
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. 
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MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE 
AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA UNI.CO S.A. 

 
Uni.co S.A. 

Companhia de Capital Autorizado 
CNPJ/ME nº 15.825.887/0001-24 – NIRE 35.300.541.481 

Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1855, conjuntos 11, 12, 21, 22, 1º e 2º andares, Vila Olímpia 
CEP 04548-903, São Paulo, SP  

[•] Ações  
Valor da Oferta: R$[•] 

Código ISIN das Ações nº “[•]” 
Código de Negociação das Ações na B3: “[•]” 

No contexto da presente Oferta, estima-se que o preço de subscrição por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. 

A Uni.co S.A. (“Companhia”), o Squadra I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Squadra”) e os acionistas vendedores pessoas físicas identificados na seção “Informações sobre a Oferta – Identificação dos Acionistas Vendedores” deste 
Prospecto (“Acionistas Pessoas Físicas” e, em conjunto com o Squadra, “Acionistas Vendedores”), em conjunto com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP Investimentos” ou “Coordenador Líder” ou “Agente 
Estabilizador”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da 
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, sem esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”). 
A Oferta consistirá na distribuição pública: (i) primária de [•] ([•) novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Oferta Primária” e “Ações da Oferta Primária”); e (ii) secundária de, inicialmente, [•] ([•]) ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade 
dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária” e “Ações da Oferta Secundária”, sendo que as Ações da Oferta Secundária, em conjunto com as Ações da Oferta Primária”, serão denominadas “Ações”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, 
em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o Ofício-Circular 01/2020/CVM/SRE, de 5 de março de 2020 (“Ofício-Circular CVM/SRE”), com o “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 (“Código ANBIMA”), bem como com as demais disposições 
aplicáveis, incluindo sobre esforços de dispersão acionária, conforme previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado" e "B3", respectivamente), sob a coordenação do Coordenador da Líder e 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 a Investidores Não Institucionais 
(conforme definido neste Prospecto). 
Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM. Não serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior. 
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Uni.co S.A.” (“Anúncio de Início”), a 
quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares, conforme abaixo definido) poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com o Coordenador Líder, ser acrescida 
em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até [•] novas ações ordinárias de emissão da Companhia e [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas 
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). 
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do total de 
Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até [•] novas ações ordinárias de emissão da Companhia e [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações 
inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido neste Prospecto), as quais serão 
destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das Ações (“Opção de Ações Suplementares”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um 
período de até 30 (trinta) dias contados da data de início de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, quando da fixação do 
Preço por Ação (conforme abaixo definido). Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação (conforme definido neste Prospecto) por parte do Coordenador Líder. 
Estima-se que o preço de subscrição por Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese de o Preço por Ação ser 
fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia indicadas neste “Prospecto 
Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Uni.co S.A.” (“Prospecto Preliminar”), exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme 
definido neste Prospecto), nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, conforme 
descrito neste Prospecto. 
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto), a ser realizado no Brasil, pelo Coordenador Líder, nos termos do Contrato de 
Colocação, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por 
volume e preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. 
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores 
Institucionais apresentarão suas intenções de investimento 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 que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço 
por Ação. 

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

Por Ação.......................................................................................................................................................................... [•] [•] [•] 
Oferta Primária ............................................................................................................................................................... [•] [•] [•] 
Oferta Secundária .......................................................................................................................................................... [•] [•] [•] 

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

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 
(2) Abrange as comissões a serem pagas ao Coordenador Líder, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares. 
(3) Sem dedução das despesas e tributas da Oferta. 
(4) Para informações sobre as remunerações recebidas pelo Coordenador Líder, veja a seção “Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto. 
(5) Para informações sobre a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações Sobre à Oferta – Quantidade, Montante e Recursos Líquidos”, na página 47 deste Prospecto. 
A submissão do pedido de registro de companhia aberta categoria “A” perante a CVM, bem como a reforma do seu estatuto social (“Estatuto Social”), de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado, bem como a 
aprovação da realização da Oferta Primária pela Companhia, mediante aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, com a exclusão do direito de preferência do(s) atua(is) 
acionista(s) da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e do artigo 6º do Estatuto Social, seus termos e condições foram aprovados em 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de outubro de 2020, cuja ata [será] {ou} [foi] devidamente registrada em [•] de [•] de 2020 perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº [•], e foi 
publicada no jornal “Data Mercantil” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) em 20 de outubro de 2020. 
A fixação e justificativa do preço de emissão das novas ações ordinárias de emissão da Companhia, e por extensão, do Preço por Ação e a aprovação e homologação do aumento do capital social da Companhia serão aprovados em Reunião 
do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP, e publicada no jornal “Data 
Mercantil” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente. 
A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições, inclusive no que se refere à fixação do Preço por Ação, foram aprovadas pelo Squadra por ato discricionário de seu gestor, nos termos do parágrafo 1º do artigo 15 de 
seu regulamento. 
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para a participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação, uma vez que se tratam de pessoas físicas. 
Será admitido o recebimento de reservas para subscrição das Ações, a partir de [•] de [•] de 2020, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor após o início do Prazo de Distribuição (conforme definido neste Prospecto). 
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em [•] de outubro de 2020. 
Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de 
qualquer outro país, exceto no Brasil, e não serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior. Portanto, qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída ou disseminada 
em qualquer outro país, exceto o Brasil. 
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, 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.” 
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição das Ações. Ao decidir subscrever e liquidar as Ações, os potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e 
avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.  
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA 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”, A PARTIR DAS PÁGINAS 19 e 82, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE 
RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 353 DESTE PROSPECTO, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À 
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO. 

 

Coordenador Líder 

 

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

[Logo Novo Mercado - 
Provisório] 



 

 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 
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1 

DEFINIÇÕES 

Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Uni.co” ou “nós” se referem, a menos que o 
contexto determine de forma diversa, à “Uni.co S.A.”, suas subsidiárias e filiais na data deste 
Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto e no 
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 325 deste Prospecto, conforme 
aplicável. 

Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção 
“Sumário da Oferta”, a partir da página 24 deste Prospecto. 

Acionistas Vendedores Squadra I Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia e os Acionistas Pessoas Físicas, quando 
considerados em conjunto. 

Acionistas Vendedores 
Pessoas Físicas 

Os Srs. [Nome do Acionista Vendedor Pessoa Física], [Nome 
do Acionista Vendedor Pessoa Física] e [Nome do Acionista 
Vendedor Pessoa Física]. 

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

Administradores Membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
Estatutária da Companhia. 

Afiliadas Significa com relação a uma pessoa: (i) seus acionistas 
controladores diretos ou indiretos, nos termos do artigo 116 da 
Lei das Sociedades por Ações, (ii) suas sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, nos termos do artigo 243, 
parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, (iii) as 
sociedades sob mesmo controle que tal pessoa, (iv) sociedades 
coligadas, nos termos do artigo 243, parágrafo 1º, da Lei das 
Sociedades por Ações, e (v) seus conselheiros e diretores. 

Agente Estabilizador XP Investimentos. 

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

Assembleia Geral A assembleia geral de acionistas da Companhia. 

Auditores Independentes KPMG Auditores Independentes. 

B3 B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. 

Brasil ou País República Federativa do Brasil. 

Câmara de Arbitragem do 
Mercado 

A câmara de arbitragem prevista no Regulamento da Câmara 
de Arbitragem do Mercado, instituída pela B3, destinada a atuar 
na composição de conflitos que possam surgir nos segmentos 
especiais de listagem da B3. 

COVID-19 Doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. 

Controladas Sociedades operacionais controladas pela Companhia. 

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

CPF/ME Cadastro Nacional da Pessoa Física 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 ou Uni.co Uni.co 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 está instalado. 

Corretora XP Investimentos. 

CVM Comissão de Valores Mobiliários. 

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

Diretoria Estatutária A diretoria estatutária da Companhia. 

DOESP Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

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

EBITDA O EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos 
Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma 
medição não contábil elaborada pela Companhia em 
consonância com a Instrução CVM 527, conciliada com suas 
demonstrações financeiras e consiste no lucro ou prejuízo 
líquido do exercício acrescido pelo resultado financeiro líquido, 
pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
líquido e pelas despesas de depreciação e amortização. A 
margem EBITDA consiste no resultado da divisão do EBITDA 
pela receita líquida. O EBITDA e a margem EBITDA não são 
medidas de desempenho financeiro reconhecidas pelas 
práticas contábeis adotadas no Brasil, e nem pelas IFRS. Além 
disso, não representam o fluxo de caixa da Companhia para os 
períodos apresentados, de modo que não devem ser 
consideradas substitutos do lucro (prejuízo) líquido como 
indicadores do desempenho operacional, fluxo de caixa, como 
indicadores de liquidez e, tampouco, não poderão ser 
considerados para o cálculo de distribuição de dividendos. Para 
mais informações sobre medições não contábeis, veja o item 
3.2 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a 
partir da página da 337 deste Prospecto. 
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EBITDA Ajustado O EBITDA Ajustado é obtido por meio do EBITDA, com os 
seguintes ajustes: Para uma reconciliação entre o nosso lucro 
(prejuízo) líquido e o EBITDA Ajustado, vide a seção “3.2. 
Medições Não Contábeis” do Formulário de Referência da 
Companhia, anexo a este Prospecto a partir da página da 337 
deste Prospecto. 

Estados Unidos Estados Unidos da América. 

Estatuto Social Estatuto Social da Companhia. 

FGV Fundação Getúlio Vargas. 

Formulário de Referência Formulário de Referência elaborado pela Companhia, nos 
termos da Instrução CVM 480, anexo a este Prospecto, a partir 
da página 325 deste Prospecto. 

IASB International Accounting Standards Board (Conselho de 
Normas Internacionais de Contabilidade). 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

IFRS International Financial Reporting Standards (Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro). Conjunto de normas 
internacionais de contabilidade, emitidas e revisadas pelo IASB.

Instituição Escrituradora Banco Bradesco 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 da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 527 Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012, conforme 
alterada. 

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

IOF/Câmbio Imposto Sobre Operações Financeiras cobradas nas operações 
de câmbio. 

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

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

Novo Mercado Segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3, 
que estabelece práticas 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. 

Ofício-Circular CVM/SRE Ofício-Circular 01/2020/CVM/SRE, divulgado em 5 de março de 
2020. 
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OMS Organização Mundial de Saúde. 

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

Regulamento da Câmara de 
Arbitragem 

Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída 
pela B3, inclusive suas posteriores modificações, que disciplina 
o procedimento de arbitragem ao qual serão submetidos todos 
os conflitos estabelecidos na cláusula compromissória inserida 
no Estatuto Social da Companhia e constante dos termos de 
anuência dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e 
do Acionista Controlador. 

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 de 
listagem diferenciadas para essas companhias, seus 
administradores e seus acionistas controladores. 

SARS Síndrome respiratória aguda grave. 

Squadra Squadra I Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia. 

XP Investimentos ou 
Coordenador Líder 

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valos 
Mobiliários S.A. 
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA 

Identificação Uni.co S.A., sociedade por ações, devidamente inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 15.825.887/0001-24 e com seus atos 
constitutivos devidamente registrados na JUCESP sob o NIRE 
nº 35.300.541.481. 

Registro na CVM A Companhia se encontra em fase de obtenção de registro 
como emissora de valores mobiliários categoria “A” perante a 
CVM, sendo que os registros de companhia aberta e da Oferta 
foram requeridos junto à CVM em [•] de outubro de 2020. 

Sede Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1855, conjuntos 11, 12, 21, 
22, 1º e 2º andares, Vila Olimpia, CEP 04548-903, na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo. 

Diretoria de Relações com 
Investidores 

Localizada na sede da Companhia. O Diretor de Relações com 
Investidores é o Sr. Adilson José Perardt. O telefone da Diretoria 
de Relações com Investidores da Companhia é +55 11 3838-
0801 e o seu endereço eletrônico é ri@grupounico.com. 

Instituição Escrituradora Banco Bradesco S.A. 

Auditores Independentes KPMG Auditores Independentes, para os exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e para o 
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.  

Títulos e Valores Mobiliários 
Emitidos 

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

Jornais nos Quais Divulga 
Informações 

As informações referentes à Companhia são divulgadas no 
jornal “Data Mercantil” e no DOESP. 

Formulário de Referência Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e 
operações poderão ser encontradas no Formulário de 
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página da 325 
deste Prospecto. 

Website https://ri.grupounico.com 

As informações constantes do nosso website não são parte 
integrante deste Prospecto, e nem se encontram incorporadas 
por referência ou anexas a este. 

Informações Adicionais Informações adicionais sobre nós e a Oferta poderão ser 
obtidas em nosso Formulário de Referência, anexo a este 
Prospecto a partir da página 325 deste Prospecto, e junto: (i) à 
nossa Diretoria de Relações com Investidores; (ii) ao 
Coordenador Líder nos endereços e websites indicados na 
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” 
na página 74 deste Prospecto; (iii) à CVM, na Rua Sete de 
Setembro, 511, 5.º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, ou na Rua Cincinato Braga, 340, 2.º a 4.º 
andares, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou, 
ainda, em seu website: www.cvm.gov.br; e (iv) à B3, na Praça 
Antônio Prado, 48, 7° andar, CEP 01010-901, na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, em seu website: 
www.b3.com.br. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO 

Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas seções 
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e 
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto, a partir das páginas 
19 e 82, respectivamente, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e 
“10. Comentários dos Diretores” do nosso Formulário de Referência, anexo a este 
Prospecto a partir da página 325 deste Prospecto. 

As estimativas e perspectivas sobre o futuro têm por embasamento, em grande parte, expectativas 
atuais concernentes a eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou possam afetar os 
negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de mercado, reputação, 
negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou fluxo de caixa. 
Embora a Companhia acredite que essas estimativas e perspectivas futuras sejam baseadas em 
premissas razoáveis, elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente 
com base nas informações disponíveis atualmente.  

Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto e no Formulário de 
Referência, tais como previstos nas estimativas e perspectivas sobre o futuro, podem impactar 
adversamente os resultados da Companhia e/ou podem fazer com que as estimativas e 
perspectivas não se concretizem. 

Tais fatores, riscos e incertezas incluem, entre outros, os seguintes: 

• variações cambiais, nas taxas de juros, na inflação, na liquidez do mercado doméstico de 
crédito e de capitais, nas políticas fiscais; 

• as alterações na conjuntura social, econômica, política e de negócios do Brasil, incluindo 
flutuações nas taxas de câmbio, de juros ou de inflação, nível de emprego, crescimento 
populacional, e liquidez nos mercados financeiro e de capitais; 

• a mudança no cenário competitivo no nosso setor de atuação, bem como alterações nas 
preferências e situação financeira dos nossos clientes; 

• as decisões de nossos processos ou procedimentos judiciais ou administrativos; 

• modificações em leis e regulamentos, incluindo os que envolvem questões fiscais e trabalhistas; 

• intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas ou 
ambiente regulatório; 

• a nossa capacidade de contratar financiamentos quando necessário e em termos razoáveis; 

• eventos de força maior; 

• a pandemia de COVID-19 e seus impactos nas condições sanitárias, políticas e econômicas do 
Brasil; e 

• outras considerações discutidas na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” a 
partir da página 82 deste Prospecto, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” 
e “10. Comentários dos Diretores” do nosso Formulário de Referência. 

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.  
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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 CONTIDAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS 
REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, 
OS ACIONISTAS VENDEDORES E O COORDENADOR LÍDER NÃO ASSUMEM A 
RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR 
QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS OU DE QUALQUER 
OUTRA FORMA, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS 
FUTUROS OU DE QUAISQUER OUTROS FATORES. MUITOS DOS FATORES QUE 
DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE 
CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA. 

As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, 
“pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o 
futuro.  

Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações acerca do futuro 
constantes deste Prospecto podem não vir a se concretizar. 

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 futuras 
da situação financeira e dos resultados operacionais, da participação de mercado e posição 
competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquela 
expressa ou sugerida nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão 
esses resultados estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. Tendo em 
vista estas limitações, os potenciais investidores não devem tomar suas decisões de investimento 
exclusivamente com base nas estimativas e declarações acerca do futuro contidas neste 
Prospecto. 

Estimativas de Mercado e Outras Informações  

São feitas declarações neste Prospecto sobre estimativas de mercado, a situação em relação aos 
concorrentes e a participação no mercado da Companhia, bem como sobre o tamanho dos 
mercados em que atua. Tais declarações são feitas com base em pesquisas internas e pesquisas 
de mercado e em informações obtidas de fontes que a Companhia considera confiáveis. A menos 
que indicado de outra forma, todas as informações macroeconômicas foram obtidas junto ao 
BACEN, IBGE e FGV. A Companhia não tem motivos para acreditar que tais informações não 
sejam corretas em seus aspectos relevantes, razão pela qual não as verificou de forma 
independente. 

Todas as referências feitas neste Prospecto a “Real”, “Reais” ou “R$” dizem respeito à moeda oficial 
do Brasil e todas as referências a “Dólar”, “Dólares” ou “US$” dizem respeito à moeda corrente dos 
Estados Unidos. 

Adicionalmente, alguns números constantes deste Prospecto e no Formulário de Referência, podem 
não representar totais exatos em razão de arredondamentos efetuados. Sendo assim, os resultados 
apresentados em algumas tabelas presentes neste Prospecto podem não corresponder ao resultado 
exato da soma dos números que os precedem, ainda que a diferença seja mínima. 
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SUMÁRIO DA COMPANHIA 

Este Sumário contém um resumo das atividades e das informações financeiras e operacionais da Companhia 
e suas controladas, não pretendendo ser completo nem substituir o restante deste Prospecto Preliminar e do 
Formulário de Referência. Este Sumário não contém todas as informações que o investidor deve considerar 
antes de investir nas Ações. Antes de tomar sua decisão em investir nas Ações, o investidor deve ler 
cuidadosa e atenciosamente todo este Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência, em especial as 
informações contidas nas seções “Considerações Sobre Estimativas e Perspectivas Acerca do Futuro” e 
“Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” deste Prospecto Preliminar, nas seções “3. Informações 
Financeiras Selecionadas”, “4. Fatores de Risco” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de 
Referência, bem como nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e suas respectivas notas 
explicativas anexas a este Prospecto Preliminar. Declaramos que as informações constantes neste Sumário 
são consistentes com as informações do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto 
Preliminar, nos termos do inciso II, parágrafo 3º, do artigo 40 da Instrução CVM 400. A menos que o contexto 
exija outra interpretação, os termos “nós”, “nossos” e “nossa Companhia” referem-se à Companhia e a suas 
controladas (também denominadas, em conjunto, “Grupo Uni.co”). 

Visão Geral 

Acreditamos ser uma das maiores plataformas de love brands (“marcas amadas”) do Brasil considerando em 
conjunto sortimento, canais de venda, cobertura geográfica e oferta de produtos, despertando alegria e nos 
conectando emocionalmente com o público de espírito jovem e as novas gerações de consumidores. Nosso 
modelo de negócio permite que cada uma de nossas 3 marcas (Puket, Imaginarium e MinD) encante e 
ofereça uma experiência diferenciada de compra para os mais de 1,8 milhão de clientes ativos1 devido ao 
nosso variado portfólio de produtos inovadores e criativos e ao atendimento diferenciado nos canais de 
vendas. 

Comercializamos e distribuímos nossos produtos em todo o território nacional com uma estratégia 
omnichannel. Nossos canais físicos incluem 445 franquias e mais de 2.800 pontos de vendas multimarcas em 
todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, e os canais digitais incluem nossos três websites próprios e 
nosso marketplace “Nossos Crushes”, além de outros marketplaces estratégicos. No exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, vendemos mais de 8,1 milhões de produtos, gerando um sellout de 
R$542 milhões. No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, vendemos aproximadamente 
3,3 milhões de produtos, gerando um sellout de R$220 milhões. 

Nossas Marcas 

• Puket: é a nossa love brand de vestuário e acessórios para todas as idades. Fundada em 1988 com o 
intuito de ser uma marca de meias irreverentes, vem expandindo suas categorias e seus canais de 
atuação. A marca tem o propósito de conectar as famílias e pessoas que se gostam por meio de produtos 
com design divertido, colorido e criativo, permitindo aos pais se vestirem de filhos e vivenciarem juntos 
momentos lúdicos. O seu time de criação desenvolve anualmente mais de 1.000 estampas e 2.500 
produtos exclusivos. A marca foi integrada ao Grupo Uni.co em 2018 e, em 30 de setembro de 2020, 
contava com mais de 1,2 milhão de seguidores em suas redes sociais, uma rede de 172 franquias 
monomarcas e um ticket médio de R$179. 

• Imaginarium: é a nossa love brand de design e presentes, com DNA de inovação e diversão. Fundada 
em 1991, a marca busca desenvolver produtos exclusivos que proporcionem experiências para serem 
compartilhadas em família, entre amigos ou tornar o dia a dia mais divertido. Com o desafio, desde 2003, 
de entregar 1 produto por dia, a marca criou no ano de 2019 495 produtos. A Imaginarium é, desde 
dezembro de 2012, a marca inicial do Grupo Uni.co e em 30 de setembro de 2020 contava com mais de 
2,3 milhões de seguidores em suas redes sociais, uma rede de 219 franquias monomarcas e ticket médio 
de R$145. 

 
1 Entende-se por “clientes ativos” os clientes cadastrados em nossa base de dados que efetuaram no mínimo uma compra em qualquer de 

nossos canais físicos ou digitais desde janeiro de 2019. 
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• MinD: é a nossa love brand de decoração, com modernidade e aconchego impressos em seu DNA. 
Fundada em 2014, tem como propósito fazer com que nossos clientes se apaixonem por suas casas 
todos os dias, trazendo afeto ao ato de decorar. A marca lança artigos inovadores e alinhados com as 
tendências de arquitetura e design a cada nova estação, com mais de 300 novidades por ano. São 
produtos pensados para pessoas que acreditam que a decoração também faz parte de quem somos. A 
MinD foi adquirida pelo Grupo Uni.co em dezembro de 2016 e hoje atua 100% nos canais digitais. Em 30 
de setembro de 2020, a marca contava com mais de 300 mil seguidores em suas redes sociais e tem 
ticket médio de R$230. 

 

Nossos Canais 

Atendemos nossos clientes em todos os estados do Brasil e Distrito Federal por meio de canais físicos e 
digitais, os quais estão em crescente processo de integração, pois acreditamos que essa conexão enriquece a 
experiência de consumo. 

Nossa rede de lojas físicas é composta por franquias monomarcas, franquias multimarcas, lojas no modelo 
store in store e lojas de varejo multimarcas. Na data do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, 
temos 391 franquias monomarcas - 172 franquias Puket e 219 franquias Imaginarium - situadas em 25 
estados do país e no Distrito Federal. Nossas franquias têm um tamanho médio de aproximadamente 40 m² e 
foram responsáveis por 55% de nossa receita líquida nos nove primeiros meses de 2020. 

Para atender cidades menores, com população entre 40 a 210 mil habitantes, criamos em 2012 o modelo 
inovador de franquia multimarcas, chamado de Lovebrands, que conta, na data do Formulário de Referência, 
anexo a este Prospecto, com 54 lojas. Nessas lojas, os clientes encontram nossas marcas Puket e 
Imaginarium, além das marcas convidadas Chilli Beans e Balonè.  

O modelo store in store é uma “pequena loja” dentro de uma loja multimarcas. Selecionamos lojas 
multimarcas reconhecidas em localidades onde ainda não possuímos franquias para implantar esse modelo e 
proporcionar aos nossos consumidores uma experiência de consumo equivalente a de nossas franquias. 
Nesse sentido, contamos com uma rede de 576 store in store com as bandeiras “Aqui Tem Puket” e 
“Imaginarium Na Medida”. 
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Também estamos presentes em 2.292 pontos de vendas do varejo multimarcas em todos os estados 
brasileiros e no Distrito Federal. Oferecemos nesse canal um mix reduzido de produtos considerando suas 
particularidades e sua interação com os demais canais de venda. 

 

No canal digital, comercializamos nossos produtos em três websites proprietários de e-commerce. Contamos 
com uma força de mais de 1,4 mil vendedores de nossas franquias, que participam do programa 
“Embaixadores Digitais”, no qual são comissionados por vendas online com a utilização de cupons, e que 
também utilizam o “Catálogo Virtual”, ferramenta que permite realizar vendas via WhatsApp. Utilizamos 
estrategicamente marketplaces como Mercado Livre, B2W, Magazine Luiza e Rappi, entre outros, como 
canais de popularização das nossas marcas. Nossos franqueados estão cada vez mais integrados ao e-
commerce por meio das iniciativas omnichannel. Com isso, o estoque da nossa ampla rede de franquias 
consegue atender nossos clientes com menores prazos de entrega e custo de frete, proporcionando 
conveniência e melhorando a experiência do consumidor.  

Essas iniciativas criaram uma sólida base para suportar o potencial de crescimento de fluxo e da taxa de 
conversão do e-commerce, gerando já no primeiro trimestre de 2020 um aumento de 88% das vendas digitais 
em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento foi ainda maior no segundo trimestre 
de 2020, em que a venda digital cresceu mais de 5 vezes em relação ao mesmo período de 2019, devido às 
nossas iniciativas internas e às medidas de restrição de circulação de pessoas decorrentes da pandemia do 
novo coronavírus. No terceiro trimestre de 2020, mantivemos nossa trajetória de crescimento digital, com um 
patamar de venda online 3 vezes maior do que o mesmo período do ano anterior. 
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Abaixo, segue gráfico sobre a evolução do GMV Digital2 da Companhia ao longo do exercício de 2019 e até 
30 de setembro de 2020: 

 

Seguindo a nossa estratégia de digitalização, a Imaginarium lançou, em julho de 2020, o nosso primeiro 
marketplace proprietário: o “Nossos Crushes”. Nosso marketplace proprietário anuncia e vende produtos de 
marcas parceiras (e.g. Livraria Cultura, Livo e Weasy), sendo o mix de produtos cuidadosamente selecionado 
por nosso experiente time interno de curadoria. Essa iniciativa tem o objetivo de oferecer produtos e soluções 
que se conectam com os nossos consumidores e com o nosso DNA, além de proporcionar uma experiência 
cada vez mais completa para os nossos clientes. Os projetos implementados permitiram aumentar o fluxo e a 
conversão de nossos websites, que receberam mais de 20 milhões de acessos no período de nove meses 
findo em 30 de setembro de 2020. 

 

Com isso, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, a receita líquida de e-commerce foi 
de R$25 milhões, o que representou 25% da nossa receita líquida total do período e um crescimento de 219% 
em relação ao mesmo período de 2019, quando nossa receita líquida de e-commerce foi de R$8 milhões, 
representando 6% da nossa receita líquida total daquele período.  

Informações mais detalhadas dos nossos canais de vendas estão contidas no item 7.3 do Formulário de 
Referência, anexo a este Prospecto. 

 
2 Entende-se por “GMV Digital” o Gross Merchandising Volume, que corresponde ao volume bruto de mercadorias, dentro de plataformas 

digitais. 
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Nossa Plataforma 

Acreditamos que o DNA de cada uma de nossas love brands, desenvolvido ao longo de suas jornadas de 
conexão e encantamento com seus consumidores, é o nosso principal ativo. Por isso, o Grupo Uni.co criou 
uma plataforma que permite que nossas marcas preservem seus DNAs e foquem em seu core business, que 
é encantar o cliente.  

Entregamos para todas as marcas um cardápio de serviços que inclui: (i) tecnologia para operação de 
franquias, (ii) rede global de sourcing com times alocados na China e no Brasil, (iii) plataforma omnichannel 
com tecnologia e processos desenvolvidos para integrar as franquias com os canais digitais e (iv) processos 
de suporte, gente e gestão e governança eficientes. 

 

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e no mesmo período de 2019, a Companhia registrou 
uma receita líquida ajustada de R$104 milhões e R$65 milhões, respectivamente. As tabelas abaixo destacam 
algumas das nossas informações financeiras e operacionais consolidadas para os períodos indicados: 

 

Período de nove meses findo 
em 30 de setembro de 

Exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 

2020 2019 2019 2018 2017 
 (Em R$ mil, exceto quando indicado diversamente) 

Receita Líquida Ajustada .................  103.747 165.416 268.928 286.101 129.617
Lucro Bruto Ajustado .......................  53.296 81.886 129.367 145.975 70.190
EBITDA Ajustado(1) ..........................  (20.446) 2.513 18.233 42.635 19.920
Dívida Líquida ..................................  73.664 132.758 131.412 139.611 (44.109)
Número de lojas(2) ............................  445 465 476 468 287
Sellout(3) ...........................................  231.015 350.268 540.185 530.476 273.023
GMV Digital(4) ...................................  41.616 11.417 19.559 13.331 6.559
 

(1) O EBITDA Ajustado refere-se ao EBITDA (medição não contábil feita pela Companhia e conciliada com suas demonstrações financeiras, 
nos termos das orientações da Instrução CVM 527, de 4 de outubro de 2012, que consiste no lucro líquido da Companhia, acrescido do 
resultado financeiro líquido, do imposto de renda e da contribuição social, e das despesas com depreciação e amortização) acrescido por 
itens que a administração entende que não fazem parte da operação. Entre os itens ajustados, estão as despesas referentes ao 
processo de integração Administrativa e Logística das marcas Imaginarium e Puket, custos e despesas não operacionais relacionadas ao 
encerramento da fábrica de meias da Puket, ações judiciais de gestões anteriores, ganho da ação do ICMS na base do PIS/COFINS, 
despesas não operacionais relacionadas ao alongamento do endividamento bancário, provisão para créditos de liquidação duvidosa 
franquias de Outlets da Companhia, impacto do IFRS-16 nos contratos de aluguéis e resultado das lojas próprias encerradas. Para mais 
informações, vide item 3.2 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto. 

(2) Em unidades, considerando franquias monomarcas (Puket e Imaginarium) e Lovebrands. A rede Puket passou a ser controlada pela 
Companhia a partir de 2018. 

(3) Corresponde à soma da venda bruta em nossos canais de venda (franquias monomarcas, multimarcas e e-commerce). 
(4) Gross Merchandising Volume, que corresponde ao volume bruto de mercadorias dentro de plataformas digitais.  
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Pontos Fortes e Vantagens Competitivas 

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

Marcas líderes que se conectam com as novas gerações de maneira continuada 

Há 30 anos, nossas marcas vêm se conectando com seus públicos, sendo reconhecidas pelos seus produtos 
e experiências. Para que isso seja possível, preservamos o DNA único de cada marca mantendo a 
independência dos times de marca, criação e desenvolvimento de produtos, que atualmente conta com mais 
de 55 colaboradores divididos nas três marcas. Nosso processo criativo tem a capacidade de antecipar 
tendências, seja na moda, tecnologia ou decoração, e de criar produtos desejáveis e que geram conexões 
emocionais com nossos consumidores. Criamos mais de 3.000 produtos por ano que são reconhecidos por 
nossos consumidores e por parceiros como inovadores, criativos e surpreendentes. 

O nosso impacto em criação de produtos é refletido em parcerias com marcas mundialmente conhecidas. 
Essas parcerias permitem expandir o alcance das nossas marcas, entre as quais destacamos: (i) Warner Bros 
Entertainment na qual desenvolvemos produtos das franquias Harry PotterTM, FriendsTM e DC Comics; (ii) 
Nespresso, collab exclusiva na qual foi desenvolvida uma máquina de café personalizada pela Imaginarium; 
(iii) The Walt Disney Company; (iv) Converse; (v) Budweiser; e (vi) MinionsTM. 

 

Nossa estratégia customer-centric (centrada no cliente) fortalece a nossa conexão com os mais de 1,8 milhão 
de clientes ativos e é refletida diretamente nos indicadores de satisfação dos nossos consumidores. Na data 
do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, nossas marcas tinham aproximadamente 4,0 milhões 
de seguidores em suas redes sociais, Net Promoter Score (NPS) médio de 74 e pontuação média no 
ReclameAqui de 7.8 para lojas online e 8.7 para lojas físicas. Além disso, em 2019, a Imaginarium foi 
reconhecida com o Prêmio Negócios – ReclameAqui de “As Melhores Empresas para o Consumidor”. 

 

Plataforma omnichannel com capilaridade em todo o território nacional 

Investimos em diversas iniciativas para alavancar a nossa plataforma omnichannel, com a integração entre 
nossos canais de venda físicos e digitais, tais como: 

• Ship from store: processo de atendimento, iniciado em 2019, que transforma a loja física em um ponto 
de distribuição utilizando o estoque local para atender pedidos online de forma mais rápida e barata; 
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• Pick-up in store: processo de venda online com a retirada de pedidos em lojas físicas, também 
implementada em 2019; 

• Catálogo virtual: ferramenta que permite aos nossos vendedores customizar catálogos de produtos e 
vender por meio do WhatsApp; e 

• Embaixadores virtuais: projeto que permite que os nossos mais de 1,4 mil vendedores de nossas 
franquias recebam uma comissão por cada venda realizada no e-commerce com a utilização de cupons 
personalizados. 

Essas iniciativas foram implementadas em nossas franquias, por meio de um modelo comercial ganha-ganha, 
benéfico tanto para franqueadora quanto para franqueado. Hoje, possuímos 72% das franquias Imaginarium e 
10% das franquias Puket (em fase de implantação) integradas ao omnichannel. Contamos, ainda, com uma 
estrutura logística favorável para integração de nossos canais: possuímos franquias em todas as capitais do 
Brasil (exceto Macapá), o que nos permite implementar um serviço de entrega em 24 horas após a solicitação 
em praticamente todos os estados do país. Adicionalmente, contamos com um centro de distribuição 
estrategicamente localizado em Biguaçu/SC, que possui mais de 13 mil m2 para garantir o abastecimento de 
nossas lojas, e um estoque avançado em São Paulo/SP – nosso principal centro consumidor – que 
proporciona maior agilidade ao nosso processo de entrega das vendas digitais. 

As nossas vendas omnichannel representaram 33% das vendas no site da Imaginarium no período de nove 
meses findo em 30 de setembro de 2020. Por meio dessa estratégia, conseguimos oferecer uma experiência 
diferenciada para nossos clientes, reduzindo 7 dias do prazo de entrega nas regiões Norte e Nordeste, e com 
custo até 40% mais barato. As vantagens do modelo omnichannel são refletidas no NPS dos clientes 
multicanais, que é 15 pontos percentuais maior do que o NPS dos clientes e-commerce, e no lifetime value 
(LTV) por cliente, que é 20% maior. 

 

A estruturação da plataforma omnichannel em um modelo de franquias foi possibilitada pela nossa capacidade 
de inovação, potencializada pela criação de uma área interna na Companhia dedicada para desenvolvimento e 
implantação de soluções tecnológicas e inteligência artificial, o nosso Uni.Labs. A área reúne uma equipe de 
mais de 20 pessoas altamente capacitadas e com sólido histórico no mundo digital, trabalhando em um 
modelo ágil de experimentação por meio de testes A/B e com o conceito de mínimo produto viável (MVP). 
Durante o período da pandemia, o Uni.Labs implementou diversas iniciativas para acelerar o processo de 
transformação digital e aumentar as vendas com as lojas fechadas, dentre elas o programa “Embaixador 
Digital” e as vendas por “Catálogo Virtual”, além de acelerar iniciativas em curso como a criação do nosso 
marketplace proprietário e o aumento de nossa presença em outros marketplaces. 
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Com objetivo de acelerar o crescimento dos canais digitais, criamos centros de excelência e soluções, reunindo 
conhecimentos estratégicos e replicando rapidamente boas práticas nos negócios do Grupo Uni.co. Um desses 
centros é o Growth Center que, a partir da internalização da agência de mídia, se tornou a gestora de todo o 
ciclo de crescimento, que vai desde o investimento em mídias (awareness), passando por motores 
performance e se consolidando por meio da rentabilização dos clientes (CRM). Desta forma, acreditamos que 
conseguimos operar melhor todos os pontos envolvidos na jornada do cliente, elevando o lifetime value (LTV), 
conforme mencionado sobre a iniciativa omnichannel. 

Reconhecida tecnologia de gestão de franquias de alto desempenho e modelo asset-light 

Nosso modelo de negócios baseia-se principalmente em franquias, o que nos dá a vantagem competitiva de 
poder realizar expansões rápidas com baixo investimento próprio, uma vez que há pouca necessidade de 
aportes em ativos (asset-light). Entre 2013 e 2019, a nossa rede de franquia cresceu com uma taxa composta 
de 8% ao ano. 

 
*Dados até 30 de setembro de 2020, refletindo o efeito da COVID-19 na rede de franquias Imaginarium, Puket e Lovebrands desde 2013 

Nossos franqueados passam por um rigoroso processo de seleção e, após aprovados, contam com nossa 
experiência na gestão de franquias, que vem sendo desenvolvida há mais de 25 anos. Fornecemos aos 
franqueados soluções completas desde o início de suas operações, nos processos de definição de ponto 
comercial, negociação de aluguel, abertura de CNPJ, contratação e treinamento de equipe, e estruturação e 
montagem da loja. Possuímos um time de consultoria de negócio, responsável por garantir excelência 
comercial e operacional em toda a nossa rede. Apoiamos o franqueado na gestão do seu negócio, por meio 
de treinamentos presencias e virtuais específicos para cada etapa de sua jornada e com processos e 
tecnologia para suas atividades de abastecimento, vendas, marketing local, visual merchandising, entre 
outros. 

Nossos parceiros de franquias têm forte influência na operacionalização de nossa estratégia comercial por 
possuírem o conhecimento local necessário para adaptar nosso modelo padrão de operação às 
particularidades regionais. Os franqueados se tornam “embaixadores” de nossas marcas e utilizam seus 
relacionamentos e expertises locais para potencializar a operação em cada localidade, o que contribui 
fortemente com nosso plano de negócios. Nossa presença nacional por meio do modelo de franquias 
possibilitou que aprendêssemos sobre as particularidades de cada região. 

Ao longo dos últimos 25 anos, como forma de demonstração da nossa capacidade de gestão de franquias, 
recebemos mais de 35 selos da Associação Brasileira de Franquias com a Imaginarium e a Puket, além de 
diversos prêmios, tais como: Prêmio de Excelência em Franchising em 2019, Prêmio Pequenas Empresas & 
Grandes Negócios “As Melhores Franquias do Brasil” em 2020, Prêmio Alshop Lojista em 2016 e Prêmio 
Design em 2011. O nosso reconhecimento como operador de franquias também é refletido no tempo de 
parceria com nossos mais de 260 franqueados, dentre os quais 30% está conosco há mais de 10 anos e um 
total de 59% há mais de 5 anos. Apoiamos nossos franqueados na expansão de seus negócios e um em cada 
três franqueados possui mais de uma loja de nossas marcas. 
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Cadeia de fornecimento global com controle de qualidade 

Contamos com uma ampla gama de fornecedores localizados, principalmente, em quatro países – China, 
Brasil, Taiwan e Índia – com os quais temos um sólido relacionamento. Atualmente, mantemos um 
relacionamento com mais de 200 fábricas, as quais produzem itens que abrangem categorias como: 
vestuário, eletrônico, decoração, acessórios têxteis, papelaria, entre outros. Para gerir essa rede, contamos 
com mais de 30 colaboradores divididos entre nossos escritórios administrativos na China e no Brasil. 

O escritório da China, por meio do qual operamos há mais de dez anos, nos permite uma gestão eficiente de 
nossos fornecedores, agilidade nas etapas de desenvolvimento de produto e eficaz controle da qualidade. 
Favorece, ainda, a troca de experiência com as fábricas, adaptando nossos processos à cultura e ao método 
de trabalho chinês, o que traz maior credibilidade e, consequentemente, melhores condições comerciais.  

O escritório, situado na cidade de Shenzhen, tem posição estratégica para nós. Sua localidade nos permite 
acesso a um dos maiores centros de inovação de produtos da China, nos conectando com os principais 
fabricantes do mundo. Assim, nossa cadeia de supply tem se mostrado fundamental para que o Grupo Uni.co 
continue se antecipando às tendências e trazendo produtos inovadores e exclusivos para nossos 
consumidores. 

Histórico bem sucedido em integração de marcas e gestão comprometida com foco em resultados 

A partir de 2012, com a aquisição da Imaginarium pela Squadra Investimentos – investidor nacional referência 
em seu segmento – passamos por um período de transformação, nos tornando uma empresa com alto grau 
de profissionalização e com cultura de excelência operacional no varejo. Ao longo desses anos, aprimoramos 
nossos controles e procedimentos internos, implementamos novas ferramentas de gestão, integramos e 
automatizamos sistemas e processos e evoluímos nosso processo decisório, adotando sólidas práticas de 
governança corporativa com foco em resultados. 

Após a estruturação e expansão da Imaginarium, o Grupo Uni.co fez em 2016 a aquisição e incorporação da 
MinD e, em 2018, da Puket - empresa com porte similar ao da Imaginarium – criando então o Grupo Uni.co 
(“Companhia ou Grupo Uni.co”). Nosso sucesso na realização dessas transações comprova nossa 
experiência e a qualidade do nosso time em identificar bons ativos, concretizar aquisições a valores 
coerentes, mesmo em processos competitivos, além de integralizar o alvo trazendo resultados positivos em 
um curto espaço de tempo.  

Isso é evidenciado pelo fato de que, após aquisição da Puket, a marca registrou um crescimento de 17% no 
número de franquias entre o final dos exercícios sociais de 2017 e 2019, enquanto nos anos anteriores o 
crescimento foi de apenas 3% (dezembro de 2015 a dezembro de 2017). Além disso, entre os exercícios 
sociais de 2018 e 2019 (encerrados em 31 de dezembro), o sellout do e-commerce da Puket teve um 
acréscimo de 116%, impulsionado pela internalização da operação e da expertise digital do Grupo Uni.co. 

Desde a aquisição da Puket, com a revisão da política de estoques e melhoria de gestão, alcançamos uma 
redução de 62% no prazo médio de estoque, de R$32 milhões para R$10 milhões entre 31 de dezembro de 
2018 e 31 de dezembro de 2019. 
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Preservando a independência criativa e o DNA da Puket, o processo de integração da marca ao Grupo Uni.co 
teve significativos ganhos de sinergia, podendo ser destacado, dentre outros, a redução no número de 
colaboradores do Grupo Uni.co na ordem de mais de 40% nos cargos administrativos e de liderança. A 
integração aconteceu ao longo de aproximadamente dois anos, tendo unificado as áreas de suporte, centros 
de distribuição e escritórios administrativos. 

Dessa forma, acreditamos estar bem posicionados para aquisições futuras, tendo estabelecido procedimentos 
internos que permitem uma rápida integração de novas operações com captura de sinergias. 

Responsabilidade social e práticas sustentáveis 

Acreditamos no nosso potencial de transformação e geração de impacto socioambiental positivo e, por isso, 
assumimos forte compromisso com uma agenda de responsabilidade social e adoção de práticas 
sustentáveis. Desde a criação das marcas, diversos projetos com esse fim foram criados e implementados 
com sucesso. 

Criamos em 2013 a campanha “Meias do Bem”, na qual incentivamos nossos clientes a doarem pares de 
meia usados. As meias arrecadadas são recicladas em cobertores, os quais são destinados para doação em 
parceria com mais de 500 instituições beneficentes. Essa iniciativa foi capaz de coletar mais de 1,4 milhão de 
pares de meia até 2020, o que produziu mais de 53 mil cobertores. Na época do Natal, promovemos também 
a campanha “Natal do Bem”, em que a cada três pares de meia vendidos, doamos um par novo para 
instituições cadastradas. Outra campanha promovida por nós é a “Tudo que Vai, Volta”, em que encorajamos 
nossos consumidores a doarem suas mochilas usadas, no período de volta às aulas escolares. 

Promovemos diversos outros projetos que refletem nosso compromisso social, envolvendo ações de doações 
de ração para ONGs de proteção animal, doações de máscaras durante a pandemia e uma parceria com a 
ONG TETO, na qual o lucro da venda de um produto lançado em co-branding é totalmente revertido para os 
projetos da organização. 

 

Direcionamos nossos esforços para criar e fomentar um ambiente de trabalho que valoriza a diversidade de 
gênero, orientação sexual, crença religiosa, e que respeite as diferenças entre nossos colaboradores. Nossos 
processos seletivos e de avaliação de desempenho buscam promover a diversidade e a cultura de 
transparência e isonomia no Grupo Uni.co. Em 30 de setembro de 2020, 47% dos nossos cargos de liderança 
eram ocupados por mulheres. 

Estratégia 

Pretendemos adotar as seguintes estratégias para alavancar nosso crescimento e agregar valor aos nossos 
acionistas: 

Abrir novas franquias e aumentar nossa penetração nos canais multimarcas 

Acreditamos no grande potencial de expansão orgânica dos nossos pontos de venda. Para isso, contamos 
com um variado modelo de lojas – franquia monomarca, Lovebrands (franquia multimarcas) e store in store – 
desenhado para atender o perfil de cada cidade. 
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Entendemos que nossas lojas são hubs de distribuição e pontos de experimentação e mídia localizados nos 
principais centros comerciais do Brasil. Por isso, acreditamos que a expansão do canal físico será importante 
para catalisar nossa expansão digital, oferecendo uma melhor experiência e nível de serviço para os nossos 
clientes. Em contrapartida, a integração entre os canais irá potencializar a receita de cada novo ponto de 
venda, com novos modelos como pick-up in store, prateleira infinita e ship from store. Assim se estabelece um 
modelo ganha-ganha com nossos franqueados, lojistas e clientes. 

Para capturar nosso potencial, contamos com uma longa história no varejo, uma ampla rede de franqueados e 
excelência em operação de franquias que nos colocam em uma posição estratégica favorável para conseguir 
boas negociações, experientes operadores regionais aptos a inaugurar e operar novas lojas e velocidade na 
expansão com baixo investimento. 

Nossa estrutura de distribuição estrategicamente localizada está apta para acomodar nosso crescimento. Isso 
foi feito por meio de investimentos de mais de R$2 milhões na construção e modernização do nosso centro de 
distribuição para apoiar o crescimento das vendas. 

Expandir nosso ecossistema digital e fortalecer ainda mais o nosso e-commerce 

Acreditamos que o cenário da pandemia do novo coronavírus acelerou a mudança de comportamento do 
consumidor, e que continuará consumindo em canais digitais. Dessa forma, pretendemos impulsionar ainda 
mais nosso e-commerce e ecossistema digital, que são em uma de nossas principais vias de crescimento. 

Em 2021, planejamos finalizar o rollout de integração das franquias no omnichannel (ship from store e pick-up 
in store), além de implementar a terceira modalidade omni – prateleira infinita. O crescimento do nosso canal 
físico irá aumentar ainda mais a nossa capilaridade no digital. Também iremos consolidar a nossa estratégia 
de ecossistema digital, com o início dos marketplaces proprietários da Puket e MinD e a evolução do 
marketplace “Nossos Crushes” da Imaginarium, com a entrada de novos sellers. A partir do aumento da 
penetração do omnichannel e um mix de produtos mais diversificado, pretendemos aumentar o fluxo, o 
engajamento e a recorrência dos clientes em nossos sites. 

Para acelerar o nosso e-commerce, iremos investir nos nossos centros de excelência, em especial o "Growth 
Center", visando maior eficiência em toda a jornada do cliente, reduzindo o CAC e aumentando o LTV. O 
Uni.Labs será fundamental para simplificar processos, testar cenários e criar ferramentas e implementar 
práticas que gerem crescimento. Por último, acreditamos que a nossa jornada de transformação digital pode 
se beneficiar de inovação em rede por meio de parcerias estratégicas com startups e outras empresas de 
mercado. 

Adquirir e integrar novas marcas à nossa plataforma 

Acreditamos que o momento atual é bastante propício para acelerar o processo de fusão e integração de 
empresas, pois existem diversas marcas que possuem desafios: (i) de sucessão; (ii) operacionais; (iii) de 
capital de giro; (iv) de expansão; ou (v) em suas transformações digitais, que podem aproveitar a plataforma 
desenvolvida no Grupo Uni.co para continuarem suas trajetórias de marca e serem cada vez maiores, 
melhores e longevas. 

Acreditamos que o Grupo Uni.co está preparado para potencializar valores de novas marcas, por meio de 
quatro pilares principais: 

• Expansão física acelerada e com baixo investimento: tecnologia e excelência em operação de franquias; 

• Aumento da penetração digital: tecnologia de integração de franquia e time com sólida experiência digital; 

• Ganho de eficiência de produto e possibilidade de novas categorias: rede global de suprimentos, com 
presença em um dos principais centros de inovação de produto da China; 

• Ganho de eficiência operacional: estrutura organizacional e processos preparados para adicionar novas 
marcas capturando sinergias e preservando o DNA das marcas. 

Dessa forma, pretendemos aproveitar da nossa bem-sucedida experiência anterior na aquisição e integração 
de empresas para realizar novas aquisições, mantendo a disciplina na seleção das empresas alvo e aplicando 
nosso modelo de negócios, buscando nos tornar um “acquirer of choice”. 
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Desenvolver ainda mais as operações de planejamento e desenvolvimento de produto 

Focamos em melhorar constantemente as nossas operações por meio de novos sistemas, em 
tornar nossos processos mais eficientes e otimizar nossos custos para impulsionar o nosso 
crescimento e rentabilidade. Isso inclui tornar a nossa cadeia de fornecimento de produtos e outras 
operações do Grupo Uni.co mais eficientes. Investimos nos times e processos de planejamento e 
desenvolvimento de produto de modo a maximizar nossa taxa de sucesso na criação de coleções, 
aumentando nossas margens. 

Estrutura Societária 

Na data deste Prospecto Preliminar, a nossa estrutura societária era a seguinte: 

 

Eventos Recentes 

Não há eventos recentes que não tenham sido tratados acima.  

Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia   

Abaixo se encontram descritos os principais fatores de risco relativos a nós, os quais não são os únicos 
fatores de risco relevantes e devem ser analisados em conjunto com as informações constantes do Formulário 
de Referência (sobretudo os fatores de risco descritos no item 4. e na seção “Fatores de Risco Relacionados 
à Oferta e às Nossas Ações”, na página 82 deste Prospecto Preliminar. 

A pandemia da doença causada pelo novo coronavírus causou e poderá ainda continuar a causar um 
efeito adverso relevante sobre os negócios e resultados operacionais da Companhia.  

A pandemia do novo coronavírus 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 função da pandemia do novo coronavírus, e em resposta às normas ou 
recomendações editadas pelas autoridades governamentais, bem como das decisões que a Companhia 
tomou, o centro de distribuição da Companhia e a maior parte das lojas da Companhia, sejam franquias 
monomarcas, multimarcas ou outras lojas parceiras que comercializam produtos da Companhia, foram 
obrigados a fechar ou a operar em horário reduzido devido aos esforços para impedir ou retardar a 
propagação do novo coronavírus. A Companhia também fechou seus escritórios administrativos e outras 
instalações, incluindo sua sede na cidade de São Paulo e escritório na cidade de Florianópolis, adotando uma 
política de teletrabalho para seus funcionários administrativos.  
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Consequentemente, os resultados financeiros da Companhia nos nove primeiros meses do exercício social 
corrente sofreram um impacto adverso relevante, de forma que, nesse período, a receita operacional líquida 
da Companhia foi de R$98,1 milhões, o que representou uma redução de 23,8% em relação ao mesmo 
período de 2019, quando a receita operacional líquida da Companhia havia sido de R$128,7 milhões. 

A continuidade e o alcance do impacto da pandemia do novo coronavírus sobre os negócios e desempenho 
financeiro da Companhia, inclusive a capacidade da Companhia de executar suas estratégias de curto e longo 
prazos e implantar iniciativas no período esperado, dependerá dos desdobramentos futuros, inclusive a 
duração e gravidade da pandemia, especialmente no Brasil, o que é incerto e não pode ser previsto.  

Caso a pandemia do novo coronavírus persista ou se agrave, ou uma segunda onda da doença se dissemine 
globalmente ou pelo Brasil, a Companhia e seus lojistas franqueados e/ou parceiros podem enfrentar por mais 
tempo a obrigação de fechamento de lojas e/ou outras restrições operacionais com relação a algumas ou 
todas as fábricas que compõem sua cadeia de produção, centros de distribuição e lojas, incluindo aquelas 
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, a Companhia acredita que 
além da perda de receita e lucratividade que teve até 30 de setembro de 2020, os seus resultados financeiros 
poderão ainda continuar a ser afetados de forma adversa e relevante em decorrência da pandemia do novo 
coronavírus.  

Além disso, o receio dos consumidores de adoecerem poderá persistir, mesmo com a abertura das lojas dos 
franqueados e parceiros da Companhia, o que poderá afetar adversamente o tráfego de clientes nas lojas da 
Companhia e nas lojas multimarcas. 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 do novo coronavírus. Isso pode afetar negativamente as vendas nas lojas 
dos franqueados e parceiros e a plataforma omnichannel da Companhia. Qualquer redução significativa no 
número e no gasto de consumidores nas lojas dos franqueados e parceiros da Companhia devido à pandemia 
do novo coronavírus, e qualquer diminuição no gasto em lojas e no e-commerce da Companhia devido à 
diminuição da confiança e de gastos do consumidor após a pandemia resultaria em perda de receita, afetando 
o lucro da Companhia e o seu resultado financeiro.  

Se os negócios da Companhia não gerarem fluxos de caixa operacionais suficientes, ou outros recursos não 
estiverem disponíveis para a Companhia por meio de empréstimos por meio das linhas de crédito concedidas 
à Companhia ou de outras fontes, a Companhia pode não conseguir cobrir as suas despesas, investir no 
crescimento do seu negócio, responder aos desafios competitivos ou atender suas outras necessidades de 
liquidez e capital, o que pode prejudicar os negócios da Companhia. 

A pandemia do novo coronavírus também pode impactar significativamente a cadeia de suprimentos da 
Companhia, se as fábricas que produzem os produtos comercializados pela Companhia, o centro de 
distribuição da Companhia, ou as operações dos prestadores de serviços de logística da Companhia forem 
interrompidas, encerradas temporariamente, enfrentarem falta de funcionários ou sofrerem os efeitos de uma 
segunda onda de disseminação do novo coronavírus. Também pode haver interrupções ou atrasos em 
entregas e impactos negativos na precificação de determinados componentes dos produtos da Companhia. 
Adicionalmente, tendo em vista que grande parte da produção da Companhia está localizada na China, 
variações cambiais podem impactar o preço da mercadoria e, consequentemente, ser repassadas para os 
consumidores. E ainda, tendo em vista a dependência da Companhia dos produtos produzidos na China, o 
fechamento de fronteiras, em decorrência da pandemia, pode impactar o abastecimento do centro de 
distribuição e, consequentemente, das lojas, impactando na receita da Companhia.  

Além disso, o fechamento das franquias da Companhia e o fechamento de muitos shopping centers em que 
parte das franquias da Companhia estão localizadas e as normas federais, estaduais e municipais 
relacionadas à pandemia do novo coronavírus, podem expor os lojistas franqueados e/ou parceiros da 
Companhia a riscos jurídicos, reputacionais e financeiros em relação a seus contratos de locação, como 
pagamento de multas por rescisão antecipada. Não há garantia de que os lojistas da Companhia ficarão 
isentos de qualquer de suas obrigações nos termos dos seus contratos de locação, ou que, após a pandemia 
do novo coronavírus, conseguirão retomar as operações em suas lojas nos atuais termos dos contratos de 
locação em vigor, ou se sequer conseguirão fazê-lo. Caso os lojistas da Companhia não consigam arcar com 
os pagamentos dos aluguéis de suas lojas, isso será considerado inadimplemento contratual, capaz de 
ensejar a rescisão antecipada do contrato de locação, afetando, desta forma, a continuidade da ocupação 
pelos lojistas da Companhia.  
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O alcance total do impacto da pandemia do novo coronavírus sobre os negócios e resultados operacionais da 
Companhia depende dos 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, a Companhia não pode 
estimar de forma razoável o alcance total do impacto da pandemia do novo coronavírus sobre os seus 
negócios e resultados operacionais além dos impactos já refletidos nas suas últimas informações financeiras. 
Além disso, os efeitos da pandemia do novo coronavírus poderão exacerbar os efeitos de outros fatores de 
risco divulgados nesta seção do Formulário de Referência. 

Flutuações cambiais nos países dos quais a Companhia importa mercadorias ou matérias-primas 
podem afetar adversamente seus negócios. 

No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2020, a Companhia importou aproximadamente 
79,9% de suas compras de mercadorias e matéria-prima de países como China e no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019 tal porcentagem foi de 72,8%. Dessa forma, o preço praticado pela 
Companhia depende, em certa medida, da taxa de câmbio dos países de que adquire mercadorias ou 
matérias-primas, sendo limitada, contudo, à capacidade de repassar aos seus clientes eventuais aumentos de 
preço decorrentes de flutuações cambiais. 

Desse modo, caso haja depreciação do Real em relação à moeda corrente de tais países ou ao dólar dos 
Estados Unidos da América, ou das moedas correntes de tais países em relação ao dólar norte-americano, os 
produtos da Companhia poderão ser menos atrativos para os clientes da Companhia ou poderá ter de diminuir 
suas margens ou descontinuar a venda de certas mercadorias, resultando em impacto adverso nos seus 
resultados operacionais. 

O setor de varejo poderá ser afetado quando houver redução no poder de compra do consumidor e 
ciclos econômicos desfavoráveis.  

Historicamente, o setor de varejo brasileiro experimentou períodos de desaceleração econômica que levaram 
a quedas nos gastos do consumidor. O sucesso das operações da Companhia depende de vários fatores, 
incluindo condições gerais de negócios, taxas de juros, inflação, disponibilidade de crédito ao consumidor, 
existência de epidemias ou pandemias (como o alcance e a duração do impacto da atual pandemia do novo 
coronavírus, incluindo redução na demanda de consumidores, diminuição das vendas, e fechamento 
temporário generalizado de lojas), tributação, confiança do consumidor nas condições econômicas futuras, 
níveis de emprego e salário. Os resultados operacionais da Companhia e sua situação financeira foram e 
continuarão a ser afetados pela taxa de crescimento do produto interno bruto brasileiro, ou PIB. A Companhia 
não pode garantir que o PIB brasileiro cresça ou permaneça estável. A evolução da economia brasileira pode 
afetar as taxas de crescimento do Brasil e, consequentemente, os resultados operacionais da Companhia.  

A Companhia opera por meio de canais distintos (franquias, multimarcas, e-commerce e outros). A 
falha na integração desses canais, ou o insucesso da Companhia em aprimorar inovações poderão 
afetar negativamente os negócios e atividades, situação financeira e resultado operacional da 
Companhia. 

As operações da Companhia são realizadas por meio de lojas físicas (franquias monomarcas e franquias 
multimarcas) e por meio da plataforma digital no conceito omnichannel de integração de canais. A Companhia 
não pode garantir que conseguirá aprimorar sua estratégia omnichannel ou que será capaz de implementar 
inovações que sejam importantes para seus clientes, o que, em se confirmando, poderá ser extremamente 
prejudicial aos seus planos e poderá afetar negativamente os seus negócios, atividades, situação financeira e 
resultado operacional. 

Além disso, caso a Companhia não seja capaz de manter e aprimorar, de forma bem-sucedida, a 
complementaridade entre os canais de vendas, sob os aspectos comerciais, logísticos, de comunicação e 
marketing e de atendimento, o aproveitamento das vantagens que a estrutura integrada dos multicanais pode 
oferecer será prejudicado, podendo impactar adversamente a Companhia.  
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Outro risco da estratégia omnichannel é a possibilidade de os canais de vendas entrarem em competição. Em 
30 de setembro de 2020, a maior parte de franquias da Companhia estava localizada em shopping centers, 
onde estão sujeitas ao pagamento de aluguel atrelado a um percentual das vendas realizadas na respectiva 
loja. Ainda existem incertezas no mercado de varejo quanto ao tratamento comercial a ser dado às vendas 
realizadas via omnichannel no que tange a origem da venda, o que pode ter um impacto adverso nos 
resultados da Companhia. Caso isso aconteça, a Companhia poderá não ser bem-sucedida em uma de suas 
estratégias de crescimento e a integração dos seus canais de vendas poderá não trazer os benefícios 
esperados, afetando negativamente os negócios e atividades, situação financeira e resultado operacional da 
Companhia. 

Adicionalmente, a Companhia poderá incorrer em custos maiores do que os esperados e as iniciativas 
omnichannel 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 
omnichannel no Brasil não possuem previsões específicas aplicáveis à modalidade de varejo multicanal, o 
que deixa a Companhia vulnerável a possíveis autuações e gera um ambiente regulatório incerto para suas 
operações. Quaisquer dos fatores acima poderá afetar de forma relevante a estratégia de crescimento da 
Companhia e o seu resultado operacional. 

A Companhia pode não identificar ou não responder de forma rápida e bem-sucedida às mudanças 
nas tendências da moda e nas preferências dos Clientes.  

A Companhia compete com outras marcas em relação a estilo, qualidade, preço, experiência de compra, 
promoções, localização e decoração das lojas, dentre outros. As vendas das coleções da Companhia e seu 
resultado operacional dependem de sua habilidade em gerenciar estoques e prever, identificar e responder 
com rapidez às mudanças nas tendências nacionais e mundiais e nas preferências do consumidor, as quais 
são voláteis e tendem a mudar rapidamente.  

Qualquer falha em antecipar, identificar, desenvolver novos produtos, novas coleções e responder às 
mudanças de tendências na moda pode afetar adversamente a aceitação das mercadorias e a imagem das 
marcas perante seu público-alvo, impactando adversamente a Companhia.  

Além disso, a Companhia pode, eventualmente, desenvolver produtos que não sejam comercialmente viáveis 
ou ser incapaz de planejar adequadamente seus estoques, em decorrência de falhas em identificar 
corretamente as tendências emergentes de estilo ou de preferências dos consumidores. Nesse caso, as 
marcas da Companhia podem não ser capazes de obter as mesmas vendas e margens obtidas com as 
marcas e produtos do portfólio atual e poderá ter um volume substancial de estoques não vendidos. Em 
resposta a essas situações, as marcas da Companhia poderão realizar vendas promocionais para acabar com 
os estoques, o que afetaria negativamente os seus resultados operacionais. 

A Companhia depende da eficácia das suas campanhas de marketing e publicidade. A Companhia dedica 
recursos significativos para campanhas publicitárias e de marketing, a fim de promover a atratividade e o 
movimento de seus canais de vendas.  

Se essas campanhas não atenderem às metas esperadas, suas vendas e lucratividade poderão ser afetadas 
negativamente, e talvez a Companhia não consiga fortalecer suas marcas como esperado. 
Consequentemente, seus resultados operacionais e condição financeira podem ser adversamente afetados. 
Além disso, se a Companhia não for capaz de identificar mudanças no comportamento e das preferências do 
consumidor e de responder adequadamente em suas campanhas de marketing e publicidade, a Companhia 
pode ser adversamente afetada. Ademais, se as atividades de propaganda e marketing da Companhia não 
forem bem concebidas, planejadas e executadas, a Companhia pode não ser capaz de alcançar as metas e 
objetivos esperados e, consequentemente, ter impactos negativos em suas vendas e rentabilidade e não 
gerar a desejada valorização e reconhecimento de suas mercadorias e produtos. Com isso, a situação 
financeira e resultado operacional da Companhia podem ser afetados negativamente. 

Informações Adicionais 

Nossa sede localiza-se na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, 11º, 12º, 1º e 2º andares, Vila Olímpia, na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e nosso número de telefone é +55 11 3838-0801. O endereço do 
site é https://ri.grupounico.com. Informações contidas no site não constituirão parte deste Prospecto Preliminar 
nem serão consideradas como aqui incorporadas por referência. 
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DO COORDENADOR LÍDER, DOS CONSULTORES E DOS 
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 nos seguintes endereços: 

Companhia e Acionistas Vendedores Pessoas Físicas 
Uni.co S.A. 

Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1855, conjuntos 11, 12, 21, 22, 1º e 2º andares, Vila Olímpia 
CEP 04548-903, São Paulo, SP 

At.: Sr. Adilson José Perardt 
Tel.: +55 11 3838-0801 

https://ri.grupounico.com 

Squadra 
Squadra I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 

Representado por seu gestor Squadra Investimentos – Gestão de Recursos Ltda. 
Av. Borges de Medeiros 633/604 - Leblon 

CEP 22430-041, Rio de Janeiro - RJ 
At.: Sr. Luiz Eduardo Ferreira 

Tel.: +55 (21) 3622-8080 
http://www.squadrainvestimentos.com 

Coordenador Líder
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valos Mobiliários S.A. 

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar. 
CEP 04543-907, São Paulo - SP 

At.: Sr. Vitor Saraiva 
Tel.: +55 (21) 3265-3700 

http://www.xpi.com.br 

Auditores Independentes 
(Auditores Independentes da Companhia para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro 

de 2019, 2018 e 2016 e para o período de 9 meses findo em 30 de setembro de 2020) 
KPMG Auditores Independentes  

Rua do Passeio 38, Setor 2, 17º andar, Centro  
CEP 20021-290, Rio de Janeiro - RJ 

At.: Cristiano Aurélio Kruk 
Tel.: +55 (21) 3940-1500 

www.kpmg.com.br 

Consultor Legal Local do Coordenador Líder Consultor Legal Local da Companhia 
Pinheiro Neto Advogados 
Rua Hungria, 1100 
CEP 01455-906, São Paulo - SP 
At.: Guilherme Sampaio Monteiro 
Tel.: +55 (11) 3247-8400 
www.pinheironeto.com.br 

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e 
Quiroga Advogados 
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447 
CEP 01403-001, São Paulo - SP 
At.: Sra. Vanessa Fiusa 
Tel.: +55 (11) 3147-7600 
www.mattosfilho.com.br 

Declaração 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, as quais se 
encontram anexas a este Prospecto a partir da página 153. 
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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” a partir das páginas 19 e 82, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de 
Risco” do nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 353 deste 
Prospecto, e nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, anexas a este 
Prospecto, a partir da página 325 deste Prospecto, respectivamente, para melhor compreensão 
das atividades da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações. 

Ações O conjunto das Ações da Oferta Primária e das Ações da 
Oferta Secundária, totalizando [•] ações ordinárias de emissão 
da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor 
nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 
gravames, a serem distribuídas no âmbito da Oferta, sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares. 

Ações da Oferta Primária [•] novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas 
nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem 
distribuídas no âmbito da Oferta Primária, sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações Suplementares. 

Ações da Oferta Secundária [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, todas 
nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de 
titularidade dos Acionistas Vendedores a serem distribuídas no 
âmbito da Oferta Secundária, sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares. 

Ações Adicionais Montante de até [•] novas ações ordinárias de emissão da 
Companhia e [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e 
de titularidade dos Acionistas Vendedores, correspondentes a 
até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente 
ofertado, que poderá ser acrescido à Oferta, a critério da 
Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo 
com o Coordenador Líder, nas mesmas condições e pelo 
mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, nos termos do 
artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. 

Ações Suplementares Montante de até [•] novas ações ordinárias de emissão da 
Companhia e [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e 
de titularidade dos Acionistas Vendedores, correspondentes a 
até 15% (quinze por cento) do total de Ações inicialmente 
ofertado, que poderá ser acrescido à Oferta, nas mesmas 
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente 
ofertadas, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400. 
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Opção de Ações 
Suplementares 

Opção a ser outorgada pela Companhia e pelos Acionistas 
Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato 
de Colocação, as quais serão destinadas, exclusivamente, 
para prestação de serviços de estabilização do preço das 
Ações. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir 
da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e 
por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de 
início da negociação das ações ordinárias de emissão da 
Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações 
Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, 
quando da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no 
Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão 
objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte do 
Coordenador Líder. 

Agente Estabilizador XP Investimentos, agente autorizado a realizar operações de 
estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da 
Companhia na B3, nos termos do Contrato de Estabilização. 

Anúncio de Encerramento “Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da 
Uni.co S.A.”, a ser disponibilizado imediatamente após a 
distribuição das Ações, limitado ao prazo máximo de 6 (seis) 
meses, contado a partir da data de disponibilização do Anúncio 
de Início, com data máxima estimada para ocorrer em [•] de [•] 
de 2021, em conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução 
CVM 400, e disponibilizado nos endereços indicados na seção 
“Informações sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na 
página 74 deste Prospecto, informando o resultado final da 
Oferta. 

Anúncio de Início “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Uni.co S.A.”, a 
ser disponibilizado na forma do artigo 52 e Anexo IV da 
Instrução CVM 400, nos endereços indicados na seção 
“Informações sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na 
página 74 deste Prospecto, informando acerca do início do 
Prazo de Distribuição. 

Anúncio de Retificação Anúncio a ser imediatamente disponibilizado, conforme 
disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400, nos endereços 
indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações 
Adicionais”, na página 74 deste Prospecto, na hipótese de ser 
verificada divergência relevante entre as informações 
constantes neste Prospecto e no Prospecto Definitivo, que 
altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores 
Não Institucionais quando da sua decisão de investimento, 
e/ou seja verificada a revogação, suspensão, cancelamento ou 
qualquer modificação na Oferta. Para mais informações veja a 
seção “Informações sobre a Oferta – Suspensão, Modificação, 
Revogação ou Cancelamento da Oferta”, na página 68 deste 
Prospecto. 
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Aprovações Societárias A submissão do pedido de registro de companhia aberta 
categoria “A” perante a CVM, bem como a reforma do seu 
Estatuto Social, de forma a adequá-lo às disposições do 
Regulamento do Novo Mercado, bem como a aprovação da 
realização da Oferta pela Companhia, mediante aumento do 
capital social da Companhia, dentro do limite do capital 
autorizado previsto em seu Estatuto Social, com a exclusão do 
direito de preferência do(s) atua(is) acionista(s) da Companhia, 
nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por 
Ações e do artigo 6º do Estatuto Social, seus termos e 
condições foram aprovados em Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia realizada em 15 de outubro de 
2020, cuja ata [será] {ou} [foi] devidamente registrada em [•] de 
[•] de 2020 JUCESP sob o nº [•], e foi publicada no jornal “Data 
Mercantil” e no DOESP em 20 de outubro de 2020. 

A fixação e justificativa do preço de emissão das novas ações 
ordinárias de emissão da Companhia, e por extensão, do 
Preço por Ação e a aprovação e homologação do aumento do 
capital social da Companhia serão aprovados em Reunião do 
Conselho de Administração da Companhia a ser realizada 
após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da 
disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será 
devidamente registrada na JUCESP, e publicada no jornal 
“Data Mercantil” na data de disponibilização do Anúncio de 
Início e no DOESP no dia útil subsequente. 

A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e 
condições, inclusive no que se refere à fixação do Preço por 
Ação, foram aprovadas pelo Squadra por ato discricionário de 
seu gestor, nos termos do parágrafo 1º do artigo 15 de seu 
regulamento. 

Não será necessária qualquer aprovação societária em relação 
aos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para a 
participação na Oferta Secundária e na fixação do Preço por 
Ação. 

Atividade de Estabilização O Agente Estabilizador poderá, a seu exclusivo critério, realizar 
operações bursáteis visando à estabilização do preço das 
ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, dentro de 
até 30 (trinta) dias contados da data de início da negociação 
das Ações na B3, inclusive, observadas as disposições legais 
aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi 
previamente submetido à análise e aprovação da CVM e da 
B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 
400 e do item II da Deliberação CVM 476, antes da 
disponibilização do Anúncio de Início. 
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Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador ou da 
Corretora de realizar operações bursáteis e, uma vez iniciadas, 
tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas 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 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. 

O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e 
obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM a 
partir da data de disponibilização do Anúncio de Início nos 
endereços indicados na seção “Informações sobre a Oferta – 
Informações Adicionais”, na página 74 deste Prospecto. 

Aviso ao Mercado Aviso disponibilizado em [•] de [•] de 2020, a ser novamente 
disponibilizado em [•] de [•] de 2020, informando acerca de 
determinados termos e condições da Oferta, incluindo os 
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, em 
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400, nos 
endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – 
Informações Adicionais”, a partir página 74 deste Prospecto. 

Capital Social Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de 
R$117.946.448,47 (cento e dezessete milhões, novecentos e 
quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e 
quarenta e sete centavos), totalmente subscrito e integralizado, 
representado por 86.613.247 (oitenta e três milhões, 
seiscentas e treze mil, duzentas e quarenta e sete) ações 
ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

Carta-Convite Carta disponibilizada pelo Coordenador Líder em [•] de [•] de 
2020 para convidar a Instituições Consorciadas a participar da 
Oferta exclusivamente para efetuar esforços de colocação das 
Ações junto a Investidores Não Institucionais. 

Contrato de Colocação “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, 
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações 
Ordinárias de Emissão da Uni.co S.A.” a ser celebrado pela 
Companhia, pelos Acionistas Vendedores, pelo Coordenador 
Líder e pela B3, na qualidade de interveniente anuente. 

Contrato de Empréstimo “Instrumento Particular de Empréstimos Diferenciado de 
Ativos”, celebrado o Squadra, na qualidade de doador e o 
Agente Estabilizador, na qualidade de tomador.  
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Contrato de Estabilização “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços 
de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da 
Uni.co S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas 
Vendedores e o Agente Estabilizador, que rege os 
procedimentos para a realização de operações de 
estabilização de preços das ações ordinárias de emissão da 
Companhia na B3, o qual foi devidamente submetido à análise 
e aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, 
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação 
CVM 476. 

Contrato de Participação no 
Novo Mercado 

“Contrato de Participação no Novo Mercado”, a ser celebrado 
entre a Companhia e a B3, por meio do qual a Companhia irá 
aderir às práticas diferenciadas de governança corporativa do 
Novo Mercado, o qual entrará em vigor na data de 
disponibilização do Anúncio de Início. 

Contrato de Prestação de 
Serviços 

“Contrato de Prestação de Serviços da B3 – Oferta Pública de 
Ações – ICVM 400 (Primária)” a ser celebrado entre a 
Companhia e a B3. 

Cronograma Estimado da 
Oferta 

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma 
Estimado da Oferta”, na página 53 deste Prospecto. 

Data de Liquidação Data da liquidação física e financeira da Oferta, que deverá ser 
realizada dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados 
da data de disponibilização do Anúncio de Início, com a 
entrega das Ações (considerando as Ações Adicionais) aos 
respectivos investidores. 

Data de Liquidação das Ações 
Suplementares 

Data da liquidação física e financeira das Ações objeto da 
Opção de Ações Suplementares, que ocorrerá no prazo de até 
2 (dois) dias úteis contados da respectiva data de exercício da 
Opção de Ações Suplementares. 

Destinação dos Recursos Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão 
destinados para: (i) amortização ou liquidação de dívidas 
vigentes; (ii) aquisição de novos negócios; (iii) investimentos 
em tecnologia e omnichanel; e (iv) reforço de capital de giro. 

A Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência 
da Oferta Secundária, sendo que os Acionistas Vendedores 
receberão todos os recursos líquidos dela resultantes. Para 
mais informações, ver seção “Destinação dos Recursos”, na 
página 89 deste Prospecto. 

A Oferta Primária corresponderá a [•]% do total de Ações no 
âmbito da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as 
Ações Suplementares, a [•]% do total de Ações no âmbito da 
Oferta, considerando as Ações Adicionais mas sem considerar 
as Ações Suplementares, e a [•]% do total de Ações no âmbito 
da Oferta, considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares. 
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Direitos, Vantagens e 
Restrições das Ações 

As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares) conferirão aos seus titulares os mesmos 
direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de 
ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos 
previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por 
Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme 
descritos na seção “Informações sobre a Oferta – Direitos, 
Vantagens e Restrições das Ações”, na página 71 deste 
Prospecto e na seção “18 Valores Mobiliários” do Formulário 
de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 639 
deste Prospecto. 

Distribuição Parcial Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, 
conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução 
CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a subscrição da 
totalidade das Ações incialmente ofertada (sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações Suplementares) por parte dos 
Investidores Não Institucionais e dos Investidores Institucionais 
até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos 
termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, 
sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de 
investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os 
valores eventualmente depositados pelos Investidores Não 
Institucionais serão devolvidos sem qualquer remuneração, 
juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com 
dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente 
aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do 
IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser 
criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a 
zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 
(três) dias úteis contados da data da disponibilização do 
comunicado de cancelamento da Oferta. 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, conforme 
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução 
CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser cancelada 
caso não haja investidores suficientes interessados em 
subscrever a totalidade das Ações inicialmente ofertada 
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares) no âmbito da Oferta”, a partir da página 86 
deste Prospecto. 

Evento de Fixação do Preço em 
Valor Inferior à Faixa Indicativa 

Fixação do Preço por Ação abaixo de 20% do preço 
inicialmente indicado, considerando um preço por Ação que 
seja o resultado da aplicação de 20% sobre o valor máximo da 
Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação 
de 20% deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa 
Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código 
ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese 
em que o Investidor Não Institucional poderá desistir de seus 
Pedidos de Reserva, sem quaisquer ônus, nos termos 
descritos neste Prospecto. 
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Faixa Indicativa A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa 
deste Prospecto. Estima-se que o preço de subscrição por 
Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, o 
Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, 
a qual é meramente indicativa. Na hipótese de o Preço por 
Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os 
Pedidos de Reserva serão normalmente considerados e 
processados, observadas as condições de eficácia 
indicadas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento 
de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, 
nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e 
do item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o 
Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido 
de Reserva, conforme descrito neste Prospecto. 

Fatores de Risco Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à 
Oferta e às Ações que devem ser considerados na tomada da 
decisão de investimento, os investidores devem ler as seções 
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco relativos 
à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às 
Ações”, a partir das páginas 19 e 82 deste Prospecto, 
respectivamente, bem como os Fatores de Risco descritos no 
item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo 
a este Prospecto, a partir da página 353 deste Prospecto, para 
ciência dos riscos que devem ser considerados antes de 
investir nas Ações. 

Garantia Firme de Liquidação Obrigação do Coordenador Líder, observado o disposto no 
Contrato de Colocação, de liquidar financeiramente as Ações 
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as 
Ações Suplementares) que tenham sido subscritas, porém não 
liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na 
Data de Liquidação. A Garantia Firme de Liquidação é 
vinculante a partir do momento em que for concluído o 
Procedimento de Bookbuilding, concedido o registro da Oferta 
pela CVM, assinado o Contrato de Colocação, disponibilizado o 
Prospecto Definitivo e disponibilizado o Anúncio de Início. 

Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem 
considerar as Ações Suplementares) objeto de Garantia Firme 
de Liquidação efetivamente subscritas por investidores não 
sejam totalmente liquidadas por estes até a Data de 
Liquidação, o Coordenador Líder, observado o disposto no 
Contrato de Colocação, subscreverá e liquidará, na Data de 
Liquidação, pelo Preço por Ação, a totalidade do saldo 
resultante da diferença entre (i) o número de Ações 
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as 
Ações Suplementares) objeto da Garantia Firme de Liquidação 
prestada pelo Coordenador Líder, nos termos do Contrato de 
Colocação e multiplicado pelo Preço por Ação; e (ii) o número 
de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem 
considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia Firme 
de Liquidação efetivamente subscritas, no Brasil, por 
investidores e por esses liquidadas no mercado, multiplicada 
pelo Preço por Ação. 
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Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução 
CVM 400, em caso de exercício da garantia firme de 
liquidação, caso o Coordenador Líder, por si ou por suas 
afiliadas, nos termos do Contrato de Colocação, tenham 
interesse em vender tais Ações antes da disponibilização do 
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações 
será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da 
Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, 
entretanto, que as operações realizadas em decorrência das 
atividades de estabilização previstas seção “Informações sobre 
a Oferta – Estabilização de Preço das Ações”, na página 70 
deste Prospecto, não estarão sujeitas a tais limites, devendo 
observar, entretanto, os termos e condições estabelecidos no 
Contrato de Estabilização. 

Inadequação da Oferta O investimento em ações representa um investimento de risco, 
pois é um investimento em renda variável e, assim, os 
investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a 
perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às 
Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus 
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos 
neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este 
Prospecto a partir da página 325 deste Prospecto, e que 
devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de 
decisão de investimento. O investimento em ações não é, 
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos 
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda 
assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que 
esteja proibida por lei de adquirir ações ou com relação à qual 
o investimento em Ações seria, no entendimento da 
Companhia, dos Acionistas Vendedores e do Coordenador 
Líder, inadequado. 

Instituições Consorciadas 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 a Investidores Não Institucionais, e 
que tenham aderido à Oferta por meio da assinatura da Carta-
Convite. 

Instituições Participantes da 
Oferta 

Coordenador Líder e as Instituições Consorciadas, 
considerados em conjunto. 

Instrumentos de Lock-up Acordos de restrição à venda de Ações a serem assinados 
pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e cada um dos 
Administradores da Companhia. 
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Investidores Institucionais  Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento 
registrados na B3, que sejam considerados investidores 
profissionais, nos termos da Instrução CVM 539, em qualquer 
caso, cujas intenções específicas ou globais de investimento 
excedam R$10.000.000,00 e que não sejam considerados 
Investidores Não Institucionais, além de fundos de 
investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras de 
recursos de terceiros registradas na CVM, que apresentem 
intenções específicas e globais de investimentos, entidades 
autorizadas a funcionar pelo BACEN, 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, investidores 
qualificados e profissionais nos termos da regulamentação da 
CVM, inexistindo para estes valores mínimo ou máximo de 
investimento. 

Investidores Não Institucionais Investidores de Varejo e Investidores do Segmento Private, 
considerados em conjunto. 

Investidores do Segmento 
Private 

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de 
investimentos registrados na B3 que sejam considerados 
investidores qualificados, nos termos da Instrução CVM 539, e 
que não sejam considerados Investidores Institucionais, em 
qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede no 
Brasil, que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de 
Reserva, conforme o caso, junto a uma única Instituição 
Consorciada, observados, para esses investidores, em 
qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido de investimento, 
que deverá ser sempre superior a R$[1.000.000,00] e o valor 
máximo de pedido de investimento de R$[10.000.000,00]. 

Investidores do Segmento 
Private Lock-up 

Investidores do Segmento Private que optarem por se 
comprometer a não dispor das Ações que subscreverem por 
um período de 50 (cinquenta) dias. 

Investidores do Segmento 
Private Sem Alocação 
Prioritária 

Investidores do Segmento Private que não se comprometerem, 
em seus respectivos Pedidos de Reserva, a não dispor das 
Ações que subscreverem durante o período do Lock-up 
Segmento Private. 

Alocação Segmento Private 
Lock-up 

O montante de, no mínimo [•]% ([•]) e no máximo [•]% ([•]), do total 
das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado à colocação 
pública para Investidores do Segmento Private Lock-up. 

Investidores de Varejo Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de 
investimentos registrados na B3 e que não sejam considerados 
investidores qualificados, nos termos da Instrução CVM 539 
e/ou Investidores Institucionais, em qualquer caso, residentes e 
domiciliados ou com sede no Brasil, que realizarem Pedido de 
Reserva durante o Período de Reserva, conforme o caso, junto 
a uma única Instituição Consorciada, observados, para esses 
investidores, em qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido 
de investimento de R$[3.000,00] e o valor máximo de pedido 
de investimento de R$[1.000.000,00] 
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Investidores de Varejo Lock-up Investidores de Varejo que optarem por se comprometer a não 
dispor das Ações que subscreverem por um período de 40 
(quarenta) dias. 

Investidores de Varejo Sem 
Alocação Prioritária 

Investidores de Varejo que não se comprometerem, em seus 
respectivos Pedidos de Reserva, a não dispor das Ações 
durante o período do Lock-up Varejo. 

Alocação Varejo Lock-up O montante de, no mínimo [•]% ([•]) e no máximo [•]% ([•]), do 
total das Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares) será destinada à 
colocação publica para Investidores de Varejo Lock-up. 

Lock-up Segmento Private Compromisso dos Investidores do Segmento Private Lock-up 
de não disporem das Ações que subscreverem por um período 
de 50 (cinquenta) dias. 

Lock-up Varejo Compromisso dos Investidores de Varejo Lock-up de não 
disporem das Ações que subscreverem por um período de 40 
(quarenta) dias. 

Negociação na B3 As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir 
do 1º (primeiro) dia útil subsequente à disponibilização do 
Anúncio de Início sob o código “[•]”. 

Oferta A Oferta Primária e a Oferta Secundária, consideradas em 
conjunto. 

Oferta Primária A distribuição pública primária de [•] Ações, a ser realizada no 
Brasil em mercado de balcão não-organizado, em 
conformidade com a Instrução CVM 400, por intermédio do 
Coordenador Líder. 

Oferta Secundária A distribuição pública secundária de, inicialmente, [•] Ações de 
titularidade dos Acionistas Vendedores, a ser realizada no 
Brasil em mercado de balcão não-organizado, em 
conformidade com a Instrução CVM 400, por intermédio do 
Coordenador Líder. 

Oferta Institucional Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada 
a Investidores Institucionais. Para mais informações veja a 
seção “Informações sobre à Oferta – Oferta Institucional”, na 
página 65 deste Prospecto. 

Oferta Não Institucional Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada 
prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não 
Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva dentro 
do Período de Reserva. Para mais informações veja a seção 
“Informações sobre à Oferta – Oferta Não Institucional”, a partir 
da página 56 deste Prospecto. 
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Oferta do Segmento Private 
Lock-up 

Alocação Segmento Private Lock-up sendo certo que, caso 
haja demanda: (i) de até [•]% ([•]) do total das Ações 
inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as 
Ações Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão 
alocação garantida, de modo que as Ações Remanescentes, 
se houver, poderão ser destinadas aos Investidores do 
Segmento Private Sem Alocação Prioritária; e (ii) superior a 
[•]% ([•]) do total das Ações inicialmente ofertadas 
(considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares), a alocação, desde que o montante mínimo 
estipulado para a Oferta do Segmento Private Sem Alocação 
Prioritária tenha sido atendido, nos termos deste Prospecto, 
será definida a exclusivo critério e discricionariedade da 
Companhia, dos Acionistas Vendedores e do Coordenador 
Líder, observado que, neste caso, poderá haver rateio. Caso 
não haja demanda suficiente para suprir a alocação mínima 
reservada para a Oferta do Segmento Private Lock-up, poderá 
haver a realocação das Ações remanescentes da Oferta do 
Segmento Private Lock-up para a Oferta de Varejo Lock-up. 

Oferta do Segmento Private 
Sem Alocação Prioritária 

O montante de, no mínimo [•]% ([•]) e no máximo [•]% ([•]), do 
total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares), será destinado à 
colocação pública para Investidores do Segmento Private Sem 
Alocação Prioritária, sendo certo que, caso haja demanda: (i) 
de até [•]% ([•]) do total das Ações inicialmente ofertadas 
(considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão alocação 
garantida; e (ii) superior a [•]% ([•]) do total das Ações 
inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as 
Ações Suplementares), a alocação, desde que o montante 
mínimo estipulado para a Oferta do Segmento Private Lock-up 
tenha sido atendido, nos termos deste Prospecto, será definida 
a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos 
Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder, observado 
que, neste caso, poderá haver rateio. 

Oferta do Segmento Private Oferta do Segmento Private Lock-up e Oferta do Segmento 
Private Sem Alocação Prioritária, consideradas em conjunto. 
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Oferta de Varejo Lock-up Alocação Varejo Lock-up, sendo certo que caso haja demanda: 
(i) de até [•]% ([•]) do total das Ações inicialmente ofertada 
(considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão alocação 
garantida, de modo que as Ações Remanescentes, se houver, 
poderão ser destinadas aos Investidores de Varejo Sem 
Alocação Prioritária; e (ii) superior a [•]% ([•]) do total das 
Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais 
e as Ações Suplementares), a alocação, desde que o montante 
mínimo estipulado para a Oferta do Segmento Private Sem 
Alocação Prioritária tenha sido atendido, nos termos do item (b) 
abaixo, será definida a exclusivo critério e discricionariedade 
da Companhia, dos Acionistas Vendedores e do Coordenador 
Líder, observado que, neste caso, poderá haver rateio (“Oferta 
de Varejo Lock-up”). Caso não haja demanda suficiente para 
suprir a alocação mínima reservada para a Oferta do 
Segmento Private Lock-up, o montante máximo da Oferta de 
Varejo Lock-up poderá ser aumentado nos termos deste 
Prospecto. 

Oferta de Varejo Sem Alocação 
Prioritária 

O montante de, no mínimo [•]% ([•]) e no máximo [•]% ([•]), do 
total das Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado à 
colocação pública para os Investidores de Varejo Sem 
Alocação Prioritária, sendo certo que caso haja demanda: (i) de 
até [•]% ([•]) do total das Ações inicialmente ofertada 
(considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão alocação 
garantida; e (ii) superior a [•]% ([•]) do total das Ações 
inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as 
Ações Suplementares), a alocação, desde que o montante 
mínimo estipulado para a Oferta de Varejo Lock-up tenha sido 
atendido, nos termos deste Prospecto, será definida a 
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos 
Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder, observado 
que, neste caso, poderá haver rateio. 

Oferta de Varejo Oferta de Varejo Lock-up e Oferta de Varejo Sem Alocação 
Prioritária, consideradas em conjunto. 

Pedido de Reserva ou Pedidos 
de Reserva 

Formulário específico celebrado, em caráter irrevogável e 
irretratável, para subscrição de Ações no âmbito da Oferta Não 
Institucional, por Investidores Não Institucionais, inclusive os 
que sejam Pessoas Vinculadas. 

Período de Colocação Prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de 
disponibilização do Anúncio de Início, para que as Instituições 
Participantes da Oferta efetuem a colocação das Ações. 

Período de Reserva Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] 
de [•] de 2020, inclusive. 

Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas 

Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] 
de [•] de 2020, inclusive, terminando em data que antecederá 
em pelo menos 7 (sete) dias úteis a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding. 
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Período de Lock-up Período de [•] ([•]) dias contados da data de disponibilização do 
Anúncio de Início. 

Pessoas Vinculadas Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução 
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505, 
conforme alterada: (i) controladores e/ou administradores da 
Companhia, dos Acionistas Vendedores, conforme aplicável, 
ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus 
cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e 
colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii) controladores e/ou 
administradores das Instituições Participantes da Oferta; (iii) 
empregados, operadores e demais prepostos das Instituições 
Participantes da Oferta, diretamente envolvidos na 
estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem 
serviços às Instituições Participantes da Oferta, desde que 
diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (v) demais 
profissionais que mantenham, com as Instituições Participantes 
da Oferta, contrato de prestação de serviços diretamente 
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte 
operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da 
Oferta, desde que diretamente envolvidos na estruturação da 
Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, 
por pessoas vinculadas às Instituições Participantes da Oferta, 
desde que diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; 
(viii) cônjuge ou companheiro, ascendentes, filhos menores ou 
colaterais das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; 
e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas 
pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos 
discricionariamente por terceiros que não sejam pessoas 
vinculadas. 

Plano de Distribuição Plano de distribuição das Ações (considerando as Ações 
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) 
elaborado pelo Coordenador Líder, com a expressa anuência 
da Companhia, 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 e relações da Companhia e do Coordenador 
Líder com clientes e outras considerações de natureza 
comercial ou estratégica da Companhia e do Coordenador 
Líder, observado que o Coordenador Líder assegurará: (i) a 
adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, 
em conformidade com a Instrução CVM 539; (ii) o tratamento 
justo e equitativo a todos os investidores, em conformidade 
com o artigo 21 da Instrução CVM 400; e (iii) o recebimento 
prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, dos 
exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, de modo 
que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas por 
pessoa designada pelo Coordenador Líder. 
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Prazo de Distribuição Prazo para a distribuição das Ações que terá início na data de 
disponibilização do Anúncio de Início, com data estimada para 
ocorrer em [•] de [•] de 2020, nos termos do artigo 52 e 54-A da 
Instrução CVM 400, e será encerrado na data de 
disponibilização Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo 
máximo de 6 (seis) meses, contado a partir da data de 
disponibilização do Anúncio de Início, com data máxima 
estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2021, em conformidade 
com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400. 

Preço por Ação Estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa 
Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo 
dessa Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. 

O Preço por Ação será fixado após a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding e terá como parâmetro as 
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade 
de demanda (por volume e preço) por Ação, coletadas junto a 
Investidores Institucionais durante o Procedimento de 
Bookbuilding. 

A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é 
justificada na medida que o preço de mercado das Ações a 
serem subscritas será aferido de acordo com a realização do 
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual 
os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de 
investimento 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 do processo de determinação do Preço por Ação. 
Os Investidores Não Institucionais que aderirem à Oferta 
Não Institucional não participarão do Procedimento de 
Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de 
determinação do Preço por Ação. 
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Procedimento de Bookbuilding Procedimento de coleta de intenções de investimento junto a 
Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelo 
Coordenador Líder, nos termos do Contrato de Colocação, em 
consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no 
artigo 44 da Instrução CVM 400. 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de 
Bookbuilding, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do 
total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares). Nos termos do artigo 
55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de 
demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade total de 
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares), não será permitida a 
colocação de Ações junto aos Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de 
investimento automaticamente canceladas. A participação de, 
no mínimo, [•]% ([•] por cento) dos Investidores 
Institucionais, sendo até no máximo 20% (vinte por cento) 
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, no mínimo, [•]% ([•] por cento) dos 
Investidores Institucionais, sendo até no máximo 20% 
(vinte por cento) Investidores Institucionais que sejam 
considerados Pessoas Vinculadas, no Procedimento de 
Bookbuilding poderá impactar adversamente a fixação do 
Preço por Ação e o investimento nas Ações por 
Investidores Institucionais que sejam considerados 
Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações 
ordinárias de emissão da Companhia no mercado 
secundário”, na página 85 deste Prospecto. 

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 como referência (incluindo operações de total return 
swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas 
Vinculadas; ou (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. 

Prospecto Definitivo O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da 
Uni.co S.A.”, incluindo o Formulário de Referência a ele anexo, 
bem como seus demais anexos. 
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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 
Uni.co S.A.”, incluindo o Formulário de Referência a ele anexo, 
bem como seus demais anexos. 

Prospectos Prospecto Definitivo e este Prospecto, considerados em 
conjunto. 

Público Alvo da Oferta Os Investidores Não Institucionais e os Investidores 
Institucionais, considerandos em conjunto. 

Rateio Oferta do Segmento 
Private Lock-up 

Caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up 
objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do 
Segmento Private Lock-up: (a) seja igual ou inferior ao 
montante mínimo de Ações destinadas à Oferta do Segmento 
Private Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente 
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por 
Investidores do Segmento Private Lock-up, de modo que as 
Ações remanescentes da Oferta do Segmento Private Lock-up, 
se houver, poderão ser destinadas à Oferta de Varejo Lock-up; 
ou (b) exceda o total máximo de Ações da Oferta do Segmento 
Private Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor dos 
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, 
entretanto, as frações de Ações. 

Rateio Oferta Private Sem 
Alocação Prioritária 

Caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Sem 
Alocação Prioritária objeto dos Pedidos de Reserva realizados 
por Investidores do Segmento Private Sem Alocação 
Prioritária: (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações 
destinadas à Oferta do Segmento Private Sem Alocação 
Prioritária, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos 
todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do 
Segmento Private Sem Alocação Prioritária, de modo que as 
Ações remanescentes da Oferta do Segmento Private Sem 
Alocação Prioritária, se houver, poderão ser destinadas aos 
Investidores Institucionais; ou (b) exceda o total máximo Ações 
destinadas à Oferta do Segmento Private Sem Alocação 
Prioritária, será realizado rateio proporcional ao valor dos 
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, 
entretanto, as frações de Ações. 

Rateio do Segmento Private Rateio Oferta do Segmento Private Lock-up e Rateio Oferta 
Private Sem Alocação Prioritária, considerados em conjunto. 

Rateio Oferta de Varejo  
Lock-up 

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos 
Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo 
Lock-up: (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de 
Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, não haverá 
rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de 
Reserva realizados por Investidores de Varejo Lock-up, de 
modo que as Ações remanescentes da Oferta de Varejo 
Lock-up, se houver, poderão ser destinadas aos Investidores 
de Varejo Sem Alocação Prioritária; ou (b) exceda o total 
máximo de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, será 
realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos 
de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de 
Ações. 
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Rateio Investidores de Varejo 
Sem Alocação Prioritária 

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação 
Prioritária objeto dos Pedidos de Reserva realizados por 
Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária: (a) seja igual 
ou inferior ao montante mínimo de Ações da Oferta de Varejo 
Sem Alocação Prioritária, não haverá rateio, sendo 
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva 
realizados por Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária, 
de modo que as Ações remanescentes da Oferta de Varejo 
Sem Alocação Prioritária, se houver, poderão destinadas aos 
Investidores Institucionais; ou (b) exceda o total de Ações da 
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, será realizado rateio 
proporcional ao valor das respectivos Pedidos de Reserva, 
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. 

Registro da Oferta O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia, 
pelo Squadra e pelo Coordenador Líder perante a CVM em [•] 
de outubro de 2020, estando a presente Oferta sujeita a prévia 
aprovação e registro da CVM. 

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às 
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados 
na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações 
Adicionais”, na página 74 deste Prospecto. 

Resolução de Conflitos A Companhia, seus acionistas e Administradores, obrigam-se a 
resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de 
Arbitragem do Mercado, na forma do Regulamento da Câmara 
de Arbitragem, qualquer controvérsia que possa surgir entre 
eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, 
acionistas, Administradores, e membros do Conselho Fiscal, 
em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei 
6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei 
das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas 
editadas pelo CMN, BACEN 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. 

Restrição à Venda de Ações 
(Lock-up) 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e cada um dos 
administradores da Companhia se comprometerão, perante o 
Coordenador Líder, a celebrar acordos de restrição à venda de 
Ações, por meio dos quais, observadas determinadas exceções 
previstas no Contrato de Colocação, concordarão em não emitir, 
ofertar, vender, celebrar contrato venda, empenhar, emprestar, 
conceder qualquer opção de compra, fazer qualquer venda a 
descoberto ou de qualquer forma alienar ou conceder quaisquer 
direitos, direta ou indiretamente, pelo período de 180 (cento 
dias) dias contados da data de disponibilização do Anúncio de 
Início, quaisquer Ações de que sejam titulares imediatamente 
após a Oferta, ou valores mobiliários conversíveis ou 
permutáveis por, ou que representem um direito de receber 
Ações, ou que admitam pagamento mediante entrega de Ações, 
bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas as Ações 
Suplementares, de que sejam titulares imediatamente após a 
Oferta ou que venham a adquirir durante o Período de Lock-Up. 
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As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses 
descritas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400, como 
nas hipóteses descritas nos Instrumentos de Lock-up. 

A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume 
substancial das Ações poderá prejudicar o valor de negociação 
das Ações.  

Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Ações – A venda, ou a 
percepção de potencial venda, de quantidades 
significativas das Ações, inclusive pelos Acionistas 
Vendedores, após a conclusão da Oferta e o do Período de 
Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de mercado 
das ações ordinárias de emissão da Companhia no 
mercado secundário ou a percepção dos investidores 
sobre a Companhia”, na página 84 deste Prospecto. 

Termo de Adesão “Termo de Adesão ao Instrumento Particular de Contrato de 
Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de 
Ações Ordinárias de Emissão da Uni.co S.A.”, a ser celebrado 
pelo Coordenador Líder e pelas Instituições Consorciadas, 
representadas pela B3. 

Valores Mínimo e Máximo do 
Pedido de Reserva de Varejo 

O valor mínimo de pedido de investimento de R$[3.000,00] e o 
valor máximo de pedido de investimento de R$[1.000.000,00], 
aplicável aos Investidores de Varejo. 

Valores Mínimo e Máximo do 
Pedido de Reserva do 
Segmento Private 

O valor mínimo de pedido de investimento, que deverá ser 
sempre superior a R$[1.000.000,00] e o valor máximo de 
pedido de investimento de R$[10.000.000,00], aplicável aos 
Investidores do Segmento Private. 

Valores Mínimo e Máximo do 
Pedido de Reserva 

Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva de Varejo e 
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva do Segmento 
Private, considerados em conjunto. 

Valor Total da Oferta R$[•], considerando o Preço por Ação (sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações Suplementares). 
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA 

Composição do Capital Social 

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$117.946.448,47 (cento e dezessete 
milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete 
centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 86.613.247 (oitenta e três milhões, 
seiscentas e treze mil, duzentas e quarenta e sete) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem 
valor nominal, considerando o aumento de capital social homologado em [•] de [•] de 2020. 

Nos termos do Estatuto Social, a Companhia fica autorizada a aumentar o capital social mediante 
deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma estatutária, até o limite de 
200.000.000 (duzentas milhões ações), por deliberação do Conselho de Administração, que fixará 
o preço e a quantidade de Ações a serem emitidas, bem como demais condições de 
subscrição/integralização 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, sem considerar a 
colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares: 

Espécie Antes da Oferta Após à Oferta 
 Quantidade Valor(R$) Quantidade Valor(R$) (1)(2) 

Ordinárias .................................  86.613.247 117.946.448,47 [•] [•] 
Total .........................................  86.613.247 117.946.448,47 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

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 a 
colocação integral das Ações Adicionais e sem considerar a colocação integral das Ações 
Suplementares: 

Espécie Antes da Oferta Após à Oferta 
 Quantidade Valor(R$) Quantidade Valor(R$)(1)(2)  

Ordinárias ....................................  86.613.247 117.946.448,47 [•] [•] 
Total ............................................  86.613.247 117.946.448,47 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

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, sem considerar a 
colocação integral das Ações Adicionais e considerando a colocação integral das Ações 
Suplementares: 

Espécie Antes da Oferta(1) Após à Oferta 
 Quantidade Valor(R$) Quantidade Valor(R$)(1)(2)  

Ordinárias ...................................  86.613.247 117.946.448,47 [•] [•] 
Total ...........................................  86.613.247 117.946.448,47 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
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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 a 
colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares: 

Espécie Antes da Oferta Após à Oferta 
 Quantidade Valor(R$) Quantidade Valor(R$)(1)(2)  

Ordinárias ...................................  86.613.247 117.946.448,47 [•] [•] 
Total ...........................................  86.613.247 117.946.448,47 [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Principais Acionistas e Administradores  

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

Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação 
integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares: 

 Composição Atual Composição Após à Oferta 
Acionistas Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 
Squadra I Fundo de Investimento em 

Participações Multiestratégia ............ [•] [•] [•] [•]
Administradores ................................... [•] [•] [•] [•]
Ações em Tesouraria ........................... – – [•] [•]
Outros .................................................. [•] [•] [•] [•]
Ações em Circulação ........................... – – [•] [•] 
Total ...................................................... [•] 100,00 [•] 100,00 
 
Na hipótese de colocação total das Ações, considerando a colocação integral das Ações Adicionais 
e sem considerar a colocação integral das Ações Suplementares: 

 Composição Atual Composição Após à Oferta 
Acionistas Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 
Squadra I Fundo de Investimento em 

Participações Multiestratégia  .........  [•] [•] [•] [•]
Administradores .................................  [•] [•] [•] [•]
Ações em Tesouraria .........................  – – [•] [•]
Outros ................................................  [•] [•] [•] [•]
Ações em Circulação .........................  – – [•] [•] 
Total ...................................................  [•] 100,00 [•] 100,00 
 
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar a colocação integral das Ações 
Adicionais e considerando a colocação integral das Ações Suplementares: 

 Composição Atual Composição Após à Oferta 
Acionistas Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 
Squadra I Fundo de Investimento em 

Participações Multiestratégia ..........  [•] [•] [•] [•]
Administradores .................................  [•] [•] [•] [•]
Ações em Tesouraria .........................  – – [•] [•]
Outros ................................................  [•] [•] [•] [•]
Ações em Circulação .........................  – – [•] [•] 
Total ...................................................  [•] 100,00 [•] 100,00 
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando a colocação integral das Ações Adicionais e 
das Ações Suplementares: 

 Composição Atual Composição Após à Oferta 
Acionistas Ações Ordinárias % Ações Ordinárias % 
Squadra I Fundo de Investimento em 

Participações Multiestratégia  .........  [•] [•] [•] [•]
Administradores .................................  [•] [•] [•] [•]
Ações em Tesouraria .........................  – – [•] [•]
Outros ................................................  [•] [•] [•] [•]
Ações em Circulação .........................  – – [•] [•] 
Total ...................................................  [•] 100,00 [•] 100,00 
 
Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de 
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 620 deste Prospecto. 

Identificação dos Acionistas Vendedores 

Segue abaixo descrição sobre os Acionistas Vendedores: 

Squadra I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em 
participações, devidamente constituído e registrado na CVM, nos termos da Instrução CVM 578, 
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 17.071.800/0001-04. 

[Acionista Vendedor Pessoa Física], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], residente e 
domiciliado(a) na [endereço completo do domicílio], inscrito(a) no CPF/ME sob o nº [•] e portador(a) 
da carteira de identidade nº [•]. 

[Acionista Vendedor Pessoa Física], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], residente e 
domiciliado(a) na [endereço completo do domicílio], inscrito(a) no CPF/ME sob o nº [•] e portador(a) 
da carteira de identidade nº [•]. 

[Acionista Vendedor Pessoa Física], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], residente e 
domiciliado(a) na [endereço completo do domicílio], inscrito(a) no CPF/ME sob o nº [•] e portador(a) 
da carteira de identidade nº [•]. 

Características Gerais da Oferta 

Descrição da Oferta 

A Oferta consistirá (i) na distribuição pública primária de [•] novas ações ordinárias de emissão da 
Companhia; e (ii) na distribuição pública secundária de, inicialmente, [•] ações ordinárias de 
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, a ser realizada no Brasil, em 
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Ofício-
Circular CVM/SRE, com o Código ANBIMA, bem como com as demais disposições aplicáveis, 
incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3, 
sob a coordenação do Coordenador Líder e com a participação de determinadas Instituições 
Consorciadas. 

Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão 
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM. Não serão 
realizados esforços de colocação das Ações no exterior. 
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Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do 
Anúncio de Início, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações 
Suplementares) poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo 
com o Coordenador Líder, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações 
inicialmente ofertado, ou seja, em até [•] novas ações ordinárias de emissão da Companhia e [•] 
ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas 
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas. 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada 
(sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual 
equivalente a até 15% (quinze por cento) do total de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 
[•] novas ações ordinárias de emissão da Companhia e [•] ações ordinárias de emissão da 
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e pelo mesmo 
preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada pela Companhia e pelos 
Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais 
serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das 
Ações. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato 
de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de início de 
negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção 
de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, quando da fixação do 
Preço por Ação. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão 
objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte do Coordenador Líder. 

Aprovações Societárias 

A submissão do pedido de registro de companhia aberta categoria “A” perante a CVM, bem como a 
reforma do seu Estatuto Social, de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo 
Mercado, bem como a aprovação da realização da Oferta Primária pela Companhia, mediante 
aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu 
Estatuto Social, com a exclusão do direito de preferência do(s) atua(is) acionista(s) da Companhia, 
nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 6º do Estatuto 
Social, seus termos e condições foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 15 de outubro de 2020, cuja ata [será] {ou} [foi] devidamente registrada 
em [•] de [•] de 2020 JUCESP sob o nº [•], e foi publicada no jornal “Data Mercantil” e no DOESP 
em 20 de outubro de 2020. 

A fixação e justificativa do preço de emissão das novas ações ordinárias de emissão da 
Companhia, e por extensão, do Preço por Ação e a aprovação e homologação do aumento do 
capital social da Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da 
Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da 
disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP, e 
publicada no jornal “Data Mercantil” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no DOESP 
no dia útil subsequente. 

A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições, inclusive no que se refere 
à fixação do Preço por Ação, foram aprovadas pelo Squadra por ato discricionário de seu gestor, 
nos termos do parágrafo 1º do artigo 15 de seu regulamento. 

Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores 
Pessoas Físicas para a participação na Oferta Secundária e na fixação do Preço por Ação. 
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Preço por Ação 

Estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado 
acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. Na hipótese de o Preço por 
Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão 
normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia indicadas 
neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à 
Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do 
Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do 
seu Pedido de Reserva, conforme descrito neste Prospecto. 

O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e terá como 
parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por 
volume e preço) por Ação coletadas junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de 
Bookbuilding. 

A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço 
de mercado das Ações a serem subscritas será aferido de acordo com a realização do 
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais 
apresentarão suas intenções de investimento 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 que aderirem à 
Oferta Não Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não 
participarão do processo de determinação do Preço por Ação. 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do total de Ações 
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares). Nos 
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 
1/3 (um terço) à quantidade total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares), não será permitida a colocação de Ações junto aos 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de 
investimento automaticamente canceladas. A participação de, no mínimo, [•]% ([•] por cento) 
dos Investidores Institucionais, sendo até no máximo 20% (vinte por cento) 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, no 
mínimo, [•]% ([•] por cento) dos Investidores Institucionais, sendo até no máximo 20% (vinte 
por cento) Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas, no 
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a fixação do Preço por Ação 
e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam considerados 
Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da 
Companhia no mercado secundário”, do Prospecto Preliminar, na página 85 deste 
Prospecto. 

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 
como referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam 
Pessoas Vinculadas; ou (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. 
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Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta  

Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das 
Ações Suplementares, um montante de [•] Ações, representativas de, aproximadamente, [•]% do 
capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.  

Após a realização da Oferta (considerando a colocação integral das Ações Adicionais e sem 
considerar as Ações Suplementares, um montante de até [•] Ações, representativas de, 
aproximadamente, [•]% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado. 

Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e 
considerando as Ações Suplementares, um montante de até [•] Ações, representativas de, 
aproximadamente, [•]% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado. 

Após a realização da Oferta (considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações 
Suplementares, um montante de até [•] Ações, representativas de, aproximadamente, [•]% do 
capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado. 

Para mais informações sobre a composição do capital social da Companhia, veja a seção “Informações 
Sobre a Oferta – Composição do Capital Social”, a partir da página 42 deste Prospecto. 

Quantidade, Montante e Recursos Líquidos 

Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada 
pelos Acionistas Vendedores, o Preço por Ação, o valor total das comissões a serem pagas pela 
Companhia ao Coordenador Líder, bem como dos recursos líquidos das comissões oriundos da 
Oferta (sem considerar as demais despesas e tributos relativos à Oferta). 

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar a colocação integral das Ações 
Adicionais e das Ações Suplementares: 

Ofertante Quantidade 
Preço por 

Ação(1) Montante Comissões 
Recursos 
Líquidos(2) 

  (R$) (R$) (R$) (R$)
Companhia .....................................  [•] [•] [•] [•] [•]
Squadra I Fundo de Investimento 
em Participação Multiestratégia .....  [•] [•] [•] [•] [•] 
Total ...............................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Recursos líquidos de comissões, sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a 

alterações. 

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando a colocação integral das Ações 
Adicionais e sem considerar a colocação integral das Ações Suplementares: 

Ofertante Quantidade 
Preço por 

Ação(1) Montante Comissões 
Recursos 
Líquidos(2) 

  (R$) (R$) (R$) (R$) 
Companhia .....................................  [•] [•] [•] [•] [•]
Squadra I Fundo de Investimento 
em Participação Multiestratégia .....  [•] [•] [•] [•] [•] 
Total ...............................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar a colocação integral das Ações 
Adicionais e considerando a colocação integral das Ações Suplementares: 

Ofertante Quantidade 
Preço por 

Ação(1) Montante Comissões 
Recursos 
Líquidos(2) 

  (R$) (R$) (R$) (R$) 

Companhia .....................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
Squadra I Fundo de Investimento 
em Participação Multiestratégia .....  [•] [•] [•] [•] [•] 
Total ...............................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando a colocação integral das Ações 
Adicionais e das Ações Suplementares: 

Ofertante Quantidade 
Preço por 

Ação(1) Montante Comissões 
Recursos 
Líquidos(2) 

  (R$) (R$) (R$) (R$)

Companhia .....................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
Squadra I Fundo de Investimento 
em Participação Multiestratégia .....  [•] [•] [•] [•] [•] 
Total ...............................................  [•] [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

Custos de Distribuição 

As taxas de registro da CVM, B3 e ANBIMA relativas à Oferta, as despesas com auditores, 
advogados, consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas 
pela Companhia. As comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas 
ao Coordenador Líder pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações 
por eles ofertadas. 
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Abaixo segue a descrição dos custos relativos à Oferta, sem considerar a colocação integral das 
Ações Adicionais e das Ações Suplementares:  

Custos(1) Valor(2)(3) 

% em 
Relação  
ao Valor 

Total  
da Oferta(2)(3) 

Valor por 
Ação(2)(3) 

% em Relação 
ao Preço  

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

(1) Despesas a serem pagas pela Companhia, juntamente com as comissões e os tributos as serem pagos pela Companhia, na proporção 
das Ações efetivamente subscritas. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

(2) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(3) Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à 

soma aritmética dos números que os precedem. 
(4) Abrange o valor máximo das comissões previsto no Contrato de Colocação, [sendo que tal montante poderá ser reduzido caso [•]]. 

Comissão de Coordenação, Comissão de Colocação e Comissão de Garantia Firme (que, conforme descritas no Contrato de 
Distribuição, constituem parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores) correspondem, respectivamente, a [•]%, [•]% e [•]% da 
remuneração base, [correspondente a [•]% do produto entre a quantidade total de Ações efetivamente colocadas no âmbito da Oferta; e 
(b) o Preço por Ação]. 

(5) [A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a 
ser paga aos Coordenadores a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro, entre outros, a sua percepção acerca do 
desempenho dos Coordenadores. A Comissão de Incentivo é limitada a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre: (i) a 
quantidade total de Ações ofertadas; e (ii) o Preço por Ação.] 

(6) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e do Coordenador Líder. 
(7) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
(8) Incluídos os custos estimados com Assessoria Financeira, traduções, printer e outros. 
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Abaixo segue a descrição dos custos relativos à Oferta, considerando a colocação integral das 
Ações Adicionais e sem considerar a colocação das Ações Suplementares:  

Custos(1) Valor(2)(3) 

% em 
Relação  
ao Valor 

Total  
da Oferta(2)(3) 

Valor por 
Ação(2)(3) 

% em Relação 
ao Preço  

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

(9) Despesas a serem pagas pela Companhia, juntamente com as comissões e os tributos as serem pagos pela Companhia, na proporção 
das Ações efetivamente subscritas. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

(10) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(11) Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à 

soma aritmética dos números que os precedem. 
(12) Abrange o valor máximo das comissões previsto no Contrato de Colocação, [sendo que tal montante poderá ser reduzido caso [•]]. 

Comissão de Coordenação, Comissão de Colocação e Comissão de Garantia Firme (que, conforme descritas no Contrato de 
Distribuição, constituem parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores) correspondem, respectivamente, a [•]%, [•]% e [•]% da 
remuneração base, [correspondente a [•]% do produto entre a quantidade total de Ações efetivamente colocadas no âmbito da Oferta; e 
(b) o Preço por Ação]. 

(13) [A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a 
ser paga aos Coordenadores a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro, entre outros, a sua percepção acerca do 
desempenho dos Coordenadores. A Comissão de Incentivo é limitada a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre: (i) a 
quantidade total de Ações ofertadas; e (ii) o Preço por Ação.] 

(14) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e do Coordenador Líder. 
(15) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
(16) Incluídos os custos estimados com Assessoria Financeira, traduções, printer e outros. 
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Abaixo segue a descrição dos custos relativos à Oferta, sem considerar a colocação integral das 
Ações Adicionais e considerando a colocação das Ações Suplementares: 

Custos(1) Valor(2)(3) 

% em 
Relação  
ao Valor 

Total  
da Oferta(2)(3) 

Valor por 
Ação(2)(3) 

% em Relação 
ao Preço  

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

(17) Despesas a serem pagas pela Companhia, juntamente com as comissões e os tributos as serem pagos pela Companhia, na proporção 
das Ações efetivamente subscritas. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

(18) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(19) Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à 

soma aritmética dos números que os precedem. 
(20) Abrange o valor máximo das comissões previsto no Contrato de Colocação, [sendo que tal montante poderá ser reduzido caso [•]]. 

Comissão de Coordenação, Comissão de Colocação e Comissão de Garantia Firme (que, conforme descritas no Contrato de 
Distribuição, constituem parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores) correspondem, respectivamente, a [•]%, [•]% e [•]% da 
remuneração base, [correspondente a [•]% do produto entre a quantidade total de Ações efetivamente colocadas no âmbito da Oferta; e 
(b) o Preço por Ação]. 

(21) [A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a 
ser paga aos Coordenadores a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro, entre outros, a sua percepção acerca do 
desempenho dos Coordenadores. A Comissão de Incentivo é limitada a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre: (i) a 
quantidade total de Ações ofertadas; e (ii) o Preço por Ação.] 

(22) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e do Coordenador Líder. 
(23) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
(24) Incluídos os custos estimados com Assessoria Financeira, traduções, printer e outros. 
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando a colocação integral das Ações 
Adicionais e das Ações Suplementares: 

Custos(1) Valor(2)(3) 

% em 
Relação  
ao Valor 

Total  
da Oferta(2)(3) 

Valor por 
Ação(2)(3) 

% em Relação 
ao Preço  

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

(25) Despesas a serem pagas pela Companhia, juntamente com as comissões e os tributos as serem pagos pela Companhia, na proporção 
das Ações efetivamente subscritas. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 

(26) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(27) Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à 

soma aritmética dos números que os precedem. 
(28) Abrange o valor máximo das comissões previsto no Contrato de Colocação, [sendo que tal montante poderá ser reduzido caso [•]]. 

Comissão de Coordenação, Comissão de Colocação e Comissão de Garantia Firme (que, conforme descritas no Contrato de 
Distribuição, constituem parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores) correspondem, respectivamente, a [•]%, [•]% e [•]% da 
remuneração base, [correspondente a [•]% do produto entre a quantidade total de Ações efetivamente colocadas no âmbito da Oferta; e 
(b) o Preço por Ação]. 

(29) [A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a 
ser paga aos Coordenadores a exclusivo critério da Companhia, utilizando como parâmetro, entre outros, a sua percepção acerca do 
desempenho dos Coordenadores. A Comissão de Incentivo é limitada a [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre: (i) a 
quantidade total de Ações ofertadas; e (ii) o Preço por Ação.] 

(30) Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e do Coordenador Líder. 
(31) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
(32) Incluídos os custos estimados com Assessoria Financeira, traduções, printer e outros. 

Não há outra remuneração devida pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores às Instituições 
Participantes da Oferta (com exceção ao Coordenador Líder, com relação a ganhos decorrentes da 
atividade de estabilização), exceto pela descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de 
remuneração que dependa do Preço por Ação. 
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Cronograma Estimado da Oferta 

Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais 
eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta:  

# Eventos Data(1) 

1. Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. [•] de outubro de 2020

2. 
Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas). 
Disponibilização deste Prospecto Preliminar. 
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. 
Assinatura do Contrato de Colocação e dos demais contratos relacionados à Oferta.

[•] de [•] de 2020 

7. 
Concessão do registro da Oferta pela CVM. 
Disponibilização do Anúncio de Início. 
Disponibilização do Prospecto Definitivo.

[•] de [•] de 2020 

8. Início de negociação das Ações no Novo Mercado. 
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares. [•] de [•] de 2020 

9. Data de Liquidação. [•] de [•] de 2020

10. Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares. [•] de [•] de 2020

11. Data limite para a liquidação de Ações Suplementares. [•] de [•] de 2020

12. Data limite para o fim do Lock-up Varejo. [•] de [•] de 2020

13. Data limite para o fim do Lock-up Segmento Private. [•] de [•] de 2020

14. Data limite para a disponibilização 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 do Coordenador Líder. 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 para subscrição das Ações a partir da data da nova 
disponibilização do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Instituições Consorciadas), as quais 
somente serão confirmadas pelo subscritor por meio do preenchimento do termo de aceitação após 
o início do Prazo de Distribuição. 

Na hipótese de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento 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 disponibilização de Aviso ao 
Mercado nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições 
Participantes da Oferta, da B3 e da CVM.  

Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos 
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, modificação, revogação ou 
cancelamento da Oferta, consulte as seções “Informações Sobre a Oferta – Procedimento da 
Oferta”, “Informações Sobre a Oferta – Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da 
Oferta” e “Informações Sobre a Oferta – Inadequação da Oferta”, nas páginas 55, 68 e 73 deste 
Prospecto, respectivamente. 
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Para informações sobre os prazos, condições e preço de revenda no caso de alienação das Ações 
liquidadas pelo Coordenador Líder, em decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação, nos 
termos descritos no Contrato de Colocação, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Informações 
sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 69 deste Prospecto. 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder realizarão apresentações aos 
investidores (roadshow), exclusivamente no Brasil, no período compreendido entre a data em que 
este Prospecto Preliminar for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação. 

Regime de Distribuição 

A colocação das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) objeto da 
Oferta será realizada em conformidade com o Contrato de Colocação. 

Após: (i) a disponibilização do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova disponibilização (com os 
logotipos das Instituições Consorciadas); (ii) a disponibilização deste Prospecto Preliminar; (iii) o 
encerramento do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas; (iv) a 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a celebração do Contrato de Colocação; (v) o 
deferimento do pedido de registro da Companhia de emissora de valores mobiliários sob a 
categoria “A” pela CVM; (vi) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (vii) a disponibilização do 
Anúncio de Início; e (viii) a disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da 
Oferta realizarão a colocação das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar 
as Ações Suplementares), em mercado de balcão não organizado, em regime de Garantia Firme 
de Liquidação, a ser prestada pelo Coordenador Líder, em conformidade com o disposto da 
Instrução CVM 400 e observado o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do 
Novo Mercado e as disposições deste Prospecto. Ainda, conforme disposto no Contrato de 
Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte 
do Coordenador Líder. 

O Contrato de Colocação estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Coordenador 
Líder e à CVM, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações 
Adicionais”, a partir página 74 deste Prospecto, a partir da disponibilização do Anúncio de Início. 

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos 
artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a subscrição da 
totalidade das Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares) por parte dos Investidores Não Institucionais e dos Investidores Institucionais 
até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de 
Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de 
investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os valores eventualmente 
depositados pelos Investidores Não Institucionais serão devolvidos sem qualquer 
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso 
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, 
em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo 
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis contados da data da disponibilização do comunicado de 
cancelamento da Oferta. 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, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que 
a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em 
subscrever a totalidade das Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais 
e as Ações Suplementares) no âmbito da Oferta”, na página 86 deste Prospecto. 
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Plano Distribuição da Oferta 

O Coordenador Líder, com a expressa anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores, 
elaborará um plano de distribuição das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem 
considerar as Ações Suplementares), 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 e relações da 
Companhia e do Coordenador Líder com clientes e outras considerações de natureza comercial ou 
estratégica da Companhia, dos Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder, observado que o 
Coordenador Líder assegurará: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, 
em conformidade com a Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada; 
(ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores, em conformidade com o artigo 21 da 
Instrução CVM 400; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, dos 
exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam 
ser esclarecidas por pessoa designada pelo Coordenador Líder. 

O público alvo da Oferta consiste em Investidores de Varejo, Investidores Não Institucionais e 
Investidores Institucionais.Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução 
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, 
conforme alterada, serão consideradas Pessoas Vinculadas à Oferta os investidores que sejam: (i) 
controladores e/ou administradores da Companhia ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem 
como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º 
(segundo) grau; (ii) controladores e/ou administradores das Instituições Participantes da Oferta; (iii) 
empregados, operadores e demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta diretamente 
envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições 
Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (v) demais 
profissionais que mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta, contrato de prestação 
de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no 
âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições 
Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (vii) 
sociedades controladas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas às Instituições 
Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (viii) cônjuge 
ou companheiro, ascendentes, filhos menores ou colaterais das pessoas mencionadas nos itens (ii) 
a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas 
Vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros que não sejam Pessoas 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 as Ações 
como referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam 
Pessoas Vinculadas; ou (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. 

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”, na página 87 deste Prospecto. 

Procedimento de Distribuição da Oferta 

As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a distribuição pública das Ações no Brasil, em 
mercado de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400 e os esforços de 
dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado, por meio de 2 (duas) ofertas 
distintas, quais sejam: (i) Oferta Não Institucional; e (ii) Oferta Institucional, conforme descritas 
adiante. 
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I. Oferta Não Institucional: 

Desde que haja demanda, a Oferta Não Institucional será destinada aos Investidores Não 
Institucionais observado o montante de, no mínimo, [10]% (dez por cento) e, a exclusivo critério da 
Companhia, dos Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder, o montante de, no máximo, 
[40]% ([quarenta] por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares), realizada pelas Instituições Consorciadas, compreendendo: 

(a) uma oferta aos Investidores do Segmento Private, por meio da qual os investidores terão seus 
Pedidos de Reserva atendidos de maneira prioritária em relação aos Investidores do Segmento 
Private Sem Alocação Prioritária, desde que optem por se comprometer com o Lock-up 
Segmento Private; 

(b) uma oferta aos Investidores do Segmento Private que não se comprometerem, em seus 
respectivos Pedidos de Reserva, a não dispor das Ações que subscreverem durante o período 
do Lock-up Segmento Private; 

(c) uma oferta aos Investidores de Varejo, por meio da qual os investidores terão seus Pedidos de 
Reserva atendidos de maneira prioritária em relação aos Investidores de Varejo Sem Alocação 
Prioritária (conforme definido abaixo), desde que optem por se comprometer com o Lock-up 
Varejo; e 

(d) uma oferta aos Investidores de Varejo que não se comprometerem, em seus respectivos 
Pedidos de Reserva, a não dispor das Ações durante o período do Lock-up Varejo. 

II. Oferta Institucional: 

A Oferta Institucional será destinada aos Investidores Institucionais, e será realizada 
exclusivamente pelo Coordenador Líder. 

Procedimento da Oferta Não Institucional 

A Oferta Não Institucional será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que 
realizarem Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de 
Reserva, ou, no caso de Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, durante o 
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido 
de Reserva, constantes deste Prospecto. 

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 um terço à 
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, 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 mesmo no caso de excesso de demanda superior a um terço à quantidade 
total de Ações inicialmente ofertada. 
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No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo, [•]% ([•] por cento) e, a 
exclusivo critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder, o montante 
de, no máximo, [•]% ([•] por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as 
Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado à colocação pública para Investidores 
Não Institucionais que realizarem Pedido de Reserva, conforme o caso aplicável, de acordo com as 
condições previstas neste Prospecto: 

I. o montante de, no mínimo [•]% ([•] por cento) e no máximo [•]% ([•] por cento), do total das Ações 
inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), será 
destinado à colocação pública para Investidores do Segmento Private, sendo certo que: 

(a) o montante de, no mínimo [•]% ([•] por cento) e no máximo [•]% ([•] por cento), do total das 
Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares) será destinado à colocação pública para Investidores do Segmento Private 
Lock-up sendo certo que, caso haja demanda: (i) de até [•]% ([•] por cento) do total das 
Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão alocação garantida, de modo que as 
Ações Remanescentes, se houver, poderão ser destinadas aos Investidores do Segmento 
Private Sem Alocação Prioritária; e (ii) superior a [•]% ([•] por cento) do total das Ações 
inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a 
alocação, desdeque o montante mínimo estipulado para a Oferta do Segmento Private 
Sem Alocação Prioritária tenha sido atendido, nos termos do item (b) abaixo, será definida 
a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e do 
Coordenador Líder, observado que, neste caso, poderá haver rateio. Caso não haja 
demanda suficiente para suprir a alocação mínima reservada para a Oferta do Segmento 
Private Lock-up, poderá haver a realocação das Ações remanescentes da Oferta do 
Segmento Private Lock-up para a Oferta de Varejo Lock-up; e 

(b) o montante de, no mínimo [•]% ([•] por cento) e no máximo [•]% ([•] por cento), do total das 
Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares), será destinado à colocação pública para Investidores do Segmento 
Private Sem Alocação Prioritária, sendo certo que, caso haja demanda: (i) de até [•]% ([•] 
por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e 
as Ações Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii) 
superior a [•]% ([•] por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as 
Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, desde que o montante mínimo 
estipulado para a Oferta do Segmento Private Lock-up tenha sido atendido, nos termos do 
item (a) acima, será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos 
Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder, observado que, neste caso, poderá haver 
rateio. 
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II. o montante de, no mínimo [•]% ([•] por cento) e no máximo [•]% ([•] por cento), do total das Ações 
inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será 
destinado à colocação pública para Investidores de Varejo conforme disposto a seguir, 
observado que, caso não haja demanda suficiente para suprir a alocação mínima reservada para 
a Oferta do Segmento Private Lock-up, o montante máximo da Oferta de Varejo poderá ser 
aumentado diante da hipótese de realocação das Ações reservadas para a Oferta do Segmento 
Private Lock-up: 

(a) o montante de, no mínimo [•]% ([•] por cento) e no máximo [•]% ([•] por cento), do total das 
Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares) será destinada à colocação publica para Investidores de Varejo Lock-up, 
sendo certo que caso haja demanda: (i) de até [•]% ([•] por cento) do total das Ações 
inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), tais 
pedidos serão atendidos e terão alocação garantida, de modo que as Ações 
Remanescentes, se houver, poderão ser destinadas aos Investidores de Varejo Sem 
Alocação Prioritária; e (ii) superior a [•]% ([•] por cento) do total das Ações inicialmente 
ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, 
desde que o montante mínimo estipulado para a Oferta do Segmento Private Sem 
Alocação Prioritária tenha sido atendido, nos termos do item (b) abaixo, será definida a 
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e do 
Coordenador Líder, observado que, neste caso, poderá haver rateio. Caso não haja 
demanda suficiente para suprir a alocação mínima reservada para a Oferta do Segmento 
Private Lock-up, o montante máximo da Oferta de Varejo Lock-up poderá ser aumentado 
nos termos do item I(a) acima; e  

(b) o montante de, no mínimo [•]% ([•] por cento) e no máximo [•]% ([•] por cento), do total das 
Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares) será destinado à colocação publica para os Investidores de Varejo Sem 
Alocação Prioritária, sendo certo que caso haja demanda: (i) de até [•]% ([•] por cento) do 
total das Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a 
[•]% ([•] por cento) do total das Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, desde que o montante mínimo 
estipulado para a Oferta de Varejo Lock-up tenha sido atendido, nos termos do item (a) 
acima, será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas 
Vendedores e do Coordenador Líder, observado que, neste caso, poderá haver rateio. 

Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização dos Pedidos 
de Reserva que: (i) leiam cuidadosamente os termos e as condições estipulados no Pedido 
de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à prioridade na alocação, à 
liquidação da Oferta e as informações constantes deste Prospecto e do Formulário de 
Referência, especialmente as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco 
Relativos à Companhia” e “ Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas 
páginas 19 e 82 deste Prospecto, respectivamente, bem como o item “4. Fatores de Risco” 
do Formulário de Referência; (ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua 
preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigirá a manutenção de 
recursos em conta aberta e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de 
Reserva; (iii) 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; e (iv) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, 
antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito 
antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada. 
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Procedimento da Oferta Não Institucional – Segmento Private 

Observado o disposto neste item, será permitida aos Investidores do Segmento Private a 
participação na Oferta do Segmento Private mediante preenchimento de Pedido de Reserva com 
uma única Instituição Consorciada, observado os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de 
Reserva do Segmento Private por Investidor do Segmento Private. 

Os Investidores do Segmento Private que aderirem à Oferta Não Institucional não 
participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do 
Preço por Ação. 

Os Investidores do Segmento Private deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos 
de Reserva, o procedimento abaixo:  

(a) durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o 
caso, cada um dos Investidores do Segmento Private interessados em participar da Oferta Não 
Institucional deverá realizar Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto 
nas alíneas (c), (e), (f), (h), (j) e (k) abaixo, observadas as condições do Pedido de Reserva; 

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

(c) os Investidores do Segmento Private que tenham interesse em participar diretamente da 
Oferta do Segmento Private, mas não possuem interesse em participar do Lock-up Segmento 
Private, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que desejam ser 
considerados Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária; 

(d) os Investidores do Segmento Private poderão estipular, no Pedido de Reserva, um preço 
máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade 
de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao 
valor estabelecido pelo Investidor do Segmento Private, o respectivo Pedido de Reserva 
será automaticamente cancelado; 

(e) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por 
Investidores do Segmento Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo 
investidor. Recomenda-se aos Investidores do Segmento Private interessados na realização 
de Pedidos de Reserva que: (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no 
Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à prioridade na alocação, à 
liquidação da Oferta e as informações constantes deste Prospecto Preliminar; (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 manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou 
mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) 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; e (iv) verifiquem com 
a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de 
Reserva, a possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada; 

(f) os Investidores do Segmento Private deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de 
Reserva, sendo que os Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas 
deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa 
Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada; 
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(g) caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade total de 
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares), será vedada a colocação de Ações aos Investidores do Segmento Private 
que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores 
do Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, com 
exceção àqueles Pedidos de Reserva que forem realizados durante o Período de Reserva 
para Pessoas Vinculadas; 

(h) caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up objeto dos Pedidos de 
Reserva realizados por Investidores do Segmento Private Lock-up: (a) seja igual ou 
inferior ao montante mínimo de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Lock-up, 
não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados 
por Investidores do Segmento Private Lock-up, de modo que as Ações remanescentes da 
Oferta do Segmento Private Lock-up, se houver, poderão ser destinadas à Oferta de 
Varejo Lock-up; ou (b) exceda o total máximo de Ações da Oferta do Segmento Private 
Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, 
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio Oferta Segmento 
Private Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer 
remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, 
dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis 
contados da Data de Liquidação; 

(i) caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária objeto dos 
Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private Sem Alocação 
Prioritária: (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta do 
Segmento Private Sem Alocação Prioritária, não haverá rateio, sendo integralmente 
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private 
Sem Alocação Prioritária, de modo que as Ações remanescentes da Oferta do Segmento 
Private Sem Alocação Prioritária, se houver, poderão ser destinadas aos Investidores 
Institucionais; ou (b) exceda o total máximo Ações destinadas à Oferta do Segmento 
Private Sem Alocação Prioritária, será realizado rateio proporcional ao valor dos 
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso 
haja Rateio Oferta Private Sem Alocação Prioritária, os valores depositados em excesso 
serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso 
e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no 
prazo de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação; 

(j) até as 16h00 do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de 
Início, serão informados a cada Investidor do Segmento Private pela Instituição Consorciada 
que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço 
eletrônico, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de 
Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do 
Rateio do Segmento Private), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo 
que, em qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo 
Pedido de Reserva; 

(k) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor do Segmento Private que tenha 
realizado Pedido de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos 
imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado na alínea (c) 
acima à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob 
pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em 
caso de tal cancelamento automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido 
de Reserva deverá garantir a liquidação por parte do respectivo Investidor do Segmento 
Private; 
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(l) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de 
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor do Segmento 
Private que tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos previstos no 
Contrato de Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (i) acima; 

(m) caso: (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste 
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido 
pelos Investidores do Segmento Private ou a sua decisão de investimento, nos termos do 
artigo 45, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do 
artigo 20 da Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da 
Instrução CVM 400, o Investidor do Segmento Private poderá desistir do respectivo Pedido de 
Reserva, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha 
recebido o respectivo Pedido de Reserva (1) até as 12h00 do 5º (quinto) dia útil subsequente à 
data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 
12h00 do 5º (quinto) dia útil subsequente à data da suspensão ou a modificação da Oferta, nos 
casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão 
imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos utilizados 
para disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 
27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a disponibilização do anúncio de 
retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá acautelar-se e certificar-se, no 
momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor do 
Segmento Private está ciente de que os termos da Oferta foram alterados e de que tem 
conhecimento das novas condições. Caso o Investidor do Segmento Private não informe sua 
decisão de desistência do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva 
será considerado válido e o Investidor do Segmento Private deverá efetuar o pagamento do 
valor do investimento. Caso o Investidor do Segmento Private já tenha efetuado o pagamento 
nos termos da alínea (i) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste 
inciso, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção 
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos 
eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento 
do respectivo Pedido de Reserva; e 

(n) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de 
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a 
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao 
respectivo Investidor do Segmento Private o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, 
inclusive, mediante disponibilização de comunicado ao mercado. Caso o Investidor do Segmento 
Private já tenha efetuado o pagamento nos termos da alínea (i) acima, os valores depositados 
serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e 
com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no 
prazo de 3 (três) dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. 

Lock-up Segmento Private. Os Investidores do Segmento Private que indicarem em seu Pedido de 
Reserva que estão de acordo com o Lock-up Segmento Private e subscreverem Ações no âmbito 
da Oferta Não Institucional não poderão, pelo prazo de 50 (cinquenta) dias contados da data de 
disponibilização do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar 
em garantia, ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como 
condição para a participação na Oferta Não Institucional, cada Investidor do Segmento Private, ao 
realizar seu Pedido de Reserva, autorizará 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 prazo de 50 (cinquenta) dias de Lock-up 
Segmento Private. 
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Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores do Segmento Private por 
quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up Segmento Private, 
e tendo em vista a impossibilidade das Ações serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas 
em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. 
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 
Os Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo Lock-up que se 
comprometerem a observar o Lock-up Segmento Private e o Lock-up Varejo, 
respectivamente, diante da impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia 
ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da 
Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em 
determinadas situações”, na página 88 deste Prospecto. 

Procedimento da Oferta Não Institucional – Oferta de Varejo 

Observado o disposto neste item, será permitida aos Investidores de Varejo a participação na 
Oferta de Varejo mediante o preenchimento de Pedido de Reserva com uma única Instituição 
Consorciada, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva de Varejo por 
Investidor de Varejo. 

Os Investidores de Varejo que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do 
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação. 

Os Investidores de Varejo deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de 
Reserva, o procedimento abaixo:  

(a) durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, cada um 
dos Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta Não Institucional deverá 
realizar Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável, 
exceto pelo disposto nas alíneas (c), (e), (f), (h), (j) e (k) abaixo, observadas as condições do 
Pedido de Reserva;  

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

(c) os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar diretamente da Oferta de 
Varejo, mas não possuem interesse em participar do Lock-up Varejo, deverão, 
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que desejam ser considerados 
Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária; 

(d) os Investidores de Varejo poderão estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por 
Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior 
confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao valor 
estabelecido pelo Investidor de Varejo, o respectivo Pedido de Reserva será 
automaticamente cancelado; 
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(e) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por 
Investidores de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor. 
Recomenda-se aos Investidores de Varejo interessados na realização de Pedidos de 
Reserva que: (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de 
Reserva especialmente os procedimentos relativos à prioridade na alocação, à liquidação da 
Oferta e as informações constantes deste 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 manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para 
fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) 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; e (iv) verifiquem com a Instituição 
Consorciada de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a 
possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada; 

(f) os Investidores de Varejo deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva, 
sendo que os Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas deverão, 
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob 
pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada; 

(g) caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade total de 
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares), será vedada a colocação de Ações aos Investidores de Varejo que sejam 
Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo 
que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção àqueles Pedidos 
de Reserva que forem realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas; 

(h) caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva 
realizados por Investidores de Varejo Lock-up: (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo 
de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente 
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Lock-up, de 
modo que as Ações remanescentes da Oferta de Varejo Lock-up, se houver, poderão ser 
destinadas aos Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária; ou (b) exceda o total 
máximo de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, será realizado rateio 
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, 
as frações de Ações. Caso haja Rateio Oferta de Varejo Lock-up, os valores depositados em 
excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros, ou correção monetária, sem 
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente 
incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação; 

(i) caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária objeto dos Pedidos de 
Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária: (a) seja igual ou 
inferior ao montante mínimo de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, não 
haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por 
Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária, de modo que as Ações remanescentes da 
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, se houver, poderão destinadas aos Investidores 
Institucionais; ou (b) exceda o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, 
será realizado rateio proporcional ao valor das respectivos Pedidos de Reserva, 
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio Investidores de 
Varejo Sem Alocação Prioritária, os valores depositados em excesso serão devolvidos 
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, 
se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) 
dias úteis contados da Data de Liquidação; 
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(j) até as 16h00 do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de 
Início, serão informados a cada Investidor de Varejo pela Instituição Consorciada que tenha 
recebido o respectivo Pedido de Reserva por meio do seu respectivo endereço eletrônico, 
ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a 
quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do Rateio de 
Varejo), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer 
caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de 
Reserva; 

(k) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor de Varejo que tenha realizado Pedido 
de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, 
em moeda corrente nacional, do valor indicado na alínea (c) acima à Instituição Consorciada 
que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva sob pena de, em não o fazendo, ter seu 
Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a 
Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a 
liquidação por parte do respectivo Investidor de Varejo; 

(l) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de 
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor de Varejo 
que tenha realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos no 
Contrato de Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (i) acima;  

(m) caso: (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste 
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido 
pelos Investidores de Varejo ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, 
parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da 
Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução 
CVM 400, o Investidor de Varejo poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva devendo, 
para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo 
Pedido de Reserva (1) até as 12h00 do 5º (quinto) dia útil subsequente à data de 
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do 
5º (quinto) dia útil subsequente à data da suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos 
das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão 
imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos 
utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme 
disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a 
disponibilização do anúncio de retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá 
acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o 
respectivo Investidor de Varejo está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem 
conhecimento das novas condições. Caso o Investidor de Varejo não informe sua decisão de 
desistência do Pedido de Reserva, nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva, será 
considerado válido e o Investidor de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor do 
investimento. Caso o Investidor de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos da 
alínea (i) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, os valores 
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem 
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente 
incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento do 
respectivo Pedido de Reserva; e  
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(n) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de 
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a 
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao 
respectivo Investidor de Varejo o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, 
mediante disponibilização de comunicado ao mercado. Caso o Investidor de Varejo já tenha 
efetuado o pagamento nos termos da alínea (i) acima, os valores depositados serão 
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com 
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo 
de 3 (três) dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. 

Lock-up Varejo. Os Investidores de Varejo que indicarem em seu Pedido de Reserva que estão de 
acordo com o Lock-up Varejo e subscreverem Ações no âmbito da Oferta Não Institucional, não 
poderão, pelo prazo de 40 (quarenta) dias contados da data de disponibilização 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. Dessa forma, como condição para a sua 
participação na Oferta Não Institucional, cada Investidor de Varejo, ao realizar seu Pedido de 
Reserva, autorizará 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 prazo de 40 (quarenta) dias de Lock-up Varejo. 

Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo por quaisquer 
motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up Varejo, e tendo em vista a 
impossibilidade das Ações serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou 
permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para mais 
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os 
Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo que se comprometerem a 
observar o Lock-up Segmento Private e o Lock-up Varejo, respectivamente, diante da 
impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma 
direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua 
titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas 
situações”, na página 88 deste Prospecto. 

Procedimento da Oferta Institucional 

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos deste Prospecto, as Ações 
remanescentes da Oferta serão destinadas à colocação junto a Investidores Institucionais, por 
meio do Coordenador Líder, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas 
antecipadas e não sendo estipulados valores mínimos ou máximo de investimento. Cada Investidor 
Institucional interessado em participar da Oferta 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, em valor financeiro, durante o Procedimento de 
Bookbuilding, de acordo com as seguintes condições: 

(a) 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 do Coordenador Líder, levando em consideração o disposto no Plano 
de Distribuição, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do Regulamento 
do Novo Mercado, 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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(b) até as 16h00 do 1º (primeiro) dia útil imediatamente subsequente à data de disponibilização 
do Anúncio de Início, os Investidores Institucionais serão informados, por meio do seu 
respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou fax, sobre a Data de 
Liquidação, a quantidade de Ações alocada e o valor do respectivo investimento; 

(c) a entrega das Ações alocadas deverá ser realizada na Data de Liquidação, mediante 
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, do 
valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocada ao 
Investidor Institucional, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação; 

(d) A subscrição/aquisição das Ações será formalizada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da 
Lei das Sociedades por Ações, por meio do sistema de registro da B3. Ainda, o Coordenador 
Líder solicitou a dispensa da apresentação de boletim de subscrição e de contrato de compra e 
venda, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações e da 
Deliberação CVM nº 860, de 22 de julho de 2020. Na hipótese de ser verificada divergência 
relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e as informações constantes 
do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo Investidor 
Institucional ou a sua decisão de investimento, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 45 da 
Instrução CVM 400, referido Investidor Institucional poderá desistir de suas intenções de 
investimento até as 16h00 do 5º (quinto) dia útil subsequente à data em que foi comunicada, por 
escrito, a divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e as 
informações constantes do Prospecto Definitivo. Nesta hipótese, o Investidor Institucional deverá 
informar, por escrito, sua decisão de desistência ao Coordenador Líder por meio de mensagem 
eletrônica, fax ou correspondência enviada ao endereço do Coordenador Líder, conforme 
disposto na seção “Informações Adicionais”, na página 74 deste Prospecto. Caso o Investidor 
Institucional não informe por escrito o Coordenador Líder de sua desistência será presumido que 
tal Investidor Institucional manteve suas respectivas intenções de investimento e, portanto, 
deverá efetuar o pagamento em conformidade com os termos e no prazo previstos; 

(e) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de 
cancelamento ou revogação da Oferta, todos as intenções de investimento serão canceladas 
e o Coordenador Líder comunicará ao respectivo Investidor Institucional o cancelamento da 
Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante disponibilização de comunicado ao mercado. 
Caso o Investidor Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos da alínea (c) acima, 
os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção 
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos 
eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da comunicação do 
cancelamento da Oferta; e 

(f) poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 
no Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do total de 
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso 
de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade total de Ações inicialmente ofertadas 
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), não será permitida a 
colocação de Ações junto aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, 
sendo as ordens ou intenções de investimento automaticamente canceladas. 
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A participação de, no mínimo, [•]% ([•] por cento) dos Investidores Institucionais, sendo até 
no máximo 20% (vinte por cento) 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, no mínimo, [•]% ([•] por cento) dos Investidores 
Institucionais, sendo até no máximo 12% (vinte por cento) Investidores Institucionais que 
sejam considerados Pessoas Vinculadas, no Procedimento de Bookbuilding poderá 
impactar adversamente a fixação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por 
Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá reduzir a 
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário””, na 
página 85 deste Prospecto. 

Prazos da Oferta 

Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na 
data de disponibilização do Anúncio de Início, nos termos do artigo 52 e 54-A da Instrução CVM 
400, e será encerrado na data de disponibilização do Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo 
máximo de 6 (seis) meses, contado a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, em 
conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400. 

As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de 
disponibilização do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e 
financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com 
relação à distribuição de Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser 
realizada até o 2º (segundo) dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de 
Ações Suplementares. As Ações serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas 
da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso. 

A data de início da Oferta será anunciada mediante a disponibilização do Anúncio de Início em 
conformidade com o artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão 
anunciados mediante a disponibilização do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o 
artigo 29 da Instrução CVM 400. 

Contrato de Colocação 

O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelo 
Coordenador Líder, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do Contrato 
de Colocação, o Coordenador Líder concordou em distribuir, em regime de garantia firme de 
liquidação, a totalidade das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais mas 
sem considerar as Ações Suplementares), diretamente ou por meio das Instituições Consorciadas, 
em conformidade com as disposições da Instrução CVM 400 e observados os esforços de 
dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado. 

O Coordenador Líder prestará Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na 
página 69 deste Prospecto. 

O Contrato de Colocação estabelecerá que a obrigação do Coordenador Líder de efetuar o 
pagamento pelas Ações estará sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos 
adversos relevantes na Companhia e em seus negócios, a execução de certos procedimentos 
pelos auditores independentes da Companhia, entrega de opiniões legais pelos assessores 
jurídicos da Companhia e do Coordenador Líder, bem como a assinatura de termos de restrição à 
negociação das Ações pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos Administradores, 
dentre outras providências necessárias. 
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De acordo com o Contrato de Colocação, a Companhia e os Acionistas Vendedores assumirão a 
obrigação de indenizar o Coordenador Líder em certas circunstâncias e contra determinadas 
contingências. 

O Contrato de Colocação estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao 
Coordenador Líder e à CVM, a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, nos 
endereços indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 
74 deste Prospecto. 

Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta 

Caso: (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto e 
do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores Não 
Institucionais, ou a sua decisão 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 fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado, considerando um preço 
por Ação que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, 
sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser descontado do valor mínimo da 
Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do Ofício-
Circular CVM/SRE, poderão os Investidores Não Institucionais desistir de seus respectivos Pedidos 
de Reserva sem quaisquer ônus, nos termos abaixo descritos. 

A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente 
divulgada por meio de Anúncio de Retificação a ser disponibilizado nas páginas da Companhia, 
das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, 
constantes deste Prospecto, mesmos meios utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e 
do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. 

Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 
400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, as 
Instituições Consorciadas 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 Consorciada 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 Consorciada a respeito 
da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de 
Reserva, nos termos acima descritos, até as 16h00 do 5º (quinto) 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 Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta. 

Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do 
Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será 
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor 
total de seu investimento nos termos deste Prospecto. 

Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos desse Prospecto e 
decida desistir do Pedido de Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão 
devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso 
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do 
IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com 
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva. 
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Na hipótese de: (i) não haver a conclusão da Oferta; (ii) resilição do Contrato de Colocação; 
(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 Consorciadas que tenha recebido 
Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não Institucional sobre o cancelamento 
da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. 

Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos deste Prospecto, os 
valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e 
com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores 
pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo 
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo 
de 3 (três) dias úteis contados do recebimento pelo investidor da comunicação acerca de quaisquer 
dos eventos acima referidos. 

Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação 

A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação do Coordenador Líder, observado o 
disposto no Contrato de Colocação, de liquidar financeiramente as Ações (considerando as Ações 
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) que tenham sido subscritas, porém não 
liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação. A Garantia Firme 
de Liquidação é vinculante a partir do momento em que for concluído o Procedimento de 
Bookbuilding, concedido o registro da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de Colocação, 
disponibilizado o Prospecto Definitivo e divulgado o Anúncio de Início. 

Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto 
de Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas por investidores não sejam totalmente liquidadas 
por estes até a Data de Liquidação, o Coordenador Líder, observado o disposto no Contrato de 
Colocação, subscreverá e liquidará, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, a totalidade do saldo 
resultante da diferença entre (i) o número de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem 
considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada pelo Coordenador 
Líder, nos termos do Contrato de Colocação e multiplicado pelo Preço por Ação; e (ii) o número de Ações 
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia 
Firme de Liquidação efetivamente subscritas, no Brasil, por investidores e por esses liquidadas no 
mercado, multiplicada pelo Preço por Ação. 

Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da 
Garantia Firme de Liquidação, caso o Coordenador Líder, por si ou por suas afiliadas, nos termos do 
Contrato de Colocação, tenha interesse em vender tais Ações antes da disponibilização do Anúncio de 
Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de 
emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as operações 
realizadas em decorrência das Atividades de Estabilização não estarão sujeitas a tais limites. 

Coordenador da Oferta Quantidade(1) Percentual 
 (%) 

Coordenador Líder ......................................................................... [•] 100,00 
Total ............................................................................................... [•] 100,00 
 

(1) Sem considerar as Ações Adicionais. 

Coordenador da Oferta Quantidade(1) Percentual 
 (%) 

Coordenador Líder ......................................................................... [•] 100,00 
Total ............................................................................................... [•] 100,00 
 

(1) Considerando as Ações Adicionais. 
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Estabilização de Preços das Ações e Formador de Mercado 

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, realizar 
operações bursáteis visando à estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da 
Companhia na B3, dentro de até 30 (trinta) dias contados da data de início da negociação das 
Ações na B3, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de 
Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos 
termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476, 
antes da disponibilização do Anúncio de Início. 

Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar operações bursáteis e, 
uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer 
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente 
Estabilizador poderá escolher livremente as datas em que realizará as operações de 
compra e venda das Ações no âmbito das atividades de estabilização, não estando 
obrigado 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. 

O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao 
Agente Estabilizador e à CVM a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, nos 
endereços indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na 
página 74 deste Prospecto. 

Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, o Coordenador Líder recomendou 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, no entanto, não houve contratação de formador de mercado.  
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Violações das 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 Colocação, 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, 
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as 
Ações (considerando as Ações Adicionais), 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 do Coordenador Líder e sem prejuízo das demais medidas por ele julgadas cabíveis: (i) 
deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações 
(considerando as Ações Adicionais) no âmbito da Oferta, sendo canceladas todas as ordens de 
investimento e 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 (considerando as Ações Adicionais), no prazo máximo de até 3 
(três) 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 e com 
dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, 
inclusive, em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, 
incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada; (ii) 
arcará integralmente com quaisquer custos, perdas, incluindo lucros cessantes, danos e prejuízos 
relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, 
indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores 
por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive 
custos decorrentes de demandas de potenciais investidores; (iii) indenizará, manterá indene e 
isentará a Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder, 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 (seis) 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 do Coordenador Líder. O Coordenador Líder não será, em 
hipótese alguma, responsável por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas 
intenções de investimento e Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento da 
Instituição Consorciada. A Instituição Consorciada deverá comunicar imediatamente o referido 
cancelamento aos investidores de quem tenha recebido ordem de investimento e Pedido de 
Reserva, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de divulgação de seu 
descredenciamento. 

Direitos, Vantagens e Restrições das Ações  

As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) conferirão aos seus 
titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de 
emissão da Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por 
Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes nesta data, dentre os quais se 
destacam os seguintes:  

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

(b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao 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 eventualmente distribuídos por deliberação da Assembleia Geral ou pelo Conselho 
de Administração; 
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(c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao 
remanescente do capital social da Companhia, na proporção da sua participação no capital 
social da Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações; 

(d) direito de preferência na subscrição de novas ações, conforme conferido pelo artigo 109, inciso 
IV, da Lei das Sociedades por Ações; 

(e) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições 
asseguradas ao(s) acionista(s) controlador(es), no caso de alienação, direta ou indireta, a título 
oneroso do controle sobre a 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, de forma a lhe assegurar tratamento igualitário 
àquele dado aos acionistas controladores (tag along); 

(f) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição 
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelo(s) acionista(s) controlador(es) da 
Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de saída da 
Companhia do Novo Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor justo, apurado 
mediante laudo de avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com 
experiência comprovada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus 
Administradores e/ou acionistas controladores; 

(g) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações 
ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização do 
Anúncio de Início; e 

(h) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das Sociedades 
por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo Estatuto Social da Companhia. 

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, a partir da página 639 deste Prospecto.  

Negociação das Ações na B3 

A Companhia e a B3 celebrarão oportunamente o Contrato de Participação no Novo Mercado, por 
meio do qual a Companhia às práticas diferenciadas de governança corporativa do Novo Mercado 
da B3, disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, 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, 
observado que o referido contrato entrará em vigor na data de disponibilização do Anúncio de 
Início. 

As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir do 1º (primeiro) dia útil 
subsequente à disponibilização do Anúncio de Início sob o código “[•]”. 

As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no 
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 325 deste Prospecto. Para 
informações adicionais sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a 
operar na B3. 

Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto, 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. 



 

73 

Acordos de Restrição à Venda de Ações (Lock-up) 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e cada um dos administradores da Companhia se 
comprometerão, perante o Coordenador Líder, a celebrar Instrumentos de Lock-up, por meio dos 
quais, observadas determinadas exceções previstas no Contrato de Colocação, concordarão em 
não emitir, ofertar, vender, celebrar contrato venda, empenhar, emprestar, conceder qualquer 
opção de compra, fazer qualquer venda a descoberto ou de qualquer forma alienar ou conceder 
quaisquer direitos, direta ou indiretamente, pelo Período de Lock-up, quaisquer Ações de que 
sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis 
por, ou que representem um direito de receber Ações, ou que admitam pagamento mediante 
entrega de Ações, bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas as Ações Suplementares, 
de que sejam titulares imediatamente após a Oferta ou que venham a adquirir durante o Período 
de Lock-Up. 

As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses descritas no artigo 48, inciso II, da 
Instrução CVM 400, como nas hipóteses descritas nos Instrumentos de Lock-up. 

A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das Ações poderá 
prejudicar o valor de negociação das Ações. 

Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A 
venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das Ações, inclusive 
pelos Acionistas Vendedores, após a conclusão da Oferta e do Período de Lock-up, poderá 
afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no 
mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página 84 
deste Prospecto. 

Instituição Financeira Responsável pela Escrituração das Ações 

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração, custódia e 
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é o Banco Bradesco S.A. 

Inadequação da Oferta 

O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda 
variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a perdas 
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que 
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 não é, portanto, adequado a investidores 
avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há 
qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir ações ou, com 
relação à qual o investimento em ações seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas 
Vendedores e do Coordenador Líder, inadequado. 

Condições a que a Oferta esteja submetida 

A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de 
mercado.  
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Informações Adicionais 

A subscrição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que 
devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. 
Recomenda-se aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que 
leiam este Prospecto, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às 
Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à 
Companhia”, nas páginas 19 e 82 deste Prospecto, respectivamente, bem como a seção “4. 
Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 
353, antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações. 

O Coordenador Líder recomenda 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, anexo a este Prospecto, especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos 
quais a Companhia está exposta. É recomendada a todos os investidores a leitura deste 
Prospecto e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer decisão de 
investimento. 

Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar ou informações adicionais 
sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização do Aviso ao Mercado, aos 
seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, do Coordenador 
Líder e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3, conforme abaixo 
indicados: 

Companhia 

UNI.CO S.A. 
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1855, conjuntos 11, 12, 21, 22, 1º e 2º andares, Vila Olímpia 
CEP 04548-903, São Paulo, SP 
At.: Sr. Adilson José Perardt 
Tel.: +55 11 3838-0801 
https://ri.grupounico.com (neste website, clicar em “[•]”) 

Coordenador Líder 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALOS MOBILIÁRIOS S.A. 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar. 
CEP 04543-907, São Paulo - SP 
At.: Sr. Vitor Saraiva  
Tel.: + 55 (21) 3265-3700 
http://www.xpi.com.br (neste website, no item “Investimentos”, clicar em “Oferta Pública”, em 
seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da Uni.co S.A.” e, então, 
clicar em “Prospecto Preliminar”). 

Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na 
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, CEP 20159-900, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do 
Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na cidade de 
São Paulo, no Estado de São Paulo (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 ao “Uni.co 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/ofertas-em-
andamento/, clicar em clicar em “Uni.co S.A.” e, posteriormente, acessar “Prospecto Preliminar”). 
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Links para Disponibilização 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, DO COORDENADOR LÍDER E/OU DAS 
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA INDICADAS ABAIXO.  

NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DA INSTRUÇÃO CVM 400, OS ACIONISTAS VENDEDORES FOI 
DISPENSADO PELA CVM DE DISPONIBILIZAR OS ANÚNCIOS E AVISOS RELACIONADOS À 
OFERTA, BEM COMO O PROSPECTO PRELIMINAR, UMA VEZ QUE NÃO POSSUEM PÁGINA 
PRÓPRIA REGISTRADA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA ESTE FIM. 

Companhia 

Uni.co S.A. 
https://ri.grupounico.com (neste website, clicar em “[•]”). 

Coordenador Líder  

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALOS MOBILIÁRIOS S.A. 
[http://www.xpi.com.br (neste website, no item “Investimentos”, clicar em “Oferta Pública”, em 
seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da Uni.co S.A.” e, então, 
clicar em “Aviso ao Mercado”).] 

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 (www.b3.com.br). 

A Companhia e o Coordenador Líder não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações 
em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, 
exceto no Brasil, e não serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior. 
Portanto, qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, 
distribuída ou disseminada em qualquer outro país, exceto o Brasil. 

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a 
Oferta, a Companhia e o Coordenador Líder alertam os investidores que estes deverão 
basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes 
deste Prospecto, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência. 

LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, 
EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO 
RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS 
AÇÕES”, NAS PÁGINAS 19 E 82 DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE 
RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO, A PARTIR DA 
PÁGINA 353 DESTE PROSPECTO PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO 
RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER 
CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO. 

A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi 
requerido junto à CVM em [•] de outubro de 2020. 
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O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, 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. 

A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor Não 
Institucional ou de Investidor Institucional. 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 os riscos inerentes 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 perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios 
da Companhia e ao investimento nas Ações. 

O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em 
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a 
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao 
setor em que 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 não é, 
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do 
mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que 
esteja proibida por lei de subscrever ações ou, com relação à qual o investimento em ações 
seria, no entendimento da Companhia e do Coordenador Líder, inadequado. 
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA 

Coordenador Líder 

O Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e serviços financeiros, que tem por 
missão transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida das pessoas. 

A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como 
um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de 
valores e em oferecer educação financeira para os investidores, tornando-se uma corretora de 
valores no ano de 2007. 

Com o propósito de oferecer educação financeira e de melhorar a vida das pessoas através de 
investimentos desvinculados dos grandes bancos, a XP vivenciou uma rápida expansão. 

Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária no Grupo XP, de 49,9%, reafirmando o 
sucesso de seu modelo de negócios. 

Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta inicial de 
ações na Nasdaq, sendo avaliada, à época, em mais de R$78 bilhões. 

O Grupo XP possui as seguintes áreas de atuação: (i) corretora de valores, que inclui serviços de 
corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e jurídica, coordenação e 
estruturação de ofertas públicas e, além disso, uma plataforma de distribuição de fundos 
independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores; (ii) asset management, com mais de 
R$40 bilhões de reais sob gestão, e que via XP Asset Management oferece fundos de 
investimentos em renda fixa, renda variável e fundos de investimentos imobiliários; e (iii) mercado 
de capitais, que engloba um portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura 
de capital e assessoria financeira. 

Além da marca “XP” (www.xpi.com.br), o Grupo XP ainda detém as marcas “Rico” 
(www.rico.com.vc) e “Clear” (www.clear.com.br). 

Em 30 de junho de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.360.000 (dois milhões, trezentos e 
sessenta mil) clientes ativos e mais de 7.000 (sete mil) agentes autônomos em sua rede, 
totalizando R$436 bilhões de ativos sob custódia, e com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Miami, Nova Iorque, Londres e Genebra. 

Atividade de Mercado de Capitais da XP  

A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e 
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente 
experiente e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de 
Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity 
Capital Markets, M&A, Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance. 

No segmento de renda fixa e híbridos, a XP apresenta posição de destaque ocupando o primeiro 
lugar no Ranking ANBIMA de Distribuição de Fundo de Investimento Imobiliário, tendo coordenado 
11 ofertas que totalizaram R$3,7 bilhões em volume distribuído, representando 55,5% de 
participação nesse segmento até junho de 2020. Ainda, no Ranking ANBIMA de Distribuição de 
Renda Fixa, a XP detém a 1ª colocação nas emissões de CRA e 2ª colocação nas emissões de 
CRI. Na visão consolidada, que engloba debêntures, notas promissórias e securitização, a XP está 
classificada em 4º lugar, tendo distribuído R$1,8 bilhões em 16 operações. 
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Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e 
secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de 
uma equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma 
equipe de equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores. Em 2019, a XP 
atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando como assessora do Grupo 
CB na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que alterou a estrutura societária da Via 
Varejo; follow-on da Petrobras no valor de R$7,30 bilhões; follow-on da Light no valor de R$2,5 
bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões; follow-on da Movida no valor de R$832 milhões; 
follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões; IPO da Vivara no valor de R$2.041 
milhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5.837 milhões; follow-on de LOG Commercial 
Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de R$1.627 milhões de reais e no IPO 
do Banco BMG no valor de R$1.391 milhões, follow-on de Cyrela Commercial Properties no valor 
de R$760 milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9.276 milhões e no follow-on de Unidas no valor 
de R$1.837 milhões.  

Em 2020, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando no follow-on 
da Ânima no valor de R$1.100 milhões; follow-on da Petrobras no valor de R$22 bilhões; follow-on 
da Positivo Tecnologia no valor de R$353 milhões; IPO da Locaweb no valor de R$1,3 bilhões; IPO 
da Priner no valor de R$173 milhões; follow-on da Via Varejo no valor de R$4,5 bilhões; IPO da 
Aura Minerals no valor de R$785 milhões; follow-on da IMC no valor de R$384 milhões; follow-on 
de Irani no valor de R$405 milhões; follow-on da JHSF no valor de R$400 milhões; IPO do Grupo 
Soma no valor de R$1,8 bilhões; IPO da D1000 no valor de R$400 milhões; IPO da Pague Menos 
no valor de R$747 milhões; IPO da Lavvi no valor de R$1.027 milhões; IPO da Melnick Even no 
valor de R$621 milhões.  

Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder em alocação de varejo em ofertas de renda 
variável, responsável por alocar o equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%, respectivamente, do total 
de ativos de renda variável alocados nos referidos anos. 

Adicionalmente, a XP possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições, 
oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e 
negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. 
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E O COORDENADOR LÍDER 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Coordenador Líder e/ou 
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não mantém relacionamento comercial 
relevante com a Companhia.  

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 participou de (i) 
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia; ou (ii) 
operações relevantes de financiamento, ou reestruturações societárias envolvendo o grupo 
econômico da Companhia. 

A Companhia e/ou sociedades controladas poderão, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou 
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de 
operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, 
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de 
investimentos, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações 
financeiras necessárias à condução de suas atividades. 

O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão negociar 
outros valores mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou 
permutáveis em ações ordinárias de emissão da Companhia) de emissão da Companhia. 
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer 
sociedade de seu conglomerado 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 ordinárias de emissão da Companhia; 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 e venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo. 

O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão celebrar, 
no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de 
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das 
Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas e flutuantes (incluindo operações de total 
return swap). O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico 
poderão adquirir Ações conforme de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar 
a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta sem, contudo, gerar demanda artificial 
durante a Oferta. Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme 
prevista na seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste 
Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder 
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço 
por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador 
Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações. 

A Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer conflito de 
interesses referente à atuação da XP Investimentos como coordenador líder na Oferta. Ainda, a 
Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro 
relacionamento relevante entre a Companhia e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de 
seu conglomerado econômico. 
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E O COORDENADOR LÍDER 

Relacionamento entre o Squadra e o Coordenador Líder 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Coordenador Líder e/ou 
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não mantém relacionamento comercial 
relevante com o Squadra. 

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 participou de (i) 
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão do Squadra; ou (ii) 
operações relevantes de financiamento, ou reestruturações societárias envolvendo o grupo 
econômico do Squadra. 

O Squadra e/ou sociedades controladas poderão, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou 
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de 
operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, 
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de 
investimentos, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações 
financeiras necessárias à condução de suas atividades. 

O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão negociar 
outros valores mobiliários de emissão do Squadra. Adicionalmente, nos termos da regulamentação 
aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão: 
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de 
emissão do Squadra, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão do 
Squadra 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 ordinárias de 
emissão do Squadra; 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 e venda por terceiros e/ou contratos de compra e 
venda a termo. 

O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão celebrar, 
no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de 
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das 
Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas e flutuantes (incluindo operações de total 
return swap). O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico 
poderão adquirir Ações conforme de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar 
a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta sem, contudo, gerar demanda artificial 
durante a Oferta. Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme 
prevista na seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste 
Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga pelo Squadra ao Coordenador Líder 
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço 
por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador 
Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações. 

O Squadra declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer conflito de 
interesses referente à atuação da XP Investimentos como coordenador líder na Oferta. Ainda, o 
Squadra declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro 
relacionamento relevante entre o Squadra e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu 
conglomerado econômico. 
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Relacionamento entre os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas e o Coordenador Líder 

Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, o Coordenador Líder 
e/ou outras sociedades do seu conglomerado financeiro, prestam serviços bancários ao 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 Pessoas Físicas e/ou sociedades de seu grupo 
econômico não possuem qualquer relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou 
qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.  

Entretanto, os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas poderão, no futuro, contratar o Coordenador 
Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico para a realização de operações 
financeiras, incluindo, entre outras, investimentos, operações de crédito, consultoria ou gestão 
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades 
e/ou de seu patrimônio. Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, 
o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não participaram 
de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas 
Vendedores Pessoas Físicas e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Coordenador Líder 
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários dos Acionistas 
Vendedores Pessoas Físicas.  

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, prevista em “Informações sobre a 
Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto, não há qualquer outra 
remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas ao Coordenador Líder cujo 
cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não há, na data deste Prospecto, quaisquer 
operações celebradas entre nós, os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas e o Coordenador 
Líder e/ou outras sociedades pertencentes ao seu grupo econômico que estejam vinculadas à 
Oferta e/ou ao Preço por Ação.  

Os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas declaram que não há qualquer conflito de interesse 
referente à atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os 
Acionistas Vendedores Pessoas Físicas declaram que, além das informações prestadas acima, 
não há qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas e 
o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES 

O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de 
investimento nas Ações, investidores em potencial 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 relativos à Companhia” 
a partir da página 19 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de 
Referência, anexo este Prospecto a partir da página 353, as informações trimestrais e respectivas 
notas explicativas, anexas este Prospecto a partir da página 167, respectivamente, e as 
demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, anexas este Prospecto a partir da 
página 235, respectivamente. 

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

Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a 
indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito 
adverso para a Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou 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 das ações ordinárias de emissão da Companhia. 
Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto. 

Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os 
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de 
Referência da Companhia, a partir de página 353 deste Prospecto. 

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 MERS e a 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 OMS 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. 
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Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado 
desses eventos mundiais 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. 

Um mercado ativo e líquido para as ações ordinárias de emissão da Companhia 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 pelo preço e na ocasião que desejarem. 

O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal 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. Como exemplo, em 
31 de dezembro de 2019, a B3 apresentou uma capitalização bursátil de, aproximadamente, R$4,8 
trilhões, com um volume diário de negociação de R$11,5 bilhões bilhões durante o ano de 2018. O 
mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma que as dez principais 
ações negociadas na B3 representam, aproximadamente, 47% da capitalização de mercado da B3 
em 31 de dezembro de 2019, enquanto que a New York Stock Exchange teve uma capitalização 
de mercado de aproximadamente US$20,7 trilhões em 31 de dezembro de 2018 e um volume 
diário médio de negociação de US$74,1 bilhões durante o ano de 2018.  

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

Riscos relacionados à situação da economia global e brasileiras poderão afetar a percepção 
do risco no Brasil e em outros países, especialmente nos mercados emergentes o que 
poderá afetar negativamente a economia brasileira inclusive por meio de oscilações nos 
mercados de valores mobiliários. 

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, inclusive 
Estados Unidos, países membros da União Europeia e de economias emergentes. Embora a 
conjuntura econômica desses países seja significativamente diferente da conjuntura econômica do 
Brasil, a reação dos investidores aos acontecimentos nesses países pode causar um efeito 
adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive das 
Ações. Crises nos Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o 
interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores 
mobiliários de emissão da Companhia. 
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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. 

A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das Ações, 
inclusive pelos Acionistas Vendedores, após a conclusão da Oferta e do Período de 
Lock-up, poderá afetar negativamente 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 cada um dos administradores da Companhia se 
comprometerão, perante o Coodenador Líder, a celebrar Instrumentos de Lock-up, por meio dos 
quais, observadas determinadas exceções previstas no Contrato de Colocação, concordarão em 
não emitir, ofertar, vender, celebrar contrato venda, empenhar, emprestar, conceder qualquer 
opção de compra, fazer qualquer venda a descoberto ou de qualquer forma alienar ou conceder 
quaisquer direitos, direta ou indiretamente, pelo Período de Lock-up, quaisquer Ações de que 
sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis 
por, ou que representem um direito de receber Ações, ou que admitam pagamento mediante 
entrega de Ações, bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas as Ações Suplementares, 
de que sejam titulares imediatamente após a Oferta ou que venham a adquirir durante o Período 
de Lock-Up. 

As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses descritas no artigo 48, inciso II, da 
Instrução CVM 400, como nas hipóteses descritas nos Instrumentos de Lock-up. 

Após tais restrições terem se extinguido, as Ações detidas pelos Acionistas Vendedores e cada um 
dos Administradores, estarão disponíveis para venda no mercado. A venda ou a percepção de uma 
possível venda de um volume substancial das Ações poderá prejudicar o valor de negociação das 
Ações. Para informações adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Acordos de 
Restrição à Venda de Ações (Lock-up)”, na página 73 deste Prospecto. 

A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de 
valores mobiliários, o que poderá afetar o preço das Ações e resultar em uma diluição da 
participação do investidor. 

A Companhia pode vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de 
emissão pública ou privada de Ações ou valores mobiliários conversíveis em Ações ou permutáveis 
por elas. Qualquer captação de recursos por meio da distribuição de ações ou valores mobiliários 
conversíveis em ações ou permutáveis por elas pode resultar em alteração no preço de mercado 
das Ações e na diluição da participação do investidor no capital social da Companhia. 
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A participação de, no mínimo, [•]% ([•] por cento) dos Investidores Institucionais, sendo até 
no máximo 20% (vinte por cento) 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. 

O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos 
da regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de 
investimento, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do total das Ações inicialmente 
ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares). Nos termos do artigo 
55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à 
quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares), não será permitida a colocação de Ações junto aos Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de investimento automaticamente 
canceladas. 

A participação de, no mínimo, [•]% ([•] por cento) dos Investidores Institucionais, sendo até no 
máximo 20% (vinte por cento) 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 ou não Pessoas Vinculadas 
poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. 

A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a opção de 
desistência dos Pedidos de Reserva pelos Investidores Não Institucionais, o que poderá 
reduzir a capacidade da Companhia de alcançar dispersão acionária na Oferta. 

A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto é meramente indicativa e, conforme 
expressamente previsto neste Prospecto, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor inferior à 
Faixa Indicativa. 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, 
ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, que possibilitará a 
opção de desistência dos Pedidos de Reserva pelos Investidores Não Institucionais no âmbito da 
Oferta Não Institucional. Na ocorrência de Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa 
Indicativa, a Companhia alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, 
caso uma quantidade significativa de Investidores Não Institucionais decida por desistir da Oferta 
na ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa. 

Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor significativamente 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 
89 deste Prospecto, e assim afetar a capacidade da Companhia de executar o plano de negócios 
da Companhia, o que poderá ter impacto adverso no crescimento e nos resultados das operações 
da Companhia. 
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Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme 
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha 
a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever a 
totalidade das Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares) no âmbito da Oferta. 

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação do Coordenador Líder de liquidar 
financeiramente as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações 
Suplementares) que tenham sido subscritas, porém não liquidadas, no Brasil, pelos seus 
respectivos investidores na Data de Liquidação. Na medida em que não será admitida distribuição 
parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 
400, caso a totalidade das Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as 
Ações Suplementares) não sejam integralmente subscritas no âmbito da Oferta até a Data de 
Liquidação, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os 
Pedidos de Reserva e intenções de investimentos automaticamente cancelados. Para informações 
adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – 
Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta”, na página 68 deste Prospecto. 

Investidores que subscreverem Ações poderão sofrer 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 ordinárias 
das ações ordinárias emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta 
diluição, em caso de liquidação da Companhia, os investidores que subscreverem Ações por meio 
da Oferta poderão receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao 
adquirir as Ações na Oferta, resultando em diluição imediata do valor de seu investimento. Para 
mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 
93 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 (considerando as Ações Adicionais), com o 
consequente cancelamento de todos Pedidos de Reserva feitos perante as Instituições 
Consorciadas. 

Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições 
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no Termo de Adesão, 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, 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, Instituição Consorciada, a critério 
exclusivo do Coordenador Líder e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos 
Coordenador Líder, 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 qualquer 
remuneração, juros ou correção monetária e, ainda, sem reembolso de custos e com dedução, 
caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, 
em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles 
com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, eventualmente 
incidentes. Para mais informações, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de 
Norma de Conduta”, na página 71 deste Prospecto. 
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A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem 
influenciar a demanda e o preço das Ações. 

O Coordenador Líder e sociedades de seu grupo econômico poderão realizar operações com 
derivativos para proteção (hedge), tendo as Ações como referência (incluindo operações de total 
return swap) contratadas com terceiros, conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução CVM 400, e 
tais investimentos não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para 
os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas 
Vinculadas. A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e 
poderá influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações.  

Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelo Acionista Controlador, cujo 
interesse pode diferir dos interesses dos demais acionistas titulares das ações ordinárias 
de emissão da Companhia. 

Imediatamente após a conclusão da Oferta, o Acionista Controlador permanecerá com o controle 
de fato da Companhia. Dessa forma, o atual Acionista Controlador, por meio de seu poder de voto 
nas assembleias gerais, continuará capaz de 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 titulares das ações ordinárias de emissão da 
Companhia. 

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

A Oferta e suas condições, incluindo este Prospecto, passarão a ser de conhecimento público após 
a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste momento e até a 
disponibilização do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas matérias contendo 
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia ou o Coordenador Líder, ou, 
ainda, contendo certos dados que não constam deste Prospecto 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 ou do Coordenador Líder sobre a Oferta até a disponibilização 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 ou do Coordenador Líder. 

Assim, caso haja informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia ou, 
ainda, caso sejam veiculadas notícias com dados que não constam deste Prospecto ou do 
Formulário de Referência, a CVM, a B3 ou potenciais investidores poderão questionar o conteúdo 
de tais matérias, o que poderá afetar negativamente a tomada de decisão de investimento pelos 
potenciais investidores podendo resultar, ainda, a exclusivo critério da CVM, na suspensão da 
Oferta, com a consequente alteração do seu cronograma, ou no seu cancelamento. 
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Os Investidores do Segmento Private Lock-up e os Investidores de Varejo Lock-up que se 
comprometerem a observar o Lock-up Segmento Private e o Lock-up Varejo, 
respectivamente, diante da impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia 
ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da 
Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em 
determinadas situações. 

Os Investidores do Segmento Private Lock-up e os Investidores de Varejo Lock-up devem se 
comprometer, observadas as exceções previstas nos demais documentos da Oferta, conforme 
aplicável, durante o período de 50 (cinquenta) dias e 40 (quarenta) dias, respectivamente, 
contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar 
em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão 
da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta. 

Desta forma, caso o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia venha a 
cair e/ou os Investidores do Segmento Private Lock-up e/ou os Investidores de Varejo Lock-up por 
quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up Segmento Private 
e/ou período de Lock-up Varejo aplicáveis, e tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta 
Não Institucional serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, 
de forma direta ou indireta, durante referidos períodos, tais restrições poderão causar-lhes perdas. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS  

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia 
estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta serão de aproximadamente: (i) R$[•], após 
a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, sem 
considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes; e (ii) R$, após a 
dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, 
considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes. 

Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto. 

A Companhia pretende investir os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta 
na/para:(i) amortização ou liquidação de dívidas vigentes; (ii) aquisição de novos negócios; 
(iii) investimentos em tecnologia e omnichanel; e (iv) reforço de capital de giro.  

A Oferta Primária corresponderá a [•]% do total de Ações no âmbito da Oferta, sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações Suplementares, a [•]% do total de Ações no âmbito da Oferta, 
considerando as Ações Adicionais mas sem considerar as Ações Suplementares, e a [•]% do total 
de Ações no âmbito da Oferta, considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares 

A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia 
pretender dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, na proporção indicada abaixo 
sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes: 

Destinação 
Percentual dos 

Recursos líquidos 
Valor estimado 

líquido (em R$ milhares)(1)(2) 
Amortização de Dívidas(3) ............................................. [•] [•] 
Aquisição de Novos Negócios(4) .................................... [•] [•] 
Investimento em tecnologia e omnichanel(5) ................. [•] [•] 
Reforço de capital de giro(6) .......................................... [•] [•] 
Total .............................................................................. 100% [•] 
 

(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.  
(3) Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Amortização de Dívidas”, abaixo.  
(4) Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Aquisição de Novos Negócios”, abaixo. 
(5) Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Investimento em tecnologia e omnichanel”, abaixo. 
(6) Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Reforço de capital giro”, abaixo. 

A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia 
pretender dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta, na proporção indicada abaixo 
considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes: 

Destinação 
Percentual dos 

Recursos líquidos 
Valor estimado 

líquido (em R$ milhares)(1)(2) 
[Amortização de Dívidas](3) ........................................... [•] [•] 
[Aquisição de Marcas](4) ................................................ [•] [•] 
[Investimento em tecnologia e omnichanel](5) ............... [•] [•] 
[Reforço de capital de giro](6) ........................................ [•] [•] 
Total .............................................................................. 100% [•] 
 

(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.  
(3) Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Amortização de Dívidas”, abaixo.  
(4) Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Aquisição de Novos Negócios”, abaixo. 
(5) Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Investimento em tecnologia e omnichanel”, abaixo. 
(6) Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Reforço de capital de giro”, abaixo. 
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Amortização de Dívidas 

O percentual de [•]% dos recursos líquidos provenientes da Oferta, equivalente a R$[•] (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementes), será destinado para a amortização de 
dívidas da Companhia e suas Controladas, conforme disposto na tabela abaixo:  

Credor Saldo Taxa Vencimento Valor a ser pago 
 (em R$)  (em R$)
Banco do Brasil .......................  R$44.808.719,03 CDI + 2,85% a 3% 20/12/2024 [•]
Bocom BBM ............................  R$9.296.034,00 CDI + 3% 28/12/2023 [•]
Bradesco .................................  R$2.289.001,19 CDI + 3,41% 27/09/2021 [•]
Itaú ..........................................  R$40.073.655,81 CDI + 2,85% 16/10/2024 [•]

Para mais informações, veja o item 10.1(f) do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a 
partir da página 97 deste Prospecto. 

Aquisição de novos negócios 

A Companhia pretende utilizar parte dos recursos da Oferta para acelerar o processo de fusão e 
integração de empresas, pois existem diversas marcas que possuem desafios: (i) de sucessão; (ii) 
operacionais; (iii) de capital de giro; (iv) de expansão; ou (v) em suas transformações digitais, que 
podem aproveitar a plataforma desenvolvida no Grupo Uni.co para continuarem suas trajetórias de 
marca. 

Na data deste Prospecto, não há uma posição definida sobre potenciais alvos relevantes a serem 
adquiridos pela Companhia, nem quanto tempo tais potenciais negociações levarão para serem 
finalizadas, não tendo celebrado qualquer contrato ou documento vinculante para quaisquer 
aquisições relevantes. Não há previsão para aquisição de empresas-alvo de partes relacionadas. 

Investimento em tecnologia e omnichanel 

A Companhia pretende utilizar parte dos recursos da Oferta para impulsionar o e-commerce e 
ecossistema digital da Companhia, com a maior integração entre seus canais físicos e digitais. 

Reforço de Capital de Giro 

A Companhia pretende utilizar parte dos recursos da Oferta para reforçar o seu capital de giro. 

Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$[•], que é ponto médio da Faixa 
Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, conforme o caso, de: (i) R$[•] nos recursos 
líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução das comissões e das despesas devidas 
pela Companhia no âmbito da Oferta, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e 
das Ações Suplementes; e (ii) R$[•] nos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a 
dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, 
considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes. O Preço por 
Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

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, e se baseia em suas análises, estimativas e perspectivas 
atuais sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a 
Companhia a rever a destinação dos recursos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização. 
Enquanto os recursos acima descritos não forem destinados para as finalidades destacadas, no 
curso regular dos negócios da Companhia, os recursos captados na Oferta Primária poderão ser 
investidos em aplicações financeiras que a Administração da Companhia acredita estarem dentro 
de sua política de investimento, visando a preservação do capital e investimentos com perfil de alta 
liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações financeiras de renda fixa contratados ou 
emitidos por instituições financeiras de primeira linha. 
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Caso os recursos efetivamente captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam 
inferiores às suas estimativas, sua aplicação será reduzida, priorizando o investimento em 
tecnologia e omnichanel e depois o pagamento de dívidas, o reforço de capital de giro e a 
aquisição de novos negócios. Para buscar a manutenção do plano original de crescimento, a 
Companhia poderá buscar recursos adicionais junto a terceiros, inclusive instituições financeiras, 
mediante a contratação de empréstimos ou financiamentos diretos, oferta de títulos e valores 
mobiliários representativos de dívida nos mercados local e internacional ou mesmo mediante a 
realização de outra oferta pública ou privada de ações de emissão da Companhia, tendo sempre 
como principal critério o menor custo de capital. A forma de obtenção desses recursos será 
definida pela Companhia à época da respectiva captação, dependendo inclusive das condições de 
mercado. 

Tendo em vista que a Oferta Secundária é uma distribuição pública secundária de Ações de 
titularidade dos Acionistas Vendedores, a Companhia não receberá quaisquer recursos em 
decorrência da realização da Oferta Secundária. Os Acionistas Vendedores receberão todos os 
recursos líquidos resultantes da venda das Ações no âmbito da Oferta Secundária. 

Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta na situação patrimonial da 
Companhia, veja a seção “Capitalização”, a partir da página 92 deste Prospecto. 
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CAPITALIZAÇÃO 

A tabela a seguir apresenta informações sobre os empréstimos e financiamentos da Companhia e 
sua estrutura de capital em 30 de setembro de 2020 e indicam: (i) a posição naquela data; (ii) os 
valores ajustados para refletir o aumento de capital social da Companhia realizado em [•] de [•] de 
2020; e (iii) os valores ajustados para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da 
Oferta Primária, no valor de R$[•], com base no Preço por Ação de R$[•] após a dedução das 
comissões e despesas estimadas. 

As informações abaixo, referentes à coluna “Efetivo”, foram extraídas das informações financeiras 
trimestrais da Companhia relativas ao período de três meses findo em 30 de setembro de 2020, 
revisadas pelos Auditores Independentes, e devem ser lidas em conjunto com as mesmas, bem 
como as seções 3 e 10 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto Preliminar.  

 Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 

 Efetivo 

Ajustado para 
refletir o aumento 
de capital social(1) 

Ajustado para a 
Oferta 

 (em R$ mil) 
Empréstimos e financiamentos (circulante) .............. 37.100 [•] [•]
Empréstimos e financiamentos (não circulante) ....... 69.834 [•] [•]
Patrimônio líquido ................................................... 71.072 [•] [•] 
Capitalização Total(2) ............................................... 178.006 [•] [•] 
 

(1) Ajustado para refletir o aumento do capital social realizado em [•] de [•] de 2020, no montante de R$[•]. Para mais informações, vide item 
“Eventos Recentes” do Sumário na página 19 deste Prospecto Preliminar. 

(2) Capitalização total corresponde à soma total de empréstimos e financiamentos e o patrimônio líquido nas datas indicadas.  

Além do aumento de capital social descrito acima, não houve alteração relevante na capitalização 
total da Companhia desde 30 de setembro de 2020. 

Um aumento (redução) de R$1,00 no preço de R$[•] por Ação, que é o ponto médio da faixa 
indicativa de preços apresentada na capa deste Prospecto Preliminar, acarretaria um aumento 
(redução) de R$[•] no nosso patrimônio líquido, considerando a dedução das comissões da Oferta 
e das despesas estimadas da Oferta. O valor do nosso patrimônio líquido após a conclusão da 
Oferta, está sujeito a alterações do Preço por Ação, que somente será conhecido após a conclusão 
do Procedimento de Bookbuilding. 

 



 

93 

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 consolidado da Companhia era de 
R$71.072 mil e o valor patrimonial por ação ordinária de sua emissão, na mesma data, era de 
R$2,37. O referido valor patrimonial por ação representa o valor do patrimônio líquido consolidado 
da Companhia, dividido pelo número total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de setembro 
de 2020. 

Após o aumento de capital social realizado em [•] de [•] de 2020, mediante a emissão de 
[8.624.143] ações, o valor patrimonial por ação ordinária de emissão da Companhia, é de R$[•].  

Considerando a subscrição de [•] Ações no âmbito da Oferta Primária pelo Preço por Ação de 
R$[•], e após a dedução das comissões e despesas devidas no âmbito da Oferta, o patrimônio 
líquido ajustado da Companhia em 30 de setembro de 2020 seria de R$[•], representando um valor 
de R$[•] por ação de emissão da Companhia. Isso representaria um aumento imediato do valor 
patrimonial por Ação correspondente a R$[•] por ação para os acionistas existentes, e uma diluição 
imediata do valor patrimonial por ação de emissão da Companhia de R$[•] para os novos 
investidores, no contexto da Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação 
pago pelos novos investidores e o valor patrimonial contábil por Ação imediatamente após a 
conclusão da Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da 
Oferta, veja a seção “Características Gerais da Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste 
Prospecto Preliminar. 

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

Em R$, exceto % 
Preço por Ação(1) ..................................................................................................................................  R$[•]
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020........................................................  R$2,37
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020 ajustado para refletir o aumento de 

capital social(2) ...................................................................................................................................  R$[•]
Valor patrimonial contábil por ação em de 30 de setembro de 2020 ajustado para refletir a Oferta...  R$[•]
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação em 30 de setembro de 2020 para os atuais 

acionistas ..........................................................................................................................................  R$[•]
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação dos novos investidores(3)...........................................  R$[•]
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(4)........................................................................  [•]%
 

(1) Calculado com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar a colocação das Ações 
Suplementares. 

(2) Ajustado para refletir o aumento do capital social realizado em [•] de [•] de 2020, no montante de R$[•]. Para mais informações, vide item 
“Eventos Recentes” do Sumário na página 19 deste Prospecto Preliminar. 

(3) 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. 

(4) 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 
mais informações sobre o Procedimento de Bookbuilding, vide página 38 deste Prospecto 
Preliminar.  
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Um acréscimo ou 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, após a conclusão da Oferta: (i) de R$[•] milhões 
no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; e (ii) na diluição do valor patrimonial contábil 
por ação ordinária aos investidores desta Oferta em R$[•] por Ação; após a dedução das 
comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta. O valor do patrimônio 
líquido contábil 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 realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações 
ordinárias de emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que 
as Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores já foram emitidas pela Companhia. 

Plano de Incentivo de Longo Prazo 

[Descrição a ser incluída previamente ao 2º protocolo] 

Para mais informações sobre o Plano, vide item 13.4 do Formulário de Referência. 

O quadro a seguir ilustra a hipótese de diluição máxima, com base no patrimônio líquido da 
Companhia em 30 de setembro de 2020, considerando: (i) a emissão de ações no âmbito da Oferta 
[(considerando e sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares)]; e (ii) o 
exercício de todas as opções passíveis de outorga na data deste Prospecto Preliminar no âmbito 
dos Planos.  

 Em R$, exceto % 
Preço por Ação(1) ............................................................................................................................... [•]
Quantidade de ações de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2020 .............................. 178.006.000
Quantidade de ações de emissão da Companhia considerando o aumento de capital social(2) ...... [•]
Quantidade de ações a serem emitidas no âmbito da Oferta........................................................... [•]
Quantidade de ações passíveis de serem emitidas no âmbito do Plano ......................................... [•]
Quantidade total de ações após as emissões acima .................................................................. [•]
Valor patrimonial contábil por ação 30 de setembro de 2020........................................................... 2,37
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020 ajustado considerando todos os 

eventos acima(3) ............................................................................................................................. [•]
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação em 30 de setembro de 2020 para os 

atuais acionistas, considerando todos os eventos acima.............................................................. [•]
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação dos novos investidores, considerando todos os 

eventos acima(4) ............................................................................................................................. [•]
Percentual de diluição imediata resultante dos eventos descritos acima(5) ...................................... [•]
 

(1) O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para 
menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

(2) Ajustado para refletir o aumento do capital social realizado em [•] de [•] de 2020, no montante de R$[•]. Para mais informações, vide item 
“Eventos Recentes” do Sumário na página 19 deste Prospecto Preliminar. 

(3) Considera o preço de exercício de R$[•]. 
(4) Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação de R$[•] a ser pago pelos investidores e o valor 

patrimonial líquido por ação de emissão da Companhia, imediatamente após a realização dos eventos descritos acima. 
(5) 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.  



 

95 

Histórico do preço pago por Administradores e acionista controlador em subscrições de 
ações da Companhia nos últimos cinco anos 

O quadro abaixo apresenta informações sobre os aumentos de capital da Companhia nos últimos 
cinco anos, subscritos integralmente pelo acionista controlador e pelos administradores da 
Companhia: 

Data 
Natureza da 

operação 
Tipo de 

Ação 
Quantidade de 

Ações Valor Pago  
Valor Pago 
por Ação  

Preço por 
Ação(1) 

   (R$) (R$) (R$)
22/12/2017 Aumento de capital Ordinária 5.625.833 20.000.000,00 3,555 [•]
02/01/2020 Aumento de capital Ordinária 8.264.463 20.000.000,00 2,42 [•]
02/01/2020 Aquisição de ações Ordinárias 614.741 2.286.836,52 3,72 [•]
19/03/2020 Aquisição de ações Ordinárias 303.139 742.690,55 2,45 [•]
04/06/2020 Aquisição de ações Ordinárias 303.405 746.376,30 2,46 [•]
14/09/2020 Aumento de capital Ordinária 34.484 83.363,91 2,41 [•]
[•]/[•]/2020 Aumento de capital Ordinária [20.848.871,00] [8.624.143] [2,42] [•]

 

(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. 

Além dos aumentos de capital acima, não houve outras aquisições de ações de emissão da 
Companhia por administradores, controladores ou detentores de opções nos últimos cinco anos. 
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UNI.CO S.A. 
NIRE 35300541481 

CNPJ/ME nº 15.825.887/0001-24 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM [●] DE [DEZEMBRO] DE 2020 

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em [●] de [dezembro] de 2020, às [18:00] horas, na sede social da 
Uni.co S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de 
Melo, 1855, conjuntos 11, 12, 21, 22, 1º e 2º andares, Vila Olímpia. 

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 

MESA: Presidente: Sr. Wellington Einstein Dalvi dos Santos; Secretário: Sr. Adilson José Perardt. 

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a (i) a fixação e justificativa do preço de emissão por unidade de ações 
ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e 
secundária de Ações de emissão da Companhia (“Oferta”), a ser realizada no Brasil, com esforços de 
colocação de Ações no exterior; (ii) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do 
limite do seu capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias a serem emitidas com a exclusão 
do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, na subscrição das Ações, em conformidade 
com o disposto no artigo 172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”), e no artigo 6º, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia; (iii) a 
homologação do aumento de capital social da Companhia; (iv) a aprovação, ad referendum da próxima 
Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (v)  a 
aprovação do prospecto definitivo e do final offering memorandum a serem utilizados na Oferta; (vi) a 
autorização para a Diretoria da Companhia celebrar todos os documentos relacionados à Oferta; e (vii) a 
autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências e praticar todos os atos necessários à 
realização da Oferta e implementação das deliberações aqui consubstanciadas. 

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a 
Reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração presentes, [de forma 
unânime], tomaram as seguintes deliberações: 

(i) aprovaram, no âmbito da Oferta, a fixação do preço de emissão de R$[●] por Ação objeto da Oferta 
(“Preço por Ação”). O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do procedimento de coleta 
de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) conduzido por instituições 
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários junto a investidores institucionais, em 
conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, 
de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, justificando-se a escolha do critério de 
determinação do Preço por Ação, de acordo com o inciso III, §1º do artigo 170 da Lei da Sociedade 
por Ações, tendo em vista que tal preço não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas 
da Companhia e que o valor de mercado das Ações a serem subscritas e/ou adquiridas foi aferido 
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com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores 
institucionais apresentaram suas ordens de subscrição de Ações no contexto da Oferta; 

(ii) aprovaram, em decorrência da deliberação tomada no item (i) acima, o aumento do capital social 
da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante de R$[●], o qual passará 
de R$[●] ([●] reais) para R$[●], mediante a emissão de [●] novas ações ordinárias, cada uma no 
valor de R$[●], que serão objeto da Oferta, passando o capital social da Companhia de [●] ([●]) 
ações ordinárias para [●] ([●]) ações ordinárias, com a exclusão do direito de preferência dos 
atuais acionistas da Companhia na subscrição, em conformidade com o disposto no artigo 172, 
inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos do artigo 6º, parágrafo 4º, do Estatuto 
Social da Companhia; 

aprovaram, ainda, que as novas ações emitidas, nos termos da deliberação tomada no item (ii) 
acima, terão os mesmos direitos conferidos às demais ações da Companhia, nos termos do Estatuto 
Social da Companhia e da legislação aplicável, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos 
e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da 
divulgação do anúncio de início da Oferta;  

(iii) homologaram, em razão da deliberação tomada no item (ii) acima, o aumento do capital da 
Companhia no montante de R$[●], mediante a emissão de [●] novas ações ordinárias, todas 
nominativas, escriturais e sem valor nominal; 

(iv) face à homologação do aumento de capital objeto da deliberação dos itens (ii) e (v) acima, 
aprovaram, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do caput do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia 
que passará a vigorar com a seguinte redação: 

 “Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R$ [●] ([●] de reais), totalmente 
subscrito e integralizado, dividido em [●] ([●]) ações ordinárias, nominativas, 
escriturais e sem valor nominal.” 

(v) aprovaram o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados na Oferta; 

(vi) autorizaram a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos relacionados à Oferta, 
incluindo, mas não se limitando a: (i) o Contrato de Coordenação, Distribuição das Ações e Garantia 
Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Uni.co S.A.; (ii) o Contrato de Prestação 
de Serviços de Estabilização de Preço das Ações Ordinárias de Emissão da Uni.co S.A.; (iii) o 
Placement Facilitation Agreement; e (iv) o Contrato de Prestação de Serviços da B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão, que serão devidamente arquivados na sede social da Companhia, bem como a 
assumir todas as obrigações estabelecidas nos referidos documentos; 

(vii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as medidas necessárias à realização da Oferta e ao 
cumprimento das deliberações tomadas nesta reunião do conselho de administração.     

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, 
a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.  
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Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Wellington Einstein Dalvi dos Santos; Secretário: Sr. Adilson José 
Perardt. 

Membros do Conselho de Administração: Luiz Eduardo Lima Ferreira; Guilherme Mexias Ache; 
Agapito Troina; Anna Gabriella Chagas Antici; e Ricardo Dias Mieskalo Silva 

 

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 

 

São Paulo, [•] de [dezembro] de 2020 

Mesa: 

________________________________ 
Wellington Einstein Dalvi dos Santos 

Presidente 

___________________________________ 
Adilson José Perardt 

Secretário 

 

149



 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 

150



 

ANEXO E – DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO 
CVM 400 

151



 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 

152



 

SP - 28121852v1 

DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03 

 

UNI.CO S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1855, conjuntos 11, 12, 21, 22, 1º e 2º andares, Vila Olímpia, 
CEP 04.548-903, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o 
nº 15.825.887/0001-24, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Companhia”), 
no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, 
escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de 
sua emissão (“Ações”) e de titularidade dos acionistas vendedores mencionados no Prospecto 
Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão 
da Uni.co S.A. (“Acionistas Vendedores” e “Prospecto Preliminar”, respectivamente), a ser 
realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em conformidade com a Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada 
(“Instrução CVM 400”), com esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo 
Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), coordenada pela XP Investimentos Corretora de 
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder”), autorizada a operar no mercado 
de capitais brasileiro e credenciadas junto à B3, sem esforços de colocação das Ações no exterior 
(“Oferta”), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o quanto segue.  

CONSIDERANDO QUE:  

(A) a Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder constituíram seus respectivos 
consultores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;  

(B) para tanto, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em setembro de 2020 e que 
prosseguirá até a data de divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Uni.co S.A. (“Prospecto Definitivo”);  

(C) foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores os documentos que 
estes consideraram materialmente relevantes para a Oferta, inclusive para preparação do Prospecto 
Preliminar e do Prospecto Definitivo;  

(D) além dos documentos acima mencionados, foram solicitados pelo Coordenador Líder à 
Companhia e aos Acionistas Vendedores documentos e informações adicionais relativos à 
Companhia e aos Acionistas Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores 
confirmam ter disponibilizado; 

(E) foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores todos os documentos, 
bem como foram prestadas todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da 
Companhia, para permitir aos investidores a tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e  

(F) 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, 
diretamente ou por meio de seus respectivos consultores legais. 
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A Companhia DECLARA, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 
2.4 do anexo III da Instrução CVM 400, que:  

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações 
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta;  

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores por ocasião 
do registro da Oferta, no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas 
respectivas divulgações, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período 
da Oferta, são e serão verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;  

(iii) 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  

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas 
respectivas divulgações, 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. 

 

UNI.CO S.A. 

 

_________________________________  _________________________________ 
Nome:       Nome: 
Cargo:       Cargo: 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03  

 

SQUADRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo 
de investimento em participações, devidamente constituído e registrado na CVM, nos termos da 
Instrução CVM 578, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 17.071.800/0001-04, neste ato representado na 
forma de seu regulamento por sua gestora, a SQUADRA PARTICIPAÇÕES – GESTÃO DE 
RECURSOS LTDA., sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida Borges de Medeiros, 633 / 703 e 704 (parte), Leblon, inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº  17.528.915/0001-77, autorizada para  prestar o serviço de administração de carteira de títulos 
e valores mobiliário por meio do Ato Declaratório CVM nº 13.178 (“Ofertante”), no âmbito da oferta 
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da UNI.CO S.A., 
sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor 
Cardoso de Melo, 1855, conjuntos 11, 12, 21, 22, 1º e 2º andares, Vila Olímpia, CEP 04.548-903, 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 
15.825.887/0001-24 (“Companhia”), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), que compreende a distribuição pública 
primária e secundária de Ações de titularidade dos acionistas mencionados no Prospecto Preliminar 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Uni.Co 
S.A. (“Prospecto Preliminar”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, 
e em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no 400, de 29 de 
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com esforço de dispersão acionária 
previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), coordenada pela 
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder”), 
autorizada a operar no mercado de capitais brasileiro e credenciadas junto à B3, sem esforços de 
colocação das Ações no exterior (“Oferta”), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, 
expor e declarar o quanto segue. 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Ofertante, os demais acionistas vendedores (quando em conjunto com o 
Ofertante, “Acionistas Vendedores”) e o Coordenador Líder constituíram seus respectivos 
consultores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;  

(B) para tanto, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em setembro de 2020 e que 
prosseguirá até a data de divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Uni.co S.A. (“Prospecto Definitivo”);  

(C) foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores os documentos que 
estes consideraram materialmente relevantes para a Oferta, inclusive para preparação do Prospecto 
Preliminar e do Prospecto Definitivo;  

(D) além dos documentos acima mencionados, foram solicitados pelo Coordenador Líder à 
Companhia e aos Acionistas Vendedores documentos e informações adicionais relativos à 
Companhia e aos Acionistas Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores 
confirmam ter disponibilizado; 
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(E) foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores todos os documentos, 
bem como foram prestadas todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da 
Companhia, para permitir aos investidores a tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e  

(F) 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 ou por meio de seus respectivos consultores legais;  

O Ofertante DECLARA, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 
2.4 do anexo III da Instrução CVM 400, que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações 
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta;  

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores por ocasião 
do registro da Oferta, no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus 
respectivos anexos, nas datas de suas respectivas divulgações, bem como aquelas fornecidas 
ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão verdadeiras, consistentes, corretas 
e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito 
da Oferta;  

(iii) 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  

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas 
respectivas divulgações, 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. 

 

SQUADRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 
p. SQUADRA PARTICIPAÇÕES – GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 

 

_________________________________  _________________________________ 
Nome:       Nome: 
Cargo:       Cargo: 
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER  
 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 
 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., 
instituição financeira, com escritório comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 
1.909, Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-907, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 
02.332.886/0001-04, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Coordenador 
Líder” ou “XP Investimentos”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de 
ações ordinárias, de emissão da UNI.CO S.A. sociedade por ações, com sede na Avenida Doutor 
Cardoso de Melo, 1855, conjuntos 11, 12, 21, 22, 1º e 2º andares, Vila Olímpia, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.825.887/0001-24 (“Companhia”), 
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Oferta” e “Ações”), a ser realizada no Brasil, 
em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), 
sob a sua coordenação vem pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
(i) a Companhia e Squadra I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, na 
qualidade de acionista vendedor (“Acionista Vendedor”), e o Coordenador Líder constituíram seus 
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta (“Assessores Legais”); 
 
(ii) tendo em vista a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia 
e em suas subsidiárias, iniciada em outubro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do 
Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias 
da Companhia (“Prospecto Definitivo”); 
 
(iii) para a realização da Oferta, a Companhia contratou a KPMG Auditores Independentes para 
aplicação dos procedimentos previstos nos termos da Norma Brasileira de Contabilidade CTA 23 
de acordo com os parâmetros definidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), dentre 
eles a emissão de carta conforto para os Coordenadores da Oferta, com relação ao Prospecto 
Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da 
Companhia (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos; 
 
(iv) a Companhia e o Acionista Vendedor confirmam ter disponibilizado todos os documentos e 
prestado todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para 
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análise do Coordenador da Oferta e de seus Assessores Legais, com o fim de permitir aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; 
 
(v) além dos documentos a que se refere o item (iv) acima, foram solicitados pelos Assessores 
Legais, em nome do Coordenadores da Oferta, documentos e informações adicionais relativos à 
Companhia e ao Acionista Vendedor, os quais a Companhia e o Acionista Vendedor confirmam ter 
disponibilizado;  
 
(vi) a Companhia e o Acionista Vendedor confirmam 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, como 
o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e 
 
(vii) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com o Coordenador da Oferta e 
Assessores Legais participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da 
elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seu 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 para assegurar que: 
 
(a) as informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor (incluindo, mas não se 
limitando, no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo), nas datas de suas respectivas 
disponibilizações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores 
uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações prestadas 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 disponibilizações, são suficientes, 
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 
 
(ii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas 
respectivas disponibilizações, 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 às suas atividades e quaisquer outras informações 
relevantes; e 
 

162



 

JUR_SP - 38450247v1 - 5765002.464452 

(iii) 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 o Código ANBIMA 
de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Valores 
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, atualmente em vigor, editado 
pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais ANBIMA. 
 
 

São Paulo, [•] de outubro de 2020. 
 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 
 

 
Nome: 
Cargo: 

 Nome: 
Cargo: 
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Butler RJ Participações S.A. 

Informações financeiras trimestrais do  
período findo em 30 de setembro de 2020 

Conteúdo 
 
Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras 
trimestrais  3 

Balanço patrimonial 6 

Demonstrações de resultados 7 

Demonstrações de resultados abrangentes 8 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 9 

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto 10 

Demonstrações do valor adicionado 11 

Notas explicativas às informações trimestrais 12 
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KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of 
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 
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KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of 
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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(Valores expressos em milhares de reais)
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(Valores expressos em milhares de reais)
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Butler RJ Participações S.A. 

Informações financeiras trimestrais do  
período findo em 30 de setembro de 2020 

(Em milhares de Reais) 

underwear sleep wear,

e-commerce. 
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Butler RJ Participações S.A. 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
  

AAos Acionistas e Administradores da   

BButler RJ Participações  S.A. e Controladas 

São Paulo - SP  

Opinião   

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Butler RJ Participações S.A. 
(Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, 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, compreendendo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Butler RJ 
Participações S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados 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 ppara 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 dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, 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. 
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PPrincipais 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 individuais e consolidadas como um todo e na formação 
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 

 

AAnálise de rrecuperabilidade de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida 

Veja as notas explicativas no 4.m (ii), 15 e 17 das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas 

Principais assuntos de auditoria 
Como nossa auditoria endereçou 
esse assunto 

As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas incluem valores de ágio decorrentes 
da aquisição das Empresas Uni.co Comércio, 
Imaginarium Franchising, IMB Têxtil, e Empoli 
Franchising, cuja realização estão suportadas por 
estimativas de rentabilidade futura, baseadas no 
plano de negócios preparados pela Companhia.  
 
Todos estes ativos têm sua recuperação baseada 
em projeções que incluem premissas e 
julgamentos significativos da administração, entre 
outras, relacionadas a projeções de fluxos de caixa, 
taxas de crescimento de vendas, margens e taxas 
de desconto. As premissas consideram as 
operações específicas relacionadas com as 
unidades geradoras de caixa (UGC) e aos ativos 
acima. 
 
Devido à relevância e ao alto grau de julgamento 
envolvido no processo de determinação das 
estimativas de rentabilidade futura das unidades 
geradoras de caixa (UGC) e das demais premissas 
relevantes para fins de avaliação do valor 
recuperável de tais ativos, que pode impactar o 
valor desses ativos nas demonstrações financeiras 
consolidadas, e o valor do investimento registrado 
pelo método da equivalência patrimonial nas 
demonstrações financeiras da controladora, 
consideramos esse assunto como relevante para a 
nossa auditoria. 

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, 
entre outros: 
 
O envolvimento de especialistas em finanças 
corporativas para nos auxiliar na análise da 
metodologia, na avaliação da determinação das 
estimativas de rentabilidade futura das UGC e 
das demais premissas, tais como taxa de 
desconto, taxa de crescimento e margem bruta, 
e nos cálculos utilizados na mensuração do valor 
recuperável desses ativos, incluindo a 
razoabilidade entre os dados utilizados pela 
Companhia com dados comparativos de 
mercado.  
 
Avaliamos a análise de sensibilidade do impacto 
sobre o valor recuperável resultante de 
mudanças razoavelmente possíveis nas 
premissas-chave usadas pela Companhia. 
 
Adicionalmente, avaliamos a adequação das 
divulgações da Companhia requeridas sobre o 
assunto nas demonstrações financeiras de 31 de 
dezembro de 2019. 
 
Com base nas evidências obtidas por meio dos 
procedimentos acima descritos, consideramos 
que os valores de ágio e ativos intangíveis com 
vida útil indefinida são aceitáveis no contexto 
das demonstrações individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto.  
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AAnálise de rrecuperabilidade de ativos fiscais diferidos 

Veja as notas explicativas no 4.m (ii) e 14 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas  

Principais assuntos de auditoria 
Como nossa auditoria endereçou 
esse assunto 

A Companhia apresenta em suas demonstrações 
financeiras, individuais e consolidadas, ativos 
fiscais diferidos relativos a prejuízos fiscais, bases 
negativas de contribuição social, e diferenças 
temporárias, cuja recuperação está suportada por 
estudo técnico preparado pela Administração e 
que consideram estimativas futuras de geração de 
lucros tributáveis.  
 
A preparação desse estudo técnico envolve 
incertezas relacionadas às premissas e estimativas 
como: expectativa de crescimento da receita, 
margem de lucro e de rentabilidade. 
 
Devido às incertezas relacionadas a premissas no 
processo de determinação das estimativas futuras 
de geração de lucros tributáveis, e pelo fato de que 
qualquer mudança relevante nessas premissas 
pode resultar em um ajuste material nos saldos 
dos ativos das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas como um todo, 
consideramos esse assunto como significativo 
para a nossa auditoria. 

 
Com o apoio dos nossos especialistas em 
finanças corporativas, analisamos as projeções 
de lucros futuros feitas pela Companhia, assim 
como as avaliações econômico-financeiras que 
fundamentaram a expectativa de crescimento da 
receita, margem de lucro e de rentabilidade 
contida nestas projeções. 
 
Comparamos o resultado esperado de geração 
de lucro tributável futuro com o valor registrado 
do ativo fiscal diferido, respeitando o limite de 
compensação, e sua consistência com as 
divulgações efetuadas nas demonstrações 
financeiras. Adicionalmente, obtivemos 
evidências de aprovação do estudo técnico de 
recuperação dos impostos diferidos ativos pelos 
órgãos de governança da Companhia. 
 
Como resultado dos procedimentos acima 
resumidos, consideramos que os ativos fiscais 
diferidos e as divulgações correlatas são 
aceitáveis no contexto das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, tomadas 
em conjunto. 

 

Outros assuntos -- DDemonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado 

As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e 
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a 
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas 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 CPC 09 - Demonstração do 
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento 
Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto. 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
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Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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.  

RResponsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e 
cconsolidadas  

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas, 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 e suas 
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

RResponsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
cconsolidadas  

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, 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 detectam 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 
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 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. 
 
Obtemos 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 e suas controladas. 
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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 e suas controladas. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 e suas controladas a não mais se
manterem em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.

Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção,
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a administração, 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. 

Florianópolis, 21 de outubro de 2020 

KPMG Auditores Independentes 
CRC SC-000190/F-9 

Cristiano Aurélio Kruk 
Contador CRC PR-054366/O-0 
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(Valores expressos em milhares de reais, exceto valores por ação)
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(Valores expressos em milhares de reais)
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underwear sleep wear,

e-
commerce
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Uni.Co Comércio S.A. 

 
Imaginarium Franchising S.A. 

Empoli Franchising S.A. 

Uni.Co Hong Kong Limited 

Uni.Co Development (Shenzhen) Co.,LTD.  

IMB Têxtil S/A  

 
Lojas Puket Ltda. 

homewear  
 
Mone Gestão de Franquias e Participações Ltda. 
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LB Gestão de Marcas e Franquias Ltda  

MND Comércio e Utilidades Domésticas Eireli 
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Goodwill

 
 

 
Mensuração de valor justo 
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(i) Carteira de clientes 

 

(ii) Relacionamento com clientes 

churn rate

(iii) Acordo de não competitividade 

(iv) Marca 

Relief from Royalty Rate Analysis.

pareto
pareto

Ágio por expectativa de rentabilidade futura 

impairment impairment 

266



Butler RJ Participações S.A. 
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas  

em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 

Accouting 
Standards Board

 

(i) Julgamentos 
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(i) CPC 47/IFRS 15 Receita de contrato com cliente 

(ii) CPC 48/IFRS 9 Instrumentos Financeiros 

Classificação e mensuração –Ativos e passivos financeiros 
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(iii) CPC 06(R2)/IFRS 16 Arrendamentos 

Definição de arrendamento 

Como arrendatário 
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Controladas 

Participação de acionistas não-controladores 

Perda de controle 

Investimentos em entidades contabilizados pelo método da equivalência patrimonial 
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.

Transações eliminadas na consolidação 

Descrição dos principais procedimentos de consolidação 

(i) Transações em moeda estrangeira 

(ii) Operações no exterior 
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Instrumentos financeiros – Politica aplicável até 31 de dezembro de 2017 

(i) Ativos financeiros não derivativos 

 
 

 
 

 
 

 
 
Investimentos mantidos até o vencimento 

 
 
Empréstimos e recebíveis 
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(ii) Passivos financeiros não derivativos 

 

 
 

 
 

 

Instrumentos Financeiros – Política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018 

Reconhecimento e mensuração inicial:

(iv) Classificação e mensuração subsequente:  
 
Ativos financeiros 

 

-

-
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Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente  

(v) Desreconhecimento 

Ativos financeiros 

Passivos financeiros 

(vi) Compensação 
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(i) Reconhecimento e mensuração 

Reconhecimento e Mensuração 
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Gastos subsequentes 

 
Amortização 
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impairment

(i) Ativos financeiros 
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-

Baixa 

(ii) Ativos não financeiros 
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-

-

-
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(i) Estrutura de gerenciamento de riscos 

(ii) Risco de crédito 
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Exposição ao risco de liquidez 
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Risco cambial 
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Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros 
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(vi) Risco operacional 

289



Butler RJ Participações S.A. 
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas  

em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 

 
  
  

 
  
  

290



Butler RJ Participações S.A. 
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas  

em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 

291



Butler RJ Participações S.A. 
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas  

em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 

292



Butler RJ Participações S.A. 
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas  

em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 

Royalties
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impairment

impairment

impairment
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covenants

(*) lucro do referido período antes do resultado financeiros, tributos, depreciações, amortizações, imparidade dos ativos e 
equivalências patrimoniais. 
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Resultado

Controlada Empoli Franchising 

 
Passivo circulante

e-commerce
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ANEXO J – FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO 
CVM 480 
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desativou a planta fabril de meias que mantinha em São Paulo em outubro de 2019.

 uma submarca da Companhia que tinha como foco o mercado multimarcas de presentes e 
decorações, está com operação em descontinuação iniciada em 2019 e prevista para encerrar no 
quarto trimestre de 2020. 
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Nas locações de espaço em shopping centers , o locador não poderá recusar a renovação do contrato 
com fundamento na exceção mencionada no item (ii)
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Observa-se também um aumento nas vendas do Emissor em datas comemorativas como a 
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A Cédula de Crédito Bancário nº 100119110009500 emitida pela IMB Têxtil S.A. em favor do Banco 
Itaú Unibanco S.A. possui o seguinte covenant financeiro: Dívida Financeira Líquida/EBITDA menor ou 
igual a 3,5 em 2020, 3,0 em 2021 e 2,5 em 2022.
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
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Em 1º de setembro de 2015, a Companhia aprovou em assembleia geral extraordinária um plano de 
financiamento de ações a favor de seus administradores, empregados e/ou prestadores de serviços da 
Companhia ou de suas controladas (“Executivo”). As aquisições no âmbito do plano estavam sujeitas 
ao máximo de 5% do total das ações da Companhia, sendo certo que os termos e condições de cada 
contrato foram estabelecidos pelo Conselho de Administração.

O início do plano se deu em 1º de outubro de 2015, quando o Conselho de Administração da 
Companhia aprovou a venda financiada aos beneficiários determinados pelo Conselho de 
Administração, pelo prazo máximo de 7 (sete) anos, de 2.747.892 ações pelo valor de R$ 1,17 por 
ação, totalizando R$ 3.215.034,00. Além dessa venda inicial, a Companhia realizou outras vendas 
financiadas ao longo do tempo com preços que variaram de R$2,45 a R$3,73, até a finalização do 
plano em setembro de 2020, alcançando o total de 4,07% do total de ações da Companhia.
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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
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
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