riscos relacionados à qualidade dos produtos de fornecedores para ser comercializados.
 

Podemos ser responsáveis por obrigações fiscais, trabalhistas, ambientais e previdenciárias 
de terceiros fornecedores ou prestadores de serviços, bem como podemos ser associados a 
práticas irregulares efetuadas por fábricas independentes e que possuem relação comercial 
conosco.  
 

381



Podemos deixar de cumprir as leis de privacidade, divulgando informações sensíveis ou 
confidenciais que possam prejudicar nossos negócios e reputação.  
  

e-commerce

Podemos ser considerados responsáveis por danos causados por nossos produtos a 
consumidores ou a terceiros, o que poderá afetar adversamente nossos resultados.  
 

382



As nossas vendas dependem principalmente do fluxo de pessoas nas lojas e nos shopping 
centers onde nossas lojas físicas estão localizadas e de acesso frequente de clientes em 
nossa plataforma digital. A queda no fluxo de pessoas nas lojas e nos shoppings poderá 
provocar uma redução do fluxo de pessoas em nossas lojas físicas, afetando adversamente 
e de forma relevante as nossas vendas.  

shopping centers
shopping centers

shopping centers
marketing

Dependemos da disponibilidade de crédito e cartões de crédito para os nossos clientes. 
Qualquer mudança nas políticas e valores cobrados pelos emissores de cartões de crédito 
pode nos afetar, prejudicando nosso resultado operacional e a nossa situação financeira.  
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Os riscos associados à fraude de cartão de crédito podem afetar adversamente nossa 
reputação, marca, negócios e resultados operacionais. 

 
O setor de varejo no Brasil é altamente competitivo, o que pode afetar adversamente nossa 
participação no mercado e nossa receita líquida.  

marketing

marketing

384



O setor de varejo é sensível a diminuições no poder de compra do consumidor e a ciclos 
econômicos desfavoráveis, como o enfrentado pelo Brasil nos últimos tempos e atualmente 
em decorrência da pandemia da COVID-19. 
 

A Companhia pode ser afetada de maneira relevante e adversa em caso de suspensão, 
modificação, cancelamento, revogação, não renovação ou não prorrogação dos incentivos 
fiscais atualmente concedidos pelas autoridades públicas competentes. 
 

e-
commerce

385



Podemos sofrer impactos relevantes devido a alterações na legislação tributária brasileira ou 
a conflitos em sua interpretação.  
 

Mudanças na regulamentação aplicável ao financiamento do saldo da fatura do cartão de 
crédito podem vir a afetar nossos resultados. 
 

386



A regulamentação da Internet e do comércio eletrônico pelo Governo Federal está em 
constante mutação e mudanças desfavoráveis poderão vir a prejudicar o negócio da 
Companhia. 
 

Enfrentamos riscos relacionados aos registros, autorizações, licenças e alvarás para a 
instalação e a operação das nossas lojas e centro de distribuição. 
 

387



 

 

 
O não cumprimento da legislação e regulamentação ambiental pela Companhia e pela nossa 
cadeia de fornecimento pode afetar adversamente o nosso negócio.

A não observância das leis e regulamentos ambientais pode resultar na obrigação de 
reparação de danos ambientais, na imposição de sanções administrativas e penais e/ou em 
danos reputacionais.  

388



Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em 
outros países, especialmente nos Estados Unidos, determinados países europeus, países 
emergentes, China, Reino Unido e eventuais conflitos com Irã e Iraque, o que poderá afetar 
adversamente a economia brasileira, inclusive por meio de oscilações nos mercados de 
valores mobiliários, o que pode impactar no preço de negociação de nossas ações.  
 

389



A instabilidade política e econômica no Brasil pode afetar adversamente nossos negócios, 
resultados de suas operações e o preço de negociação de nossas ações. 
 

390



Crises econômicas, sanitárias, políticas, ambientais ou qualquer outro tipo de crise que tenha 
o condão de impactar a economia brasileira poderá afetar o poder aquisitivo da população, o 
que, poderá resultar em uma diminuição do número de vendas dos nossos produtos. 

391



Limitação substancial na capacidade de os acionistas venderem as ações da Companhia pelo 
preço e na ocasião que desejarem, devido à volatilidade e à falta de liquidez do mercado 
brasileiro de valores mobiliários.  
 

 
Flutuações da taxa de câmbio podem afetar de forma negativa nossos resultados 
operacionais. 
 

392



A inflação e os esforços do Governo Federal de combate à inflação podem afetar 
adversamente nossos negócios, operações e condição financeira. 

 
A intervenção do governo brasileiro na economia nacional por meio de modificações 
significativas em suas políticas e normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias podem 
afetar os negócios da Companhia. 
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Qualquer diminuição da classificação de crédito do Brasil (rating) pode afetar negativamente 
o preço das ações ordinárias da Companhia. 
 

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o atual Coronavírus (COVID-19), 
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão 
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de 
negociação das ações de nossa emissão. 
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lockdown

circuit-breakers
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396



397



398



Contingência Fiscais 

leading case

399



400



401



402



403



404



405



406



407



408



409



website 

Compliance

410



 
Processo de Avaliação: 
 

411



 
Tratamento: 
 

 
Comunicação e Consulta 
 

 

412



Monitoramento 
 

Conselho de Administração 
 

Diretoria 
 

Comitê de Auditoria  
 

Gestores das áreas de negócio e responsáveis diretos pelos processos 
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Área responsável pela função de compliance 
 

 

•

Área de Auditoria Interna 
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415



416



website 

hedge

hedge

hedge

417



•

hedge

418



compliance 

419



420



421



422



compliance

 

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da 
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas 
atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, 
e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes  

423



iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:  

• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e 
empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, 
agentes intermediários e associados  

• se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e 
empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas 
relacionadas ao tema  

• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, 
identificando o documento onde essas sanções estão previstas  

• órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, 
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado  
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• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros  

• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias 
somente de empregados  

• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé 

 
• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias  

due-diligence
valuation
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428



Innovator (marca sueca fundada em 1969)

Garden

429



Office

Tok&Stok Direct

Compact

Design Book

  

 

430



431



432



lifestyle brand
lifestyle

awareness

one-stop-shop

433



awareness1

434



one-stop shop

e-commerce online

pick-up in store”)
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(em R$ milhões, exceto percentuais)
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(em R$ milhões, exceto percentuais)

(em R$ milhões, exceto percentuais)

(em R$ milhões, exceto percentuais)

Like-for-Like 
 

e-commerce

digital
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Dinâmica positiva de um setor ainda fragmentado  
 

IPC Maps, Furniture and Home Decor em 
2020

Conceito de lojas físicas diferenciado para comercialização de móveis e acessórios de 
decoração no Brasil.  

Flagship

Megastore

Standard 

Studio
Flagships 

438



 
Marca reconhecida (“Top of Mind Brand”) no setor de móveis e decoração no Brasil. 
 

brand awareness

lifestyle brand 

 

 
Produtos funcionais, com design inovador e forte apelo comercial como core da operação e 
da nossa cultura empresarial. 
 

design

design merchandising

design designers
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best sellers

 
Rede de lojas físicas integradas a uma plataforma de e-commerce omnicanal em crescimento.  

client
ID

mailing list

pick up in store click & collect.

website mobile

pick up at store 
click&collect

online offline 
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, 

Talentos engajados trabalhando com uma equipe de administradores e prestadores de 
serviços qualificada e experiente 
 

squads

441



•
•
•
•
•
•
•

data lake

user experience 

fully-diluted basis
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brand awareness

core business

Liderança de marca, inovação em design e lealdade dos nossos clientes  
 

core

design

clusters
compliance

pets

retailtainment

checkout layout

 
Buscar liderança na transformação digital no segmento de móveis e acessórios de decoração 
 

e-
e-commerce 

online 
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omni 

omni 

lifetime value

Intenso investimento em logística para termos mais eficiência e melhor serviço aos clientes  
 

444



•
•

•

•
•
•

•
•

 
Expansão de nossas operações e adensamento de nossa presença em praças onde já 
operamos  
 

Flagship Megastore Standard
Studio

shopping centers

track 
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e-commerce

drive-thru

software, de 

 

446



Desdobramento de ações 
 

447



448



 

449



e-commerce

e-commerce

450



one-stop shop

know how

Flagship

451



Home Centers

452



Crescimento (%) 3,5% 3,2% 7,2%

Crescimento (%) 4,1% 3,1% 7,3%

Crescimento (%) (2,7%) 3,5% 6,1%
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458



459



460



Regulamentação para nosso segmento de negócio de varejo  

E-commerce

e-commerce

Regulamentação relativa à privacidade e proteção de dados no Brasil 
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462



Regulamentação Ambiental 
 
Licenciamento ambiental 
 

463



Responsabilidade ambiental 
 

 

464



 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
 

465



Marcas 
 

Nomes de Domínio
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471



472
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:  
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481
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490



491
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493



494



495



496



497



498



499



500



501



502



503



504



505



506



507



508



509



510



511



512



513



514



515



516



517



518



519



520



521



522



523



524



525



526



527



528



529



530



531



532



533



534



535



536



537



538



539



540



•

•

•
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Indicadores financeiros 
(em R$ milhões, exceto %s) 
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(i) Contratos de empréstimos e financiamento relevantes 
 

544



(ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras 
 

(iii) Grau de subordinação entre as dívidas 
 

545



DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO 
 
Comparação da demonstração de resultados entre o período de nove meses encerrado em 30 
de setembro de 2020 e o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2019 
 

(em R$ milhões, exceto 
%) 

 

546



Com vendas 
 

Gerais e administrativas 
 

Outras despesas operacionais, líquidas 
 

(em R$ milhões) 

547



548



Comparação da demonstração de resultados entre o exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019 e o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 
 

 

(em R$ milhões, exceto %) 

549



Com vendas 
 

Gerais e administrativas 
 

Outras despesas operacionais, líquidas 
 

550



Comparação da demonstração de resultados entre o exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 e o exercício social encerrados em 31 de dezembro de 2017

(em R$ milhões, exceto %) 

 

551



Com vendas 
 

Gerais e administrativas 
 

Outras despesas operacionais, líquidas 
 

552



553



 
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 30 de setembro de 2020 e 31 de 
dezembro de 2019 
 

(em R$ milhões, exceto %) 

554



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

555



 

556



Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(em R$ milhões, 
exceto %) 

557



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

558



  

559



Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

560



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

561



(em R$ milhões, exceto %) 

  

562



Comparação entre os fluxos de caixa para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 
2019 e 2018 

(em R$ milhões, exceto %) 

Comparação entre os fluxos de caixa para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 
2018 e 2017 

(em R$ milhões, exceto %) 

563



564



e-commerce

565



marketshare

e-commerce

566



567



568



•

•

•

•

569



570



571



Estimativas e premissas contábeis críticas 

Transações com pagamentos baseados em ações 

Tributos 

Imposto de renda e contribuição social diferidos  

Provisão para demandas judiciais 

572



 
Determinação do prazo de arrendamento de contratos que possuam cláusulas de opção de 
renovação ou rescisão 

573



(i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos;  

(ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 
responsabilidades, indicando respectivos passivos;  

(iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços;  

(iv) contratos de construção não terminada; e  

(v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos.  

574



575



576



577



Impactos do COVID-19 em nossas operações   
 

A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) em razão da disseminação do Coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos, 
ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros, 
que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em efeitos adversos relevantes em 
nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa e, finalmente, 
nossa capacidade de continuar operando nossos negócios” 

578



579



580



De acordo com o Estatuto Social e o Regimento Interno do Conselho de Administração

581



582



commercial papers bonds notes

Além disto, compete exclusivamente ao Presidente do Conselho de Administração, de 
acordo com o Regimento Interno do Conselho de Administração: 

583



i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável 
pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na 
rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados  
 

(ii) se o emissor possui comitê de auditoria estatutária, informando, caso positivo, suas 
principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da 
regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto 
 

584



(iii) de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, 
indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com 
o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, data 
da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores 
onde o documento pode ser consultado 
 

585



586



 

587



(i) a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente 
em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros 
 

Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração 
 

Diretoria 
 

Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração 
 
O

(ii) metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação 
 
Conselho de Administração  
 
O 

Diretoria 
 

588



Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração 

(iii) como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o 
funcionamento deste órgão 
 
Conselho de Administração  
 

 
Diretoria 

Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração 
 

 

 

(iv) se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos   
 

589



590



591



592



593



594



(i)  órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor 
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser 
consultado; e  
 

(ii) principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação 
dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus 
membros   
 

595



596



597



598



599



600



601



602



603



604



605



606



Justificativa para o não preenchimento do quadro:

607



608



Código Brasileiro de Governança Corporativa coordenado pelo IBGC 

accountability

accountability

•

•

•

•

609



•
•

•

•

•

Novo Mercado 
 

•

610



(i) descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 
 

611



(ii) qual a proporção de cada elemento na remuneração total  
 

612



 
(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração  
 

(iv) razões que justificam a composição da remuneração 
 

(v) a existência de membros não remunerado pelo emissor e a razão para esse fato 
 

613



(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de 
que forma participam 

(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se 
há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os 
critérios de comparação e a abrangência desses estudos 

(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da 
política de remuneração do emissor 

614



615



616



617



618



Target

Target

Target

Target

Target

Target

619



Target

Target

Target

Target

Target

Target

620



vesting

621



vesting

fully diluted basis

622



vesting

vesting

623



624



vesting

vesting vesting

625



626



627



628



629



630



631



632



633



634



635



636



637



I. Período findo em 30 de setembro de 2020  

 

II. Exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 
 

III. Exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 
 

638



IV. Exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 
 

 
I. Período findo em 30 de setembro de 2020  

II. Exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 
 

639



III. Exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 

 

IV. Exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 
 

640



641



642



643



valuation 

vesting period

vesting perio
M&A

vesting period

vesting perio
M&A

M&A

vesting period

vesting perio
M&A

M&A

644



645



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

646



647



648



649



650



Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

651



652



653



654



655



656



657



658



website

659



660



661



662



663



664



Justificativa para o não preenchimento do quadro:

665



666



Justificativa para o não preenchimento do quadro:

667



668



669



Limitação ao Direito de Voto 

Obrigação de Realização de Oferta Pública 

670



671



Justificativa para o não preenchimento do quadro:

672



673



674



675



676



677



Justificativa para o não preenchimento do quadro:

678



Justificativa para o não preenchimento do quadro:

679



Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

680



Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

681



Justificativa para o não preenchimento do quadro: 

682



683



Justificativa para o não preenchimento do quadro:

684



Justificativa para o não preenchimento do quadro:

685



686



687



688



689



690



•

•

•

•

•

•

691



•

•

•

•

•
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693
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