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

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

 
CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIERA S.A. 

Companhia Aberta de Capital Autorizado 
CNPJ/ME nº 06.981.381/0001-13 

NIRE 35.300.391.144 
Código CVM: 02398-1 

Fazenda Santo Antônio, Rodovia SP 147, KM 135 
CEP 13433-899, Piracicaba, SP 

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

Código de negociação das Ações na B3: “CTCA3” 

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

O CTC - Centro de Tecnologia Canavieira (“Companhia”), o [●] (“[●]”) e o [●] (“[●]” e, em conjunto com o [●], “Acionistas Vendedores”) estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, [•] ações ordinárias, nominativas, 
escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de[, inicialmente,] [•] ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Oferta 
Primária”); e (ii) secundária de[, inicialmente,] [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas quantidades indicadas na seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos 
Líquidos” na página 39 deste Prospecto (“Oferta Secundária”), em ambos os casos, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com os procedimentos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”). 
A Oferta será realizada sob a coordenação do Banco Morgan Stanley S.A. (“Morgan Stanley” ou “Coordenador Líder”), do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan” ou “Agente Estabilizador”) e do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” e, em conjunto com o 
Coordenador Líder e o Agente Estabilizador, “Coordenadores da Oferta”), observado o disposto na Instrução CVM 400, bem como os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Regulamento 
do Novo Mercado”, respectivamente), com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação 
das Ações junto aos Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).  
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Morgan Stanley & Co. LLC, pelo J.P. Morgan Securities LLC e pelo BTG Pactual US Capital, LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da 
América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Rule 144A, do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”), 
editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras 
regras federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da 
América ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos da América (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada 
investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela 
Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada (“Resolução CMN 4.373”), e pela Resolução da CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020 (“Resolução CVM 13”), ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, 
conforme alterada (“Lei 4.131”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país que não o Brasil, inclusive perante a SEC. Os esforços de 
colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato de Distribuição Internacional (conforme definido neste Prospecto). 
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início (conforme definido neste Prospecto), a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme abaixo definido) 
poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até [10]% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão 
da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada na seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos” na página 39 deste Prospecto, nas mesmas condições e pelo mesmo preço 
das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). 
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem 
considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada na seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos 
Líquidos” na página 39 deste Prospecto, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato 
de Distribuição (conforme definido neste Prospecto), em conexão com a prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito da Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de 
assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início da negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em 
uma ou mais vezes, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido 
neste Prospecto). Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.  
Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa do Preço por Ação, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste 
Prospecto. O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto) pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, 
conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 
(“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o 
Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, 
não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais não 
participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação. 

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

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

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

(1) Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa. 
(2) Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. 
(3) Sem dedução das despesas e tributos da Oferta. 
(4) Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 43 deste Prospecto. 
(5) Para informações sobre a quantidade de Ações emitidas pela Companhia e a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores e os recursos líquidos a serem por eles recebidos, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos”, 

constante na página 39 deste Prospecto. 

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo Mercado, bem como a reforma do seu Estatuto Social, de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado e a realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital 
da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições 
foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12 de janeiro de 2021, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 21 de outubro de 2020, sob o nº 24.337/21-3 e publicada no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Valor Econômico” em 22 de outubro de 2020. 
O Preço por Ação, bem como a quantidade de Ações objeto da Oferta e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal “Valor Econômico” na data de divulgação do Anúncio de Início e no DOESP [no dia útil seguinte]. 
[A realização da Oferta Secundária pelo [●], bem como seus termos e condições, foram aprovados em [●] realizada em [●] de [●] de 202[●], em conformidade com seu [contrato/estatuto social].] 
Além disso, não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores quanto à fixação do Preço por Ação e sua justificação. 
Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou órgão regulador do 
mercado de capitais de qualquer outro país. 
Será admitido o recebimento de reservas a partir da data indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição 
(conforme definido neste Prospecto). 
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em [•] de [•] de 2021. 
“OS REGISTROS DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICAM, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES 
A SEREM DISTRIBUÍDAS”. 
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir investir nas Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da 
Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações. 
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À 
COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS ÀS AÇÕES E À OFERTA” DESCRITOS NAS PÁGINAS 23 E 65, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, 
INCORPORADO POR REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À 
OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES. 

 
Coordenadores da Oferta 

Coordenador Líder  
 

A data deste Prospecto Preliminar é [•] de [•] de 2021. 



 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 
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1 

DEFINIÇÕES 

Para fins do presente Prospecto, “Companhia” ou “CTC” referem-se, a menos que o contexto 
determine de forma diversa, o CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A. e suas subsidiárias na 
data deste Prospecto.  

Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção 
“Sumário da Oferta” na página 25 deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado 
a eles atribuídos neste Prospecto, conforme aplicável. 

[Acionistas Controladores] [•] 

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

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

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

Assembleia Geral Assembleia geral de acionistas da Companhia. 

Auditores Independentes KPMG Auditores Independentes e Ernst & Young Auditores 
Independentes S/S, considerados em conjunto. 

B3 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 

Banco Central ou BACEN Banco Central do Brasil. 

Brasil ou País República Federativa do Brasil. 

CMN Conselho Monetário Nacional. 

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

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

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

Companhia ou CTC CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A. 

Conselho de Administração O conselho de administração da Companhia. 

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

Contrato de Participação no 
Novo Mercado  

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

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

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

Diretoria  A diretoria da Companhia. 

Dívida Líquida A Dívida Líquida é representada pela soma dos empréstimos 
e financiamentos circulante e não circulante menos caixa e 
equivalentes de caixa, e aplicação financeiras de curto e 
longo prazo. O índice da dívida líquida é obtido pela divisão 
da dívida líquida pelo patrimônio líquido. Para mais 
informações sobre medições não contábeis, veja o item “3.2 - 
Medições não contábeis” do Formulário de Referência, 
incorporado por referência a este Prospecto. 

DOESP Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

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

Estados Unidos  Estados Unidos da América. 

EBITDA O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization) ou LAJIDA (Lucro antes dos Juros, Impostos, 
Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil 
divulgada pela Companhia em consonância com a Instrução 
CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”), 
conciliada com suas demonstrações financeiras. O EBITDA 
consiste no lucro líquido do período, acrescido do imposto de 
renda e contribuição social e financeiras líquidas e das 
depreciações e amortizações, sendo esta a definição para o 
cálculo do EBITDA utilizada pela Companhia.  

Para mais informações sobre medições não contábeis, veja o 
item “3.2 - Medições não contábeis” do Formulário de 
Referência, incorporado por referência a este Prospecto. 

EBITDA Ajustado O EBITDA Ajustado consiste em uma medição não contábil 
elaborada pela Companhia que corresponde ao EBITDA 
ajustado por outras receitas e (despesas) operacionais. 

Para mais informações sobre medições não contábeis, veja o 
item “3.2 - Medições não contábeis” do Formulário de 
Referência, incorporado por referência a este Prospecto. 

Estatuto Social  Estatuto social da Companhia. 

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

Instituição Escrituradora  Itaú Corretora de Valores S.A. 

Instrução CVM 400  Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada. 
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Instrução CVM 480  Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, 
conforme alterada. 

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

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

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

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

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

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

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

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

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

Prospecto ou Prospecto 
Preliminar  

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do 
CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A., incluindo o 
Formulário de Referência incorporado por referência a ele e 
eventuais aditamentos e/ou suplementos.  

Prospecto Definitivo O Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do 
CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A., incluindo o 
Formulário de Referência incorporado por referência a ele e 
eventuais aditamentos e/ou suplementos. 

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

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

Regra 144A Rule 144A editada ao amparo do Securities Act. 
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Regulamento do  
Novo Mercado 

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

Regulamento S Regulamento S editado ao amparo do Securities Act. 

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

Resolução CVM 13 Resolução da CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020.  

Termo de Aceitação Documento específico para aceitação da Oferta celebrado, em 
caráter irrevogável e irretratável, pelos Investidores 
Institucionais, no âmbito da Oferta Institucional. 

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

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

Identificação CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A., sociedade por 
ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.981.381/0001-13, 
com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o 
NIRE 35.300.391.144 

Registro na CVM Emissora de valores mobiliários categoria “A” sob o nº 2398-
1, concedido em 24 de agosto de 2016. 

Sede Localizada na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na 
Fazenda Santo Antônio, Rodovia SP 147, KM 135, CEP 
13433-899. 

Diretoria de Relações com 
Investidores 

Localizada na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na 
Fazenda Santo Antônio, Rodovia SP 147, KM 135, CEP 
13433-899. O Diretor de Relações com Investidores é o Sr. 
Rinaldo Pecchio Junior. O telefone da Diretoria de Relações 
com Investidores da Companhia é +55 (19) 3429-8199 e o seu 
endereço eletrônico é ri@ctc.com.br.  

Instituição Escrituradora Itaú Corretora de Valores S.A. 

Auditores Independentes KPMG Auditores Independentes, para os exercícios sociais 
findos em 31 de março de 2018, 2019 e 2020, e Ernst & Young 
Auditores Independentes S/S, para o período de nove meses 
findo em 31 de dezembro de 2020. 

Títulos e Valores Mobiliários 
Emitidos 

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código 
“CTCA3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior 
à divulgação do Anúncio de Início. 

Jornais nos quais divulga 
informações 

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

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

Website https://ri.ctc.com.br 

As informações constantes no website da Companhia não são 
parte integrante deste Prospecto e não estão a ele 
incorporadas por referência. 
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DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO POR REFERÊNCIA 

É imprescindível a leitura e análise dos seguintes documentos, conforme arquivados na CVM e 
incorporados por referência neste Prospecto:  

(i) Formulário de Referência da Companhia, em sua versão mais recente, arquivado na CVM, 
elaborado nos termos da Instrução CVM 480; 

(ii) as Informações Trimestrais – ITR individuais e consolidadas da Companhia relativas ao período 
de nove meses findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do respectivo relatório de 
revisão do auditor independente; 

(iii) demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios 
sociais findos em 31 de março de 2020 e 2019, acompanhadas do respectivo relatório da 
administração e do relatório do auditor independente; e 

(iv) demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios 
sociais findos em 31 de março de 2019 e 2018, acompanhadas do respectivo relatório da 
administração e do relatório do auditor independente. 

Os documentos incorporados por referência a este Prospecto, listados acima, podem ser obtidos na sede 
social da Companhia ou nas páginas de internet da CVM, da B3 e da Companhia, conforme segue: 

Formulário de Referência 

• Companhia: https://ri.ctc.com.br/pt (neste website, na página inicial, na seção “Informações 
Financeiras”, clicar em “Formulários Enviados à CVM”. Ato contínuo, selecionar o ano a ser 
consultado e, na sequência, na seção “Formulário de Referência” clicar na versão do Formulário 
de Referência mais recente disponível). 

• CVM: www.cvm.gov.br (nesse website, acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar 
“Informações Sobre Companhias”, em seguida em “Informações Periódicas e Eventuais (ITR, 
DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado entre outros)”, e digitar “CTC” no campo 
disponível. Em seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “CTC – Centro de Tecnologia 
Canavieira S.A.”. Ato contínuo, na opção “Período de Entrega”, selecionar o subitem “Período” 
e indicar um período que compreenda a data deste Prospecto e, no campo “Categoria”, 
selecionar “Formulário de Referência” e clicar em “Consultar”. Posteriormente, selecionar a 
versão mais recente do Formulário de Referência e clicar, na coluna “Ações”, em “Visualizar o 
Documento” ou “Download”). 

Demonstrações Financeiras da Companhia 

• Companhia: https://ri.ctc.com.br/pt (neste website, na página inicial, na seção “Informações 
Financeiras”, clicar em “Central de Resultados”. Ato contínuo, selecionar o ano a ser consultado 
e, na sequência, na seção “Demonstrações Financeiras”, clicar na demonstração financeira a 
ser consultada).  

• CVM: www.cvm.gov.br (nesse website, acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar 
“Informações Sobre Companhias”, em seguida em “Informações Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, 
Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado entre outros)”, e digitar “CTC” no campo disponível. 
Em seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “CTC – Centro de Tecnologia Canavieira 
S.A.”. Ato contínuo, na opção “Período de Entrega” selecionar um período que se inicie, no máximo, 
na data de encerramento do exercício social em relação ao qual se deseja obter as demonstrações 
financeiras e, no campo “Categoria”, selecionar “Dados Econômico-Financeiros” e clicar em 
“Consultar”. Posteriormente, selecionar a demonstração financeira a ser consultada e clicar, na 
coluna “Ações”, em “Visualizar o Documento” ou “Download”). 
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Informações Trimestrais da Companhia 

• Companhia: https://ri.ctc.com.br/pt (neste website, na página inicial, na seção “Informações 
Financeiras”, clicar em “Central de Resultados”. Ato contínuo, selecionar o ano a ser consultado 
e, na sequência, na seção “ITR”, clicar na demonstração financeira a ser consultada). 

• CVM: www.cvm.gov.br (nesse website, acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar 
“Informações Sobre Companhias”, em seguida em “Informações Periódicas e Eventuais (ITR, 
DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado entre outros)”, e digitar “CTC” no campo 
disponível. Em seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “CTC – Centro de Tecnologia 
Canavieira S.A.”. Ato contínuo, na opção “Período de Entrega” selecionar um período que se 
inicie, no máximo, em 31 de dezembro de 2020 e, no campo “Categoria”, selecionar “ITR” e 
clicar em “Consultar”. Posteriormente, selecionar o ITR a ser consultado e clicar, na coluna 
“Ações”, em “Visualizar o Documento” ou “Download”). 

É RECOMENDADA AOS INVESTIDORES A LEITURA DESTE PROSPECTO E DO FORMULÁRIO 
DE REFERÊNCIA EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA 
E ÀS AÇÕES”, NA PÁGINA 65 DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE 
RISCO” CONSTANTE DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR 
REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO, ANTES DA TOMADA DE QUALQUER DECISÃO DE 
INVESTIMENTO. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO 

Este Prospecto inclui estimativas e declarações acerca do futuro, ou estimativas e 
declarações prospectivas, principalmente, nas seções “Sumário da Companhia – Principais 
Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados às Ações e 
à Oferta”, descritos nas páginas 23 e 65, respectivamente, deste Prospecto, e nas seções “4. 
Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do 
Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto. 

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

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

• capacidade da Companhia de obter financiamento para seus projetos e planos de expansão; 

• capacidade da Companhia de implementar suas estratégias de crescimento; 

• capacidade da Companhia de implementar, de forma tempestiva e eficiente, qualquer medida 
necessária em resposta ao, ou para amenizar os impactos da, pandemia de COVID-19 nos 
negócios, operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição financeira da Companhia;  

• capacidade da Companhia de prever e reagir, de forma eficiente, a mudanças temporárias 
ou de longo prazo na demanda dos clientes da Companhia em razão da pandemia de 
COVID- 19, mesmo após o surto ter sido suficientemente controlado;  

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

• capacidade da Companhia em desenvolver novos produtos; 

• perdas de benefícios fiscais e alteração da legislação tributária; 

• mudanças legislativas relativas à propriedade intelectual e/ou na Lei de Proteção de 
Cultivares ou incapacidade da Companhia em proteger sua propriedade intelectual; 

• identificação e monitoramento das áreas cultivadas pelos clientes da Companhia; 

• inflação, deflação, bem como flutuações das taxas de juros; 

• desenvolvimentos competitivos nos mercados de etanol e açúcar; 

• avanços tecnológicos na indústria de etanol e açúcar; 

• avanços no desenvolvimento de alternativas para o etanol e açúcar; 

• os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de COVID-19 (ou outras 
pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil e na medida em que 
continuem a causar graves efeitos macroeconômicos negativos, portanto aumentando muitos 
dos outros riscos descritos na seção de Fatores de Risco do Formulário de Referência; e 
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• outros fatores de riscos apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e 
às Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à 
Companhia”, nas páginas 65 e 23, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores 
de Risco” do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto. 

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

As palavras “acreditamos”, “podemos”, “poderemos”, “estimamos”, “continuamos”, “antecipamos”, 
“pretendemos”, “esperamos” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e 
perspectivas para o futuro. Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em 
qualquer garantia de desempenho futuro, na medida em que os reais resultados podem não se 
concretizar ou ser substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e 
declarações futuras, constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência. Por conta dessas 
incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações futuras para tomar uma 
decisão de investimento. 

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

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

O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM 
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, 
PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A 
RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS 
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS DESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE 
APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, OS 
ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A 
OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS 
ESTIMATIVAS E PROSPECTIVAS FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA 
INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRO FATOR. MUITOS DOS 
FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA 
CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA. 
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SUMÁRIO DA COMPANHIA 
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA EMISSORA. AS INFORMAÇÕES 
COMPLETAS SOBRE A EMISSORA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, LEIA-O ANTES DE ACEITAR 
A OFERTA. AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE SUMÁRIO SÃO CONSISTENTES COM AS 
INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA. 

Este Sumário contém um resumo das nossas atividades e das nossas informações financeiras e operacionais, não 
pretendendo ser completo nem substituir o restante deste Prospecto e do Formulário de Referência, incorporado por 
referência a este Prospecto. Este Sumário não contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de 
investir nas Ações. Antes de tomar sua decisão em investir em nossas Ações, o investidor deve ler cuidadosa e 
atenciosamente todo este Prospecto e o Formulário de Referência, incluindo as informações contidas na seção 
“Considerações Sobre Estimativas e Declarações acerca do Futuro” e nas seções “Sumário da Companhia – Principais 
Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste 
Prospecto, nas páginas 7, 23 e 65, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção “4. Fatores de Risco” e “5. 
Riscos de Mercado” do nosso Formulário de Referência, bem como as nossas demonstrações contábeis e suas 
respectivas notas explicativas incorporadas por referência a este Prospecto. Recomenda-se aos investidores 
interessados que contatem seus consultores jurídicos e financeiros antes de investir nas Ações.  

A menos que o contexto exija outra interpretação, os termos “nós”, “nossos” e “nossa Companhia” referem-se 
à Companhia e suas subsidiárias. 

Visão Geral 

A Companhia acredita ser a empresa líder mundial em melhoramento genético e biotecnologia aplicados à cultura da 
cana-de-açúcar, sendo a única presente ao longo de toda a cadeia de valor desta cultura, e referência mundial de 
pioneirismo nas inovações do setor sucroenergético, segundo dados da ISAAA - International Service for the Acquisition 
of Agri-biotech Applications. Segundo a ISAAA (GM Approval Database), somente dois desenvolvedores obtiveram 
aprovação para as sete variedades de cana-de-açúcar geneticamente modificadas em todo o mundo, sendo que o CTC 
responde por três e a PT Perkebunan Nusantara XI (Indonésia) pelos demais, segundo informações públicas 
disponibilizadas pela empresa. Esse fato e, principalmente, o posicionamento estratégico do CTC, refletido nos 
continuados e crescentes investimentos em P&D&I e em desenvolvimento de portfólio e mercado qualificam o CTC 
como expoente em seu setor. 

A Companhia provê soluções agrícolas para o setor sucroenergético, atuando na pesquisa, desenvolvimento, aprovação 
comercial e comercialização de cultivares (variedades) de cana-de-açúcar através do domínio das Tecnologias de 
Melhoramento, Modificação e Edição Genética. A Companhia atua no Brasil, mercado com maior produção de 
cana-de-açúcar do mundo, de acordo com dados da FAO, e que na safra de 2019/20 movimentou aproximadamente 
R$ 100 bilhões de reais por ano (considerando um câmbio de R$ 5,00/USD) e contribui com 30 a 40% da 
produção mundial de açúcar; 40 a 50% do total do açúcar brasileiro é para exportação, 36 bilhões de litros de 
etanol são produzidos anualmente e, ainda, 17% dos subprodutos da cana de açúcar contribuem em energia 
elétrica para a matriz energética brasileira, de acordo com dados da FAO.  

No período de nove meses findo em 31 de dezembro de 2020 e no período de nove meses findo em 
31 de dezembro de 2019, a Companhia registrou receita líquida de R$ 246,7 milhões e R$ 179,3 milhões, lucro 
líquido de R$80,5 milhões e R$37,8 milhões, EBITDA Ajustado de R$123,1 milhões e R$85,7 milhões e Margem 
EBITDA Ajustado de 49,9% e 47,8%, respectivamente, enquanto no exercício social encerrado em 31 de março 
de 2020 e no exercício social encerrado em 31 de março de 2019, a Companhia registrou receita líquida de 
R$245 milhões e R$187 milhões, lucro líquido de R$19 e R$24 milhões, EBITDA Ajustado de R$93 milhões e 
R$52 milhões e Margem EBITDA Ajustado de 38% e 28%, respectivamente. 

A Companhia é uma das referências mundiais em desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar, de acordo com 
reportagem divulgada pela Reuters no ano de 2018, sendo que ao longo da última década nossos produtos foram 
capazes de aumentar, em média, produtividade da cana-de-açucar em 32% (medida em termos de TCH – Tonelada de 
Cana por Hectare). A Companhia dispõe de um grande banco de germoplasma de cana-de-açúcar que, apesar da 
inexistência de estatísticas oficiais a respeito, é reputado pelos pesquisadores locais e internacionais como um dos 
maiores do mundo com 4.588 variedades, uma estação de hibridação, 25 estações experimentais distribuídas por todos 
os ambientes de produção de cana-de-açucar no Brasil, cerca de cerca de 12.000 m2 de estufas, 2.500 m2 de telados, 
sete laboratórios de biotecnologia – seis no Brasil e um nos Estados Unidos – com área de aproximadamente 4.900 m2, 
dispondo de equipamentos da mais alta tecnologia, e credenciados pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio), contando com os devidos Certificados de Qualidade de Biossegurança (CQB).  

Com uma equipe de colaboradores altamente qualificada composta em sua maioria por Doutores (PhDs), Mestres, 
Engenheiros e Técnicos (67% dos colaboradores possuam graduação de nível superior, dos quais cerca de metade  
(30% do total) possuem também mestrado, doutorado ou pós-graduação), sendo 165 colaboradores, em 
31 de dezembro de 2020, voltados exclusivamente para desenvolvimento cientifico – o CTC conseguiu desenvolver e 
aplicar conhecimento para desenvolver novas variedades de cana-de-açúcar e tecnologias para seus clientes. 
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Ainda em relação ao quadro de colaboradores, visando o desenvolvimento e aprimoramento contínuo de seus 
profissionais, a Companhia conta com um programa de treinamento e desenvolvimento, inclusive no exterior 
em universidades com áreas de concentração de pesquisa e conhecimento de seu interesse (e.g. Cornell 
University – Bioinformatics) e em nossa unidade americana (CTC-Genomics) localizada junto a um dos 
principais centros de desenvolvimento de biotecnologia agrícola do mundo, o Donald Danforth Plant Science 
Center, que permite que os colaboradores da Companhia estejam atualizados sobre os mais recentes 
desenvolvimentos nos seus campos de atuação. 

A Companhia atua há mais de cinquenta anos no desenvolvimento de soluções para o setor sucroenergético, e 
iniciou seus trabalhos com emprego da biotecnologia há cerca de trinta anos, na década de 90, quando realizou 
a primeira transformação (modificação genética) de uma variedade de cana-de-açúcar no Brasil, projeto esse 
que foi a pedra fundamental para que um laboratório de biotecnologia começasse a ser estruturado, ainda que 
as etapas seguintes de pesquisa dessa primeira variedade geneticamente modificada (“GM”) não tenham sido 
iniciadas e o seu desenvolvimento interrompido; tendo o CTC ainda liderado o projeto de sequenciamento 
genético completo da cana-de-açúcar, concluído em 2000. O acesso diferenciado e o desenvolvimento 
continuado de tecnologias permite que a Companhia desenvolva e aprove comercialmente os produtos que 
acredita ser da forma mais rápida, barata e segura possível, estabelecendo uma barreira de entrada no negócio. 

Acreditamos que a experiência da Companhia no manejo genétio da cana-de-açúcar juntamente com sua 
infraestrutura instalada de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) constitui uma forte barreira de entrada para 
interessados em participar desse negócio. O alto-custo e tempo de desenvolvimento de novas variedades (cerca 
de 8 anos para cada novo germoplasma, acrescidos de 6 anos para modificação genética e procedimentos 
necessários à aprovação comercial de novas variedades) impõe a qualquer competidor um longo período até a 
criação um produto viável que atenda as necessidades dos clientes e demandas do mercado. 

Além de contribuir para o aumento da competitividade do setor sucroenergético, é importante destacar o significativo 
impacto ambiental positivo que os produtos da Companhia geram é. As variedades desenvolvidas pela Companhia 
permitem produzir mais em uma área menor, auxiliando na preservação de áreas protegidas (cerca de 2 milhões de 
hectares ao ano), sem contar com, a redução nos usos de água para irrigação (cerca de 345 bilhões de litros de água 
de 2020 a 2035), de defensivos agrícolas para controle de pragas (cerca de 80 mil toneladas de 2020 a 2035). Além 
destes pontos, vale destacar o impacto das tecnologias CTC na redução da emissão de gases de efeito estufa (cerca 
de 1 bilhão de tonelada de CO2 de 2020 a 2035), tanto pelo menor consumo de diesel (cerca de 2,8 bilhões de litros de 
2020 a 2035) nas operações agrícolas como, em última instância, pela substituição de combustíveis fósseis pelo etanol 
oriundo da produção sucroalcooleira, de acordo com os dados da Única, MME-Renovabio, ANA, Embrapa e Companhia. 

Atualmente, os mais de 800 clientes da Companhia respondem por mais de 90% do volume de cana-de-açúcar 
processada do Brasil1. Ao longo desses 50 anos, desenvolvemos uma equipe comercial altamente qualificada que foi 
capaz de criar relacionamentos sólidos com clientes, desenvolver um profundo conhecimento das necessidades dos 
seus clientes e como os produtos devem atuar para gerar valor. Este diferencial valor é reconhecido pelo mercado, sendo 
o crescimento acelerado da Companhia uma evidência desta fortaleza. Como referência, de 31 de dezembro de 2018 a 
31 de dezembro de 2020, a receita líquida da Companhia cresceu a uma taxa média anual composta (CAGR) de 27%.  

A combinação de um modelo de negócios integrado, uma plataforma tecnológica diferenciada e base de clientes 
estabelecida o coloca em uma posição privilegiada para atuar no mercado sucroenergético. A Companhia acredita que 
a biotecnologia tem potencial para revolucionar, ainda mais no futuro, a cultura da cana-de-açúcar assim como ocorreu 
em outras culturas como soja e milho no Brasil e em outros países no mundo, conforme exposto nos parágrafos abaixo.  

De acordo com o relatório Crop Biotech Update, publicado em 22 de janeiro de 2020 pela ISAAA (International Service 
for the Acquisition of Agri-biotech Applications), desde o primeiro ano de plantio comercial de culturas GM em 1996, mais 
de 70 países de todo o mundo plantaram ou importaram culturas GM. Em 2018, 70 países adotaram culturas 
biotecnológicas, 26 países plantaram e 44 importaram. A área total de lavouras GM de 191,7 milhões de hectares em 
2018 foi cultivada por 26 países, 21 em desenvolvimento e 5 países industrializados. Também em 2018, 23 anos após 
o plantio inicial, as lavouras biotecnológicas aumentaram aproximadamente 113 vezes, com uma área global acumulada 
de 2,5 bilhões de hectares, tornando a biotecnologia a tecnologia de cultivo mais rapidamente adotada no mundo. 

De toda a soja cultivada no mundo em 2018, as variedades geneticamente modificadas responderam por 78%, 
no algodão a participação foi 76%, no milho 30% e no caso da canola 29%, de acordo com dados da ISAAA, 
Pocket K No. 16: Biotech Crop Highlights, em 2018. 

Em 2017, o Brasil cultivava 50,2 milhões de hectares de lavouras transgênicas considerando as culturas de 
soja, milho e algodão. Com isso, ocupava a 2ª posição no ranking de países que mais adotaram culturas 
geneticamente modificadas. Nesse mesmo ano, a taxa de adoção da tecnologia no Brasil chegou a 92,3% para 
soja; 86,7% para milho inverno ou safrinha; 74,7% para milho verão e supera os 90% para o algodão 
(CIB/Croplife Brasil, 20 anos de transgênicos no Brasil, 2018). 

 

1 De acordo com dados divulgados pela UNICA, em 2019. 
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Com base no histórico de adoção de variedades geneticamente modificadas verificado nas culturas de milho e 
soja, a Companhia acredita que haverá uma ampla adoção das variedades de cana-de-açúcar geneticamente 
modificadas de forma crescente, em detrimento às variedades convencionais. 

Principais Indicadores Financeiros e Operacionais 

Abaixo, uma tabela descrevendo os principais indicadores financeiros e operacionais da Companhia nos 
períodos indicados: 

 

Período de nove meses findo 
em 31 de dezembro de  

Exercício Social encerrado  
em 31 de março de 

2020  2019 AH (%)  2020 AH (%)  2019 AH (%)  2018 
 (Em R$ milhares, exceto%) 
Receita operacional líquida ........................................ 246.734 179.271 38% 244.801 31% 186.731 29% 144.319 
Lucro Líquido ............................................................... 80.464 37.823 113% 19.391 (18%) 23.597 65% 14.309 
Empréstimos e financiamentos (circulante) .............. 37.117 N/A (20%) 50.063 8% 46.158 0% 46.291 
Empréstimos e financiamentos (não circulante) ....... 42.790 N/A (52%) 66.642 -38% 107.617 (26%) 144.733 
EBITDA (1) .................................................................... 131.230 70.098 87% 57.614 4% 55.381 225% 17.061 
Margem EBITDA (em %)(2) ......................................... 53,2% 39,1% 36% 23,5% (21%) 29,7% 152% 11,8% 
EBITDA Ajustado(3) ..................................................... 123.210 69.739 76% 93.353 78% 52.422 253% 14.844 
Margem EBITDA Ajustado (em %)(4) ......................... 49,9% 38,90% 28% 38,1% 36% 28,1% 173% 10,3% 
Dívida líquida (5) ........................................................... (344.413) N/A (62%) (188.164) 31% (143.389) 260% (39.836) 
          

Indicadores Operacionais         
Área plantada com variedades CTC (em ha) ........... 1.688 1.402 20% 1.980 17% 1.692 18% 1.440 

 

(1) O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ou LAJIDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciações e 
Amortizações) é uma medição não contábil divulgada pela Companhia em consonância com a Instrução CVM nº 527/12, conciliada com suas 
demonstrações financeiras. O EBITDA consiste no lucro líquido do período, acrescido do imposto de renda e contribuição social e financeiras líquidas 
e das depreciações e amortizações, sendo esta a definição para o cálculo do EBITDA utilizada pela Companhia. O EBITDA não é medida de 
desempenho financeiro elaborada segundo o BRGAAP, nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, e tampouco deve ser considerado como uma alternativa 
ao lucro (prejuízo) líquido, um indicador do desempenho operacional, uma alternativa aos fluxos de caixa ou como indicador de liquidez. Para mais 
detalhes vide seção 3.2 do Formulário de Referência. 

(2) A Margem EBITDA consiste no EBITDA, dividido pela receita líquida. A Margem EBITDA não é medida de desempenho financeiro elaborada segundo o BRGAAP, 
nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, e tampouco deve ser considerado como uma alternativa ao lucro (prejuízo) líquido, um indicador do desempenho operacional, 
uma alternativa aos fluxos de caixa ou como indicador de liquidez. Para mais detalhes vide seção 3.2 do Formulário de Referência.  

(3) O EBITDA Ajustado consiste em uma medição não contábil elaborada pela Companhia que corresponde ao EBITDA ajustado por outras receitas e (despesas) 
operacionais, perda definitivas por títulos de clientes, baixa por Impairment de ativo, reconhecimento do crédito de subvenção Finep e venda de ativos da Companhia. 
Para mais detalhes sobre os ajustes contemplados no EBITDA Ajustado, vide tabela de reconciliação constante do item 3.2(b) do Formulário de Referência. 
Adicionalmente, o EBITDA Ajustado não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, e não deve ser considerado como base para distribuição de 
dividendos, alternativa para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional ou como substituto ao fluxo de caixa ou, ainda, como indicador de liquidez. O 
EBITDA Ajustado não tem uma definição padronizada e pode não ser comparável ao EBITDA Ajustado utilizado por outras companhias. Para mais detalhes vide 
seção 3.2 do Formulário de Referência. 

(4) A Margem EBITDA Ajustado consiste no EBITDA Ajustado, dividido pela receita líquida. A Margem EBITDA Ajustado não é uma medida reconhecida pelas práticas 
contábeis adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras 
companhias. Para mais detalhes vide seção 3.2 do Formulário de Referência. 

(5) A Dívida Líquida é representada pela soma dos empréstimos e financiamentos circulante e não circulante menos caixa e equivalentes de caixa, e aplicação financeiras 
de curto e longo prazo. A Dívida Líquida não é medida de desempenho financeiro elaborada segundo o BRGAAP, nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB. Não deve 
ser analisado individualmente. Não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. 
Outras companhias podem calcular a Dívida Líquida de maneira diferente da Companhia. A Companhia utiliza a Dívida Líquida como medida de performance para 
efeito gerencial e para comparação com empresas similares. Para mais detalhes vide seção 3.2 do Formulário de Referência. 

Modelo de Negócios 

O modelo de negócio da Companhia, integrado e presente ao longo de toda a cadeia de valor da produção da 
cana-de-açúcar, é único no setor sucroalcooleiro no Brasil e a Companhia acredita que é de replicação difícil e 
demorada por quaisquer concorrentes atuais e que desejem entrar no setor pelos seguintes fatores: (i) time to 
market longo (entre 15 e 20 anos), (ii) germoplasma de qualidade para hibridação de difícil acesso, e (iii) 
necessidade de desenvolvimento de modelo de negócio baseado em cobrança de royalties atrelado a 
conhecimento profundo do setor, penetração de mercado e estágio de desenvolvimento da Companhia.  

A diferenciação da Companhia inicia-se na presença que a Companhia tem nas usinas e produtores e no 
profundo conhecimento de suas necessidades. Há mais de meio século, a Companhia cultiva um 
relacionamento sólido e frequente com seus clientes, que hoje produzem mais de 90% da cana processada do 
Brasil2, propiciando um profundo conhecimento das necessidades do setor sucroenergético no país.  

A partir deste profundo conhecimento das necessidades dos clientes, a Companhia aborda o desenvolvimento de 
variedades/cultivares através do melhoramento genético, importante elo da cadeia de valor. A Companhia conta 
com o maior banco de germoplasma de cana-de-açúcar conhecido do mundo, com aproximadamente 5 mil 
variedades, o que a permite partir de uma grande variabilidade genética. Além disso, ao longo de mais de 30 anos 
de pesquisa relacionadas ao desenvolvimento de variedades, a Companhia produziu extensa base de 
conhecimento em relação a quais são as melhores variedades para serem utilizadas nos cruzamentos, em função 
da característica que se deseja transmitir. Foram realizados investimentos em tecnologias como a seleção 
genômica, para aumentar a probabilidade de encontrar as melhores variedades entre os indivíduos gerados. 
 

2 De acordo com dados divulgados pela ÚNICA, em 2019. 
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Nós acreditamos que esses fatores em conjunto posicionam a Companhia muitos anos à frente da concorrência 
na curva de aprendizado. Mesmo que concorrentes de atuação multinacional decidam iniciar a construção desse 
conhecimento, seriam necessários muitos anos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, sem 
considerar o tempo de crescimento do material biológico que não pode ser acelerado. Além disso, o 
melhoramento de cana é mais demorado que de outras culturas anuais, o que a torna menos atrativa para os 
concorrentes com atuação global. 

A próxima plataforma de pesquisa e desenvolvimento envolve a modificação genética para incorporar 
características de interesse às variedades superiores. Para atingir esse objetivo, a Companhia conta com (i) uma 
equipe técnica altamente qualificada, com Pós-doutorados e Livre-docentes, Doutores, Mestres, Engenheiros e 
Técnicos, em sua maioria com passagens por multinacionais de biotecnologia, (ii) sete laboratórios de 
biotecnologia – seis no Brasil e um nos Estados Unidos, e (iii) 25 estações experimentais espalhadas por todo o 
Brasil. No primeiro semestre de 2018, foi constituída a CTC Genomics, uma subsidiária integral na cidade de Saint 
Louis – Missouri, Estados Unidos, com o objetivo de acelerar os planos de pesquisa e desenvolvimento de 
biotecnologia vegetal da cana-de-açúcar, com ênfase na edição genômica, tema em ascenção nos EUA e com 
pesquisadores focados no desenvolviento deste mecanismo. Com isso, o processo de desenvolvimento de 
variedades da Companhia está se tornando cada vez mais rápido, barato e seguro. 

A Companhia entende que somente desenvolver os produtos não é suficiente para o sucesso como fornecedor 
estratégico do setor sucro energético. Neste sentido, a Companhia utiliza as melhores formas de criar proteções 
sólidas e de longo prazo para nossa propriedade intelectual, seja através de patentes, proteção de cultivares ou 
segredo industrial. Também estabeleceu uma rede de conhecimento regulatório com altos padrões para aprovação 
de produtos viabilizando a captura de valor. 

Quanto ao último elo da cadeia, a comercialização, a Companhia se destaca por ter estrutura comercial com mais de 50 
profissionais altamente capacitados que atuam nas diferentes regiões produtoras de cana-de-açúcar do país, tanto no 
relacionamento comercial quanto na orientação dos clientes em relação às melhores variedades para cada situação de 
plantio (situações edafoclimáticas) e seu respectivo manejo agronômico. Além disso, cerca de 60% da cana moída no 
Brasil está representada no quadro de acionistas do CTC, o que gera um acesso diferenciado da nossa área comercial 
com nossos clientes. Considerando que no exercício social encerrado em 31 de março de 2020 67% das receitas líquidas 
da Companhia provinham de contratos com clientes que são partes relacionadas, a Companhia conta com um comitê 
de partes relacionadas, onde aspectos que possam ser questionados com relação a conflitos de interesse entre 
acionistas e empresa são discutidos e levados à deliberação pelos órgãos societários da Companhia. Ao mesmo tempo 
que as melhores práticas de governança são seguidas, a Companhia tem na proximidade com seus clientes a condição 
necessária para entender quais são as suas necessidades, como atendê-las, quais as soluções que funcionam para 
isso e quais desafios existem na implementação destas soluções. 

Por fim, a Companhia concede a licença do uso das variedades de cana-de-açúcar desenvolvidas pela Companhia, 
com modelo de receita baseado na cobrança de royalties pelo uso da tecnologia proprietária da Companhia, em 
função da área cultivada pelos clientes com nossas variedades. A área com variedades CTC é informada pelos 
clientes ao final da safra e está sujeita à verificação através de auditorias físicas nas fazendas e outros instrumentos 
tecnológicos de verificação, como através da análise de imagens de satélites para constatação das áreas 
existentes. Para isso, o CTC possui algoritmos proprietários para realização de tais análises. 

A precificação de cada produto é baseada no valor criado por cada variedade para o cliente (com exceção das 
variedades CTC1 a CTC26, que tiveram um preço médio calculado para todas as variedades nesse grupo). A 
mensuração desse valor é calculada através da estimativa do benefício financeiro criado pela variedade frente à principal 
concorrente no mercado. Um terço desse representa o preço estabelecido para a variedade e o cliente usufrui dos outros 
dois terços. Entre os principais benefícios proporcionados pelas variedades CTC encontram-se o aumento de biomassa 
(toneladas de cana por hectare) o aumento da concentração de açúcar (açúcar por tonelada de cana) e a redução de 
uso de inseticidas. Uma vez definido o preço de forma unilateral ele é corrigido anualmente pelo IGPM-M e permanecerá 
sendo cobrado até que haja área de plantio desta variedade ou queda de proteção, não havendo redefinição do mesmo. 

Uma vez definido o preço, ele é corrigido anualmente pelo IGP-M, não havendo correlação com fatores de performance, 
que são impactados por fatores climatológicos e características regionais, ou mesmo eventual variação dos preços das 
commodities (notadamente açúcar e etanol) provenientes a partir do processamento da cana-de-açúcar cultivada.  

Produtos e Tecnologias 

Com 100 produtos lançados (39 variedades CTC registradas no RNC e 61 variedades SP lançadas, das quais apenas 
37 possuem RNC), o portfólio atual de variedades de cana-de-açúcar oferecido pela Companhia pode ser dividido em 3 
grupos: Variedades CTC1 a CTC26, Variedades Série 9000 (série premium) e Variedades Geneticamente Modificadas, 
que representaram, respectivamente, no período de nove meses findo em 31 de dezembro de 2020, 54%, 45% e 1%, e 
no exercício social encerrado em 31 de março de 2020, 64,4%, 35,3% e 0,3% da receita líquida da Companhia. Tais 
variedades estão associadas a produtos de alta produtividade e confiabilidade, que proporcionam redução de riscos de 
perda para os clientes da Companhia mesmo em cenários adversos, como em condições climáticas inesperadas. 
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Por ser a única empresa a efetivamente cobrar royalties, quando comparado aos outros players de mercado do 
setor (IAC, RIDESA) que não possuem sistema de cobrança, pelo cultivo das variedades atuando no Brasil, a 
Companhia tem a capacidade de reinvestir recursos próprios em pesquisa e desenvolvimento, para trazer 
produtos cada vez melhores ao mercado.  

Variedades SP. As variedades da sigla SP foram liberadas comercialmente entre os anos de 1983 e 2004, ainda sem 
a cobrança de royalties sobre área cultivada. Nesse período foram disponibilizadas ao setor 61 variedades de cana-
de-açúcar. O lançamento de variedades de cana e tecnologias industriais eram alguns dos objetivos que se buscavam 
com a criação do Centro de Tecnologia Copersucar, origem da Companhia, ao final da década de 1960. 

A sigla SP atingiu cerca de 80% de participação nos canaviais do Centro-Sul em 1992, com variedades que 
exerceram papel fundamental para o crescimento do setor. A variedade SP70-1143 foi a que atingiu maior 
participação (cerca de 24% da área cultivada do Centro-Sul). A variedade de maior expressão da década de 
2000 foi a SP81-3250, que atingiu cerca de 13% de participação em 2012 e teve seu crescimento interrompido 
devido a doença conhecida como ferrugem alaranjada, que surgiu nos canaviais brasileiros no final de 2009. 

Na safra 18/19, a sigla SP estava presente em aproximadamente 9% dos canaviais do Brasil. Entre as 
variedades que continuam a serem cultivadas destacam-se SP81-3250, SP83-2847 e SP80-1816. As 
variedades SP encontram-se em domínio público e, portanto, não geram mais receitas para a Companhia.  

Variedades CTC1 a CTC26. Lançadas entre 2005 e 2011, essas 16 variedades foram as primeiras sob a 
denominação CTC, coincidindo com importante mudanças na Companhia como em 2004, quando o Centro de 
Tecnologia Copersucar tornou-se o Centro de Tecnologia Canavieira e passou a ser reconhecido como o 
principal centro de desenvolvimento e integração de tecnologias disruptivas da indústria sucroenergética.  

Coincidindo com a introdução destas variedades, a Companhia passou a cobrar royalties pela utilização das variedades 
para poder continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento e trazer sempre a melhor tecnologia para o setor 
sucroenergético. O valor inicial de R$100 por hectare cobrados anualmente para as variedades CTC 1 a 26 a partir de 
2012, sendo anualmente corrigido até hoje pelo IGP-M, marcou uma mudança de paradigma da Companhia.  

A principal variedade desse grupo é a CTC4, que apresenta alta produtividade, perfilhamento elevado e 
adaptabilidade ao plantio e colheita mecanizados entre suas principais características. É a variedade mais 
plantada do Centro-Sul, com 17,3% de participação segundo o 2º relatório mensal divulgado pelo IAC em junho 
de 2020 com patente em vigor até a safra 21/22. 

Série 9000. Lançadas a partir de 2013, as variedades da Série 9000 foram desenvolvidas pensando no atendimento 
das distintas necessidades geográficas do setor. Até então, a maior parte das variedades buscava atender condições 
dos canaviais do estado de São Paulo, onde estava concentrada a maior parte da área. No entanto, os canaviais se 
expandiram para os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, que apresentam solos mais pobres em 
nutrientes e condições climáticas mais secas. Outras demandas também surgiram, como maior adaptação a 
mecanização e possibilidade de colheita ao longo de toda a safra para maximização do uso da indústria. 

O Programa de Melhoramento Genético da Companhia foi reestruturado para endereçar essas novas 
necessidades. Foram implementados polos regionais de melhoramento para obter as melhores variedades para 
diferentes condições de solo e clima. Também foram adotados ciclos de desenvolvimento de variedades para 
colheita precoces e tardias, para que o setor tenha a disposição material de alta produtividade ao longo de toda 
a safra de colheita. Além disso, a Companhia aumentou a rigidez dos critérios de fitossanidade. 

Como resultado desses esforços, a Companhia lançou sete variedades desta classe na última década. São 
variedades que apresentam alta produtividade, boa tolerância a seca, adaptabilidade ao plantio e colheita 
mecanizados, período de utilização industrial longo e boa tolerância a doenças.  

A principal variedade deste grupo é a CTC9001, que tem apresentado crescimento de adoção impressionante. 
No 2º relatório mensal divulgado pelo IAC em junho de 2020, a CTC9001 já era a 4ª variedade mais plantada 
do Centro Sul, com 13,7% de participação. Para mais informações sobre as patentes da Companhia, vide item 
9.1(b) do Formulário de Referência. 

Variedades Geneticamente Modificadas. Composto até o momento por duas variedades (CTC20BT e 
CTC9001BT), esse grupo e demais variedades que serão lançadas, representa o maior potencial de 
crescimento da Companhia. Através dele, é possível aliar cultivares/germoplasma superiores, produzidos 
através do melhoramento genético tradicional, com novas características introduzidas via modificação genética, 
como resistência a insetos e tolerância a herbicidas. 
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Aprovada em junho de 2017 pela CTNBIO, a variedade CTC20BT foi o primeiro lançamento comercial de uma 
cana geneticamente modificada em todo o mundo. Esta variedade tem como característica a resistência à broca 
da cana (Diatraea saccharalis), praga que causa perdas estimadas em 5 bilhões de reais por ano no Brasil3 que 
além de reduzir a produtividade agrícola e industrial e a qualidade do açúcar, demanda o monitoramento e 
controle da praga com grande demanda de pessoas, equipamentos e inseticidas nesse processo.  

Em 2019, a Companhia lançou sua segunda variedade geneticamente modificada, a CTC9001BT. Essa variedade 
também apresenta resistência a broca da cana e agrega ao portfólio, ao permitir que as usinas e produtores realizem 
colheitas mais precocemente e em solos mais pobres do que com a CTC20BT. 

Para atender às diferentes necessidades de solo, clima e período de colheita, as usinas e produtores utilizam uma 
gama de variedades, cada um com características específicas. O objetivo da Companhia é lançar outras variedades 
com resistência a broca para compor esse portfólio de alternativas para os clientes. Outras duas variedades já foram 
aprovadas pela CTNBio (CTC9003BT e CTC7515BT) e estão em processo de serem lançadas. 

A Companhia pode contribuir ainda mais com o setor; neste sentido, planeja incorporar novas características 
às variedades atuais para gerar cada vez maior valor por hectare aos nossos clientes. Entre as características 
em desenvolvimento, estão a tolerância a herbicidas, resistência a outros insetos como o Sphenophorus, e a 
tolerância a doenças como o mosaico. 

Considerando o tempo dispendido com as atividades de P&D necessárias para o lançamento de variedades, 
temos condição, considerando os riscos indicados no capítulo 4, de continuar lançando novas variedades com 
novos atributos em substituição àquelas que tiverem período de patente expirado, e possibilitando assim 
substituição de receita por receita de outra variedade. 

Programa de Melhoramento Genético 

O Programa de Melhoramento Genético, ou PMG, de variedades de cana-de-açúcar da Companhia, existe há 
mais de 50 anos. Nesse período, a Companhia liberou para plantio comercial 61 variedades com sigla SP e 26 
variedades com sigla CTC desde 2005, além de 7 variedades premium. 

O PMG baseia-se no desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar e tem como objetivo atender às demandas e 
necessidades dos clientes, nas condições de clima e solo de suas propriedades. A diversificação de variedades contribui 
decisivamente para a sustentabilidade do agronegócio, não só pelos ganhos de produtividade, como também pela 
melhoria da qualidade, pela redução dos riscos fitossanitários e de perdas agrícolas. Isso porque esses novos materiais 
genéticos são desenvolvidos para atender aos modernos processos produtivos, como plantio e colheita mecanizados. 

A estratégia regionalização do PMG foi implementada a partir de 2012 visando desenvolver variedades 
customizadas para atender as necessidades especificas de todas as regiões produtoras de cana-de-açúcar. 

O PMG foi dividido em três clusters, cada qual representando uma macrorregião produtora de cana-de-açúcar: 

• Ribeirão Preto/Piracicaba, SP; 

• Araçatuba/Mato Grosso do Sul/Paraná; e 

• Goiás/Mato Grosso/Minas Gerais. 

As etapas do Programa de Melhoramento Genético Convencional são feitas por equipes dedicadas à validação 
de cada fase, seguindo processos estatísticos, testes de laboratório e finalmente, dos resultados de campo. 

A criação de uma nova variedade por meio de melhoramento genético convencional (ou seja, reproducao seletiva entre 
variedades) se faz em três etapas, a saber: hibridação; seleção e multiplicação 

Hibridação. A Companhia conta com uma estação de cruzamento de variedades, fase conhecida como hibridação, 
localizada em Camamu, no Estado da Bahia. Esta localização é muito propícia para o florescimento natural da cana e 
as condições climáticas de temperatura e umidade permitem uma boa formação de sementes verdadeiras. Nesta 
estação de cruzamento, a Companhia mantém um dos maiores bancos de germoplasma de cana-de-açúcar do mundo, 
com 4.588 variedades parentais. 

O Banco de Dados da Companhia conta com informações detalhadas sobre o desempenho das variedades parentais e 
do histórico das famílias geradas por estes parentais. Esta informação é utilizada para prever o desempenho de novos 
cruzamentos para os seis programas de melhoramento genético.  

Anualmente, cada um dos seis programas recebe aproximadamente 140 famílias para seleção genética. Os seis 
programas são compostos por três macrorregiões, com dois ciclos de produção (precoce e tardio) em cada região. 

 

3 De acordo com dados da ÚNICA e IBGE . 
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Seleção. O processo de seleção adotado pela Companhia busca a aceleração do ciclo de melhoramento e a 
regionalização de sua aplicação. 

Nos últimos anos, o programa de desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar tem um ciclo de pesquisa 
e desenvolvimento de aproximadamente 8 anos, desde sua concepção até o momento do lançamento comercial, 
otimizando o time to market das novas variedades, acelerando assim a oferta de novas variedades mais 
adaptadas à cada necessidade dos clientes de clima, solo e demais condições de manejo agronômico. 

O processo de melhoramento genético consumia, até a safra de 12/13, um total de 15 anos. Com a inserção de novas 
tecnologias no processo de seleção dos clones, a Companhia reduziu o tempo para 8 anos sem prejuízo no processo. 
Estas tecnológicas, por exemplo, são relacionadas a análises mais avançadas do genótipo da planta para se ter mais 
precisaõ na seleção dos clones ao longo do processo de melhoramento. 

Com isto, a Companhia pode ofertar novas variedades mais produtivas mais rapidamente, o que permite que 
os clientes possam antecipar os benefícios gerados por essas variedades. O programa de melhoramento 
genético foi estruturado em quatro fases de seleção conduzidas de maneira independente em cada um dos três 
clusters de experimentação regional da Companhia, onde são selecionadas as melhores famílias e as melhores 
variedades. Esta estratégia de regionalização foi implementada a partir de 2012, visando desenvolver 
variedades customizadas para atender as necessidades especificas de todas as regiões produtoras de cana-
de-açúcar. 

O PMG foi dividido em três clusters, cada qual representando uma macrorregião produtora de cana-de-açúcar: 
Ribeirão Preto/Piracicaba, SP, Araçatuba/Mato Grosso do Sul/Paraná e Goiás/Mato Grosso/Minas Gerais. Cada 
um desses três clusters é formado por um polo principal e mais oito polos de desenvolvimento varietal, 
totalizando 24 locais (unidades produtoras) onde a experimentação é realizada.  

Abaixo, um mapa descrevendo os clusters. 

 
Multiplicação. Após a seleção das variedades que serão comercializadas pelo CTC, realizamos a multiplicação 
por meio de mudas pre-brotadas, colmos ou gemas que serão plantadas nas estações experimentais para 
depois seguirem para apresentação aos clientes do CTC. 

Biotecnologia 

Programa de Biotecnologia 

O Programa de Biotecnologia do CTC, estrategicamente estruturado nos últimos anos, se transformou em um Centro 
de Biotecnologia Aplicada, onde o foco principal é a produção de plantas geneticamente modificadas com o uso de 
genes que conferem tolerância a insetos e herbicidas. O primeiro lançamento comercial de uma variedade 
geneticamente modificada com o gene Bacillus thuringiensis Cry (Bt), que confere resistência à broca da cana (Diatraea 
saccharalis) foi realizado em 2017, e após este primeiro lançamento comercial, a Companhia continua a desenvolver um 
portfólio de variedades transgênicas para atender os diversos ambientes (clima e solo) com o cultivo de cana-de-açúcar.  

Em sua área de Biotecnologia, o CTC tem um complexo de laboratórios de última geração localizados na sede 
em Piracicaba e em St. Louis – Missouri, Estados Unidos, com modernas instalações e equipamentos com a 
mais avançada tecnologia, para atender todas as necessidades no processo de desenvolvimento de variedades 
elites de cana-de- açúcar. Os laboratórios, bem como os campos de experimentação localizados no Brasil são 
credenciados pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), com Certificado de Qualidade de 
Biossegurança (CQB), legalmente exigidos para atuar na área de Biotecnologia. 
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O Programa de Biotecnologia está baseado nas seguintes áreas principais, sendo: 

i) Estratégia de vetores: Seleciona os componentes (genes, promotores, terminadores, etc), monta e otimiza a 
construção (a montagem das várias sequências de DNA) que será inserida na planta 

ii) Transformação (Modificação Genética): Executa a introdução de genes exógenos na planta. Nessa área 
ocorre a introdução do(s) gene(s) de interesse os quais conferirão a(s) característica(s) desejada(s) à planta 

iii) Seleção: Avalia as plantas geneticamente modificadas em condição de estufa e em campo para assegurar 
que as mesmas tenham as características desejadas para o sucesso comercial 

iv) Regulatório: Realiza as análises e os experimentos exigidos pela CTNBio e órgãos de referência científicas 
internacionais para comprovar a segurança ambiental e alimentar das variedades geneticamente modificadas. As 
informações são protocoladas para que a CTNBio avalie e aprove o uso comercial da variedade de cana que foi 
geneticamente modificada e de seus subprodutos.  

Os principais produtos derivados da cana-de-açúcar utilizados para consumo são o açúcar e o etanol, 
substâncias simples e muito bem definidas sob o ponto de vista molecular, que permanecem idênticas a 
despeito da variedade genética da planta de origem desses produtos. Produtos com essa característica estão 
previstos na Lei de Biossegurança e uma vez reconhecidos pela CTNBio ficam fora do escopo dos regramentos 
aplicáveis aos produtos derivados de organismos geneticamente modificados. A CTNBio, em março de 2018, 
reconheceu o enquadramento do produto “açúcar” derivado da cana geneticamente modificada como 
substância pura quimicamente definida, e portanto, não é tratado como derivado de OGM. (Extrato de Parecer 
CTNBio 5837/2018). O CTC vem apoiando as ações de esclarecimento a respeito dessa classificação que vem 
sendo promovidos pela UNICA – União das Indústrias da Cana-de-Açúcar.  

A decisão estratégica de colocar foco nos projetos de tolerância a insetos e herbicidas se deve ao fato de que 
(i) os insetos causam prejuízos significativos na cultura de cana-de-açúcar do país; e (ii) a biotecnologia de 
tolerância a insetos e herbicidas tem sido utilizada com sucesso nas culturas de milho, soja e algodão, 
aumentando a chance de aplicação desta tecnologia na cana-de-açúcar ser bem-sucedida. Com a inserção de 
um gene as plantas ficam protegidas destes ataques, melhorando a produtividade, diminuindo a necessidade 
de inseticidas (e o número de aplicações, economizando combustível) e, em determinados casos melhorando 
a qualidade do produto final. A Companhia já conta em seu portfólio com quatro variedades geneticamente 
modificadas aprovadas pela CTNBio, sendo duas delas (CTC 20BT e CTC 9001BT) já em comercialização, as 
quais já são utilizadas por mais de cem clientes. Além destas variedades, há outras duas variedades já 
aprovadas pela CTNBio (CTC9003BT e CTC7515BT) em fase de multiplicação e outras duas variedades em 
processo de aprovação pela CTNBio (CTC 9005BT e CTC 759BT). 

A UNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar, com a participação do CTC tem levado o esclarecimento aos 
diferentes elos da cadeia de comercialização do açúcar de que o produto proveniente da cana geneticamente modificada 
é idêntico ao açúcar obtido da cana convencional e não é possível sua distinção. Em setembro de 2019, o CTC se filiou 
ao ETS - Excellence Through Stewardship, uma organização global que promove a adoção de programas de gestão 
responsável do produto e sistema de gestão da qualidade, para todo o ciclo de vida dos produtos da biotecnologia 
agrícola. Por meio de processo de certificação das operações envolvidas no ciclo dos produtos, a organização atesta a 
gestão responsável da empresa. O CTC prepara-se para obter a certificação completa até 2021.  

Para maiores informações, ver item 7.5(a) do Formulário de Referência. 

Edição Genômica 

Em 2018, a Companhia constituiu a CTC Genomics LLC, uma subsidiária integral na cidade de Saint Louis – 
Missouri, Estados Unidos, com o objetivo de dar continuidade à estratégia de aceleração aos planos de pesquisa 
e desenvolvimento de biotecnologia vegetal da cana-de-açúcar, com ênfase na edição genômica. O hub da 
CTC Genomics será fundamental para estabelecer conexões com outras empresas e institutos acadêmicos nos 
Estados Unidos para colaborar e desenvolver novas tecnologias inovadoras para o futuro.  

Durante anos, a “edição de genes” foi feita por meio de reprodução seletiva em plantas. Mas agora podemos 
fazer alterações com maior precisão. Ferramentas de edição de genes, já estão ajudando os pesquisadores a 
fazer melhorias no DNA das plantas. Essas ferramentas permitem aos cientistas: 

• Fortalecer características benéficas, como tolerância à seca ou nutrição aprimorada 

• Desativar características desfavoráveis, como vulnerabilidade a doenças 

• Romper as ligações genéticas entre as características positivas e negativas, criando variedades de 
plantas com as características mais desejadas 
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A edição de genes tem o potencial de resolver desafios reais para os agricultores, como reduzir a necessidade 
de pesticidas e o uso de energia, minerais e água e tratamento de doenças que impactam a produtividade 
das variedades. 

A Companhia conta com um pipeline de desenvolvimento de variedades, como se segue abaixo: 

 
 

Com o lançamento das variedades que compõe o pipeline de desenvolvimento da Companhia, a mesma poderia 
ter um volume maior de Market share: 
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Projeto Sementes Sintéticas de Cana-de-Açúcar 

Aproximadamente 1,3 milhões de hectares de cana-de-açúcar são plantados anualmente no Brasil com um 
investimento médio de R$ 10 mil por hectare (PECEGE – Safra 18/19), totalizando cerca de R$ 13 bilhões de gastos 
e investimentos com o plantio e renovação dos canaviais. O método de plantio de cana atualmente exige uma grande 
quantidade de máquinas agrícolas e/ou mão de obra, além de aumentar riscos de propagação de pragas e doenças 
através de transporte de mudas contaminadas entre fazendas, requerendo, portanto, um planejamento e logísticas 
complexas para ter todos os requisitos de plantio disponíveis no momento e qualidade ideais (mudas, insumos, 
máquinas, mão de obra, condições climáticas, etc.). 

Há 11 anos, a Companhia vem desenvolvendo tecnologias para introduzir um novo sistema de plantio comercial 
baseado no uso de sementes sintéticas de cana-de-açúcar em detrimento do método convencional de plantio 
de mudas. Tal semente é composta por material vegetal, acondicionado com um endosperma que fornece água 
e nutrientes e envoltos por uma cápsula e que atende às necessidades físico-químicas da armazenagem, 
transporte e plantio.  

A semente sintética poderá simplificar as operações de transporte/armazenagem/plantio dos produtores e usinas de 
cana-de-açúcar e promover o aumento de competitividade, tanto na redução de custo (máquinas, mão de obra, 
insumos) como no aumento da receita. Por exemplo, as áreas plantadas com sementes potencialmente apresentarão 
maior produtividade, decorrente da maior sanidade de mudas, capacidade de executar o plantio na janela ideal e 
redução da compactação de solo. Além disso, a área que hoje o produtor reserva para a produção de mudas (viveiros), 
poderá ser utilizada para o plantio comercial, uma vez que adquirirá no mercado toda a semente necessária para 
formar o seu canavial. Outra vantagem é a adoção acelerada de novas variedades mais produtivas e a formação 
mais rápida de novas áreas canavieiras com as variedades de planta desejadas pelos produtores.  

Atualmente, estamos otimizando os protótipos de encapsulação para atingir os níveis desejados de brotação 
em campo e produtividade, ao mesmo tempo que planejamos os processos industriais em grande escala para 
atingir um custo competitivo de produção. 

Esse projeto reforça o papel disruptivo da Companhia, uma vez que a Companhia acredita queinexista 
tecnologia semelhante no Brasil ou no mundo. 

Pontos Fortes e Vantagens Competitivas 

A Companhia entende que seus principais pontos fortes, que lhe conferem importantes vantagens competitivas 
e posicionamento único no setor sucroenergético brasileiro, são os seguintes: 

Amplo portfólio de produtos inovadores que agregam valor significativo e tangível para uma base ampla 
de clientes 

Os produtos desenvolvidos pela Companhia oferecem uma proposta de valor clara para seus clientes, na medida em 
que suas variedades de cana-de-açúcar oferecem uma gama de características aprimoradas, incluindo o que a 
Companhia acredita ser uma uniformidade aprimorada, taxas de crescimento mais altas, rendimentos mais altos, 
tolerância a tensões e melhor eficiência de processamento superiores aos de produtos concorrentes ou à variedades 
convencionais de cana-de-açúcar.  

Segundo dados do sistema de benchmark da Companhia, nossas variedades de cana-de-açúcar oferecem aos 
clientes da Companhia retornos e produtividade significativamente maiores em suas terras (mais de 32%), o 
que justifica sua capacidade de capturar um valor sobre a base incremental da produção das variedades 
convencionais que estão no mercado.  

Ainda, a Companhia conta com uma base de mais de 800 clientes incluem os maiores proprietários de terras e 
os maiores processadores de cana-de-açúcar do mundo. Esta base robusta de clientes facilita a adoção e 
propagação de nossos produtos de biotecnologia e como resultado, dá fundamentos para que o preço médio 
de venda dos produtos continuem a aumentar em linha com a maior captura de Market share dos produtos 
geneticamente modificados.  

Posição de liderança em tecnologia e pipeline avançado e robusto em melhoramento genético e 
biotecnologia 

A posição de liderança canavieira em tecnologia vem sendo construída em mais de 50 anos de pesquisa de melhoria 
em cana-de-açúcar. A Companhia possui o maior e mais diversos repositório de recursos genéticos em cana-de-açúcar 
do mundo com cerca de 4.588 mil variedades. A liderança em tecnologia canavieira que temos nos permitirá continuar 
definindo o padrão de tecnologia em nosso setor. 
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Além disso, a Companhia conta com programas de melhoria contínua de variedades de cana-de-açúcar, 
apresentando um portfólio de 26 produtos convencionais, 7 produtos premium e 4 geneticamente modificados. Os 
produtos são desenvolvidos para atender a determinadas geografias e clientes em diferentes regiões do Brasil, 
modificando certas características genéticas direcionadas. A Companhia fez investimentos significativos nos últimos 
8 anos em pesquisa e desenvolvimento para que o prazo de desenvolvimento das variedades fosse reduzido de 
15 anos para 8 anos em melhoramento genético convencional (ou seja, reprodução seletiva entre variedades) e fosse 
mais preciso com uso de novas tecnologias de mercado e para produtos com uso de biotecnologia (ou seja, edição 
genômica) o prazo fosse de 7 anos após a conclusão do desenvolvimento de variedades convencionais. 

Modelo de negócios de difícil replicação, baseado em licenciamento de tecnologia proprietária mediante 
cobrança de royalties, capaz de gerar receitas previsíveis 

O modelo de negócios da Companhia prevê o licenciamento do uso das variedades de cana-de-açúcar 
desenvolvidas pela Companhia, mediante a cobrança de royalties pelo uso da tecnologia proprietária da 
Companhia, em função da área plantada pelos clientes. Neste sentido, as receitas da Companhia não estão 
correlacionadas aos preços da cana-de-açúcar, o que proporciona receitas recorrentes, em fluxo previsível. 

A Companhia protege sua propriedade intelectual tanto por meio do registro de cultivares, pelos quais a Companhia 
assegura seus direitos sobre as variedades de cana-de-açúcar convencionais, desenvolvidas por cruzamento 
entre variedades existentes na natureza, como por meio de registro de marcas e patentes, por meio dos quais a 
Companhia assegura seus direitos sobre certos processos, dentre os quais os genes introduzidos nas variedades 
geneticamente modificadas. A combinação de um valioso acervo de propriedade intelectual, devidamente 
protegido nos termos da lei, com um modelo de licenciamento que proporciona receitas recorrentes e previsíveis, 
é de difícil replicação por qualquer concorrente, mesmo após eventual expiração de uma patente, uma vez que 
demandaria investimentos significativos em P&D, e que levaria, no mínimo, 8 anos para desenvolvimento de uma 
nova variedade, além da inserção em um mercado no qual a Companhia já tem participação relevante.  

Ainda, seu modelo de negócios totalmente integrado, com recursos que abrangem pesquisa, desenvolvimento de 
produtos, testes, produção e distribuição, permite adequar melhor seus produtos às necessidades de mudança do 
mercado, reduzir o tempo e o custo de comercialização de novos produtos e fazer a transição de seus clientes 
para produtos de maior valor. A escalabilidade de sua tecnologia o permite alavancar seus programas de pesquisa 
e desenvolvimento para desenvolver e comercializar novos produtos e se expandir para novos mercados a um 
custo marginal relativamente baixo. 

Atuação no maior mercado produtor de cana-de-açúcar do mundo, com alto potencial de crescimento e 
aumento de penetração, a ser alcançado por equipe comercial especializada 

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, sendo também o país com maior potencial de 
crescimento da cultura, devido ao grande potencial de novas fronteiras agrícolas e existência de poucas 
variedades competitivas e adaptadas às diferentes regiões. Segundo a OECD-FAO, no período de 2015 a 2019, 
a produção brasileira de açúcar representou 20% da produção global e a produção brasileira de etanol, 26% da 
produção global. O Brasil também foi responsável por 42% das exportações globais de açúcar no mesmo 
período segundo informações do USDA. Devido à sua maior complexidade genética, menor área cultivada no 
mundo quando comparado com milho e soja e cultivo limitado aos países em desenvolvimento, a cana-de-
açúcar, quando comparada à outras culturas como o milho e soja, recebeu menos investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento, apresentando, portanto, grande potencial de ganhos de produtividade. 

O modelo de licenciamento de uso e multiplicação de cultivares mediante pagamento de royalties foi implantado pela 
Companhia em 2012 e já é adotado em mais de 600 clientes, incluindo os principais produtores atuantes no setor 
sucroenergético do Brasil. As variedades desenvolvidas pela Companhia ao longo de mais de 50 anos representam 
aproximadamente 40% da área plantada dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, compreendendo tanto 
variedades mais antigas, que já caíram em domínio público, como variedades mais novas, protegidas e passíveis de 
cobrança de royalties. Estas últimas atingiram uma participação de mercado, em termos de área plantada, de 
aproximadamente 39% em 31 de dezembro de 2020. Através do lançamento de novas variedades, a Companhia 
busca a substituição das variedades antigas por novas variedades mais produtivas e adaptadas, possibilitando ganhos 
de eficiência aos produtores. Assim, há grande potencial de crescimento, tanto por meio da expansão da área plantada 
com variedades desenvolvidas pela Companhia, como pela substituição de variedades antigas por variedades novas. 

Para tanto, a Companhia conta com uma equipe comercial especializada, única em sua capacidade de cobrir 
todo o mercado brasileiro. Esta equipe conta com cerca de 50 profissionais altamente capacitados, que se 
encarregam de atender o mercado sucroenergético, oferecendo as soluções desenvolvidas pela Companhia, 
atuando de forma regionalizada e realizando atividades de desenvolvimento de produtos, vendas, pós-vendas 
e marketing estratégico. 
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Gestão profissional com suporte de acionistas que são referências do setor sucroenergético, seguindo 
elevados padrões de governança corporativa 

A Companhia conta com um quadro de administradores com grande experiência no setor sucroenergético 
brasileiro, e um grupo de acionistas controladores que são todos líderes e referências deste setor, o que propicia 
intercâmbio técnico e relacionamento próximo com usinas e fornecedores de cana-de-açúcar. Em 31 de março 
de 2020, o quadro de acionistas da Companhia respondia por cerca de 60% da cana moída no Brasil.  

A Companhia destaca-se por apresentar uma evolução contínua de suas práticas de governança corporativa. 
O modelo de gestão implementado a partir de 2011, após a transformação do CTC, originalmente uma 
associação civil, em sociedade comercial por ações, vem permitindo à Companhia aumento dos investimentos 
realizados, maior eficiência nos processos e aumento da geração de valor para seus acionistas. Em 2014, a 
Companhia recebeu investimento de BNDESPar e listou suas ações no segmento BOVESPA Mais da B3, 
destacando-se pelo compromisso com elevados padrões de governança corporativa nos últimos seis anos, sem 
negociação das ações. Neste sentido, a migração da listagem das ações na Companhia para o segmento Novo 
Mercado da B3 é um passo natural dentro do processo de evolução da governança corporativa da Companhia. 

Pontos Fracos 

Os pontos fracos, obstáculos e ameaças à Companhia, seus negócios e condição financeira estão relacionados 
a concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em os fatores de risco, ocorrendo de maneira 
combinada. Vide itens 4.1 e 4.2 do Formulário de Referência. 

Estratégia 

A maioria dos concorrentes da Companhia são do setor público, e possuem programas de pesquisa e 
desenvolvimento significativamente menos avançados e limitados sem foco conhecido em biotecnologia. Assim, 
possuem oferta de variedades consideravelmente mais restritas, programas de pesquisa menos extensos e 
bases de clientes menores e mais limitadas geograficamente. A Companhia acredita que nenhum concorrente 
atual iguala a profundidade de seus programas de pesquisa e desenvolvimento ou a amplitude de seus 
potenciais ofertas de variedades futuras. Como resultado, em 31 de dezembro de 2020, nenhuma entidade no 
Brasil concorre com a Companhia nas vendas comerciais em seu setor de atuação.  

A Companhia acredita que, ao melhorar significativamente a produtividade de seus clientes explorando o 
potencial de produtividade da cana de açúcar, será capaz de expandir rapidamente seus negócios. É focada 
em atingir esses objetivos, empregando as seguintes estratégias de negócios:  

• Desenvolver e comercializar novas variedades geneticamente modificadas. 

• Transição de nossa base de clientes para produtos de alto valor. 

• Crescer por meio da expansão de áreas de clientes. 

• Ampliar nossa liderança em tecnologia. 

• Aproveitar nossa tecnologia e modelo de negócios para aumentar a lucratividade. 
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Impactos da COVID-19 em nossas atividades  

A OMS declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia em razão da disseminação global do 
Coronavírus (COVID-19) e esta declaração desencadeou severas medidas por parte das autoridades 
governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto, resultando em medidas restritivas relacionadas 
ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens e transportes públicos, fechamento 
prolongado de estabelecimentos de comércio em geral e locais de trabalho.  

Em virtude da COVID-19, adotamos um plano de contingência visando garantir a preservação da saúde física 
e mental dos nossos colaboradores, bem como a segurança e a continuidade das operações essenciais. 
Reduzimos o efetivo das atividades de suporte, com exceção da segurança patrimonial. Considerando todas as 
ações tomadas até 31 de dezembro de 2020, foram gastos aproximadamente R$1,2 milhões com medidas de 
prevenção e manutenção das condições de trabalho ideais. Utilizamos os benefícios relacionados a 
postergação de pagamento de impostos (PIS/COFINS) e não tomamos nenhuma medida que afetassem os 
salários de nossos colaboradores.  

Os impactos da COVID-19 foram perceptíveis no final do mês de março, sem impactos materiais, sendo 
rapidamente recuperados. E os indicadores subsequentes apresentaram tendência positiva. Nesse sentido, 
note-se que a nossa receita cresceu, de R$179,3 milhões, em 31 de dezembro de 2019, para R$246,7 milhões, 
em 31 de dezembro de 2020, o que sugere, portanto, que até tal data, nossos negócios não foram adversamente 
afetados pela pandemia.  

Mesmo que a COVID-19 impacte de forma significativa o crescimento econômico do Brasil e, consequentemente, 
os clientes da Companhia, não esperamos impactos adversos na Companhia no médio prazo, considerando a 
resiliência histórica demonstrada pelo setor sucroenergético durante períodos de crise. Com a crise advinda 
com a COVID-19, o setor sucroenergético passa por um momento de recuperação com preços melhores do 
açúcar e o reforço do dólar valorizado impulsionaram maior destinação da cana para a produção de açúcar. O 
bom desempenho do açúcar salvou a queda de consumo de combustíveis em decorrência da pandemia. De 
acordo com informações divulgadas pela UNICA, no acumulado de janeiro a outubro de 2020, as vendas de 
combustíveis leves continuam aquém do volume comercializado em 2019, com total de 39,8 bilhões de litros de 
gasolina equivalente comercializados (retração de 10,1%).  

Enquanto isso, o açúcar continuará alavancando o setor nas duas próximas safras. As operações de hedge 
estimadas pela “Archer Consulting” para a próxima safra já representam o maior percentual de fixação de açúcar 
fechado até outubro para uma safra seguinte desde que a consultoria começou a fazer o cálculo, na temporada 
2012/13. Em 2016/17, quando os preços do açúcar atingiram picos elevados na bolsa de Nova York e também 
estimularam fixações antecipadas, o percentual de fixação para a safra 2017/18 chegou a 30%. Os cálculos 
atuais da “Archer Consulting” foram baseados na estimativa de que 25 milhões de toneladas de açúcar serão 
exportadas pelas usinas brasileiras na próxima safra. Foram hedgeadas 11,25 milhões de toneladas, a um preço 
médio de 12,50 centavos de dólar (sem prêmio de polarização). Com o prêmio, posto no porto de Santos, o 
preço médio de embarque ficou em R$ 1.541,97 a tonelada.  

Para mais informações sobre os impactos da COVID-19 nos negócios, resultados operacionais e condição 
financeira da Companhia, vide fator de risco “As pandemias ou epidemias de saúde globais ou regionais, 
incluindo o COVID-19, podem afetar negativamente os negócios, a situação financeira e os resultados das 
operações da Companhia”, constante do item 4.1 do Formulário de Referência, bem como a análise das 
demonstrações de resultado da Companhia do período de nove meses findo em 31 de dezembro de 2020 
comparado ao período de nove meses encerrado em 31 de dezembro de 2019, e do balanço patrimonial da 
Companhia em 31 de dezembro de 2020 em relação a 31 de março de 2020, constantes do item 10.1(h) do 
Formulário de Referência. 
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Estrutura Acionária 

O organograma abaixo mostra nossa estrutura acionária na data deste Prospecto: 

 

Notas: 
(1) A BNDESPAR não é acionista controlador da Companhia. 
(2) A Companhia não possui outras controladas e coligadas, participações em sociedades do grupo e não possui sociedade sob controle 

comum que não as citadas acima. 
 
Eventos Recentes  

Um novo Plano de incentivo de longo prazo baseado em opção de compra de ações da Companhia foi aprovado 
pelo Conselho de Administração em 21 de setembro de 2020 e aprovado em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 21 de outubro de 2020, conforme rerratificado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4 
de janeiro de 2021.  

Pretende-se obter um maior alinhamento dos interesses de tais administradores e empregados com os 
interesses dos acionistas da Companhia, bem como possibilitar à Companhia a atrair e manter vinculados a 
elas administradores e empregados. Poderão ser concedidas no âmbito dos Planos baseado em Ações da 
Companhia a concessão de até o máximo de 2,5% do total de ações do capital da Companhia, verificado na 
data de sua concessão. Neste total, considera-se o efeito da diluição decorrente do exercício de todas as opções 
concedidas e não exercida.  

Também na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de outubro de 2020, conforme rerratificada na 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4 de janeiro de 2021, foi aprovada a alteração da sede social da 
Companhia, que passou a ser Fazenda Santo Antônio, Rodovia SP 147, KM 135, CEP 13.400-160, na cidade 
de Piracicaba, estado de São Paulo.  

Informações Corporativas 

Nossa sede está localizada na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo, na Fazenda Santo Antônio, 
Rodovia SP 147, KM 135, CEP 13433-899. Nosso conselho de administração e nossa diretoria exercem suas 
funções em nossa sede. Nosso diretor de relações com investidores pode ser contatado por telefone em Telefone 
(019) 34298199 ou por e-mail em ri@ctc.com.br. Nosso website é https://ri.ctc.com.br. As informações fornecidas em 
nosso website não constituem parte deste prospecto e não são incorporadas por referência ao presente instrumento. 

Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia 

A área de pesquisa e desenvolvimento (“P&D”) poderá não obter êxito no desenvolvimento de novos 
produtos, o que poderá afetar adversamente os negócios da Companhia 

O sucesso da Companhia depende em grande parte, de sua capacidade de desenvolver novos produtos. Para 
o exercício social encerrado em 31 de março de 2020, 42,6% do total da receita líquida da Companhia foram 
investidos em atividades de pesquisa e desenvolvimento de melhoramento convencional, biotecnologia, 
aprovação comercial e sementes. O processo de pesquisa e desenvolvimento para a cana-de-açúcar é de longo 
prazo e apresenta riscos de execução, dentre eles: dificuldades técnicas e inabilidade de validação do conceito 
original, custos maiores que os previstos ou maiores que o resultado esperado, não obtenção de resultados 
frutíferos, obstáculos regulatórios, obstáculos concorrenciais e revisão do portfólio, com mudança de foco para 
projetos com maior possibilidade de retorno e penetração no mercado. Nesse contexto, o sucesso técnico e a 
adoção ou não das tecnologias desenvolvidas pela Companhia poderá afetar adversamente seus negócios, 
resultados operacionais e financeiros e geração de caixa.  
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Impairment de ativos intangíveis e write-offs podem afetar de forma adversa a condição financeira e 
resultados operacionais 

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía R$296,6 milhões em ativos intangíveis no seu balanço 
referente a projetos em fase de desenvolvimento avançado e que possuem expectativa de geração de caixa 
futuro. A Companhia testa regularmente seus ativos intangíveis com relação à sua expectativa de realização 
(impairment). Os eventos que estão alocados como ativos intangíveis são projetos de grande relevância para a 
geração de caixa da Companhia e, caso a Companhia não consiga apresentar níveis de vendas e receitas 
alinhadas com suas expectativas, pode ser necessário o reconhecimento impairment nos ativos intangíveis. Os 
resultados financeiros e a condição patrimonial da Companhia podem ser afetados negativamente, caso esses 
impairments sejam realizados. Para mais informações, vide item 10.5 deste Formulário de Referência. 

O sucesso comercial das variedades de cana-de-açúcar desenvolvidas pela Companhia depende do seu 
desempenho e adaptabilidade e da oferta de mudas 

A Companhia desenvolve novas variedades de cana-de-açúcar por meio do melhoramento genético convencional 
(ou seja, reprodução seletiva entre variedades) desde 1969, e com o uso da biotecnologia desde 2012. O processo 
de melhoramento genético convencional (“breeding”) leva cerca de oito anos e o processo de modificação genética 
aproximadamente 6 anos após a identificação do(s) gene(s)/proteína(s) que conferirá(rão) as características alvo. 
Para uma nova variedade ter sucesso comercial, ela deve ter desempenho superior às variedades existentes, 
sendo que não há garantia que uma nova variedade obtenha este desempenho. Devido ao longo tempo de 
desenvolvimento técnico e ampliação comercial de uma nova variedade, podem surgir novas condições para as 
quais a variedade não esteja adaptada, tais como novas doenças e pragas, e mudanças no processo produtivo 
(novo sistemas de plantio, colheita e mecanização), o que impedirá novos plantios e expansão da variedade, além 
de poder ocasionar a perda dos investimentos realizados na variedade em questão.  

As variedades de cana-de-açúcar possuem taxas de multiplicação lentas - a reforma de um canavial pode levar 
de cinco a oito anos e a introdução de novas variedades acompanha essas reformas, assim como as épocas 
de plantio - e dependem da otimização do manejo pelos clientes para crescerem em área cultivada. Com o 
objetivo de acelerar a adoção das suas variedades, a Companhia pode encomendar a produção de mudas de 
novas variedades à sua rede de parceiros licenciados para entrega aos clientes e para atender à demanda 
continuada do mercado. As decisões dos clientes são afetadas pelas condições de mercado, econômicas e de 
clima, que geralmente não são conhecidos com antecedência. A Companhia não controla o processo e a área 
de plantio dos clientes. Problemas no fornecimento de mudas, na quantidade e qualidade demandadas pelos 
clientes, podem impactar as vendas e a participação de market share e consequentemente impactar 
adversamente os negócios e resultados financeiros da Companhia. 

Riscos associados às parcerias no âmbito de contratos de tecnologia em desenvolvimento e centros de 
pesquisa e licenciamento de tecnologias de terceiros 

A Companhia tem como estratégia assumir o papel de desenvolver e integrar tecnologias voltadas ao 
desenvolvimento do setor sucroenergético, por isso, faz parte desse papel prospectar e estabelecer alianças 
com empresas, centros de pesquisa e universidades de todo o mundo. Parte dos projetos em execução no 
portfólio podem contar, de alguma maneira, com a participação desses agentes externos, seja pelo 
licenciamento de tecnologias proprietárias de terceiros ou mesmo por meio do estabelecimento de parcerias 
estratégicas, que têm papel importante na complementariedade dos trabalhos desenvolvidos em cada frente de 
pesquisa. Caso os agentes parceiros não sejam capazes de desenvolver tais tecnologias necessárias, a 
evolução das pesquisas poderá ser impactada de maneira substancial e assim não encontrar alternativas viáveis 
e factíveis para reestabelecer o plano em tempo hábil para atender a estratégia de criação de novos produtos, 
impactando assim os resultados futuros da Companhia. 

Indivíduos e entidades contrários à biotecnologia ou qualquer outra linha de pesquisa nos projetos 
podem atentar contra a imagem, patrimônio, ativos e experimentos da Companhia 

Devido à ampla linha de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias disruptivas, que envolvem os campos da biologia 
celular, biologia molecular e biologia vegetal, com manipulação de organismos geneticamente modificados, a 
Companhia pode ser alvo de indivíduos ou grupos contrários ao uso de tais disciplinas. A preocupação pública pode 
afetar a aceitação tanto das variedades como de seus produtos derivados pelo mercado, os custos e prazos de 
desenvolvimento, aprovação pelos órgãos regulamentadores e a comercialização de variedades geneticamente 
modificadas, podendo acarretar ainda em regulamentações ou legislação mais rígidas sobre a matéria. Mesmo após 
as aprovações serem concedidas, a preocupação pública pode vir a questionar aprovações regulatórias anteriores, 
o que poderia afetar as vendas e resultados operacionais da Companhia.  

Além disso, grupos contrários à biotecnologia agrícola atacaram os campos e instalações dos agricultores 
usados por empresas de biotecnologia agrícola e podem realizar novos ataques futuros contra os campos dos 
agricultores e os locais de teste de campo e pesquisa, produção ou outras instalações, inclusive da Companhia, 
o que, poderia afetar as operações da Companhia. 
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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 Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” 
nas páginas 23 e 65, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do 
Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto, e nas demonstrações 
financeiras e respectivas notas explicativas, incorporadas por referência a este Prospecto, para 
melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de 
investir nas Ações. 

Acionistas Vendedores [•] e [•], considerados em conjunto. 

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

Ações Adicionais Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data 
de divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de Ações inicialmente 
ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), poderá, a 
critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os 
Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até [10]% do total de Ações 
inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou 
seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de 
titularidade dos Acionistas Vendedores, nas proporções indicadas na 
página 39 deste Prospecto, e nas mesmas condições e pelo mesmo 
preço das Ações inicialmente ofertadas. 

Ações do Lote 
Suplementar 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações 
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser 
acrescida de um lote suplementar secundário em percentual equivalente 
a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar as 
Ações Adicionais), ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da 
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas proporções 
indicada na página 39 deste Prospecto, e nas mesmas condições e pelo 
mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme Opção de 
Ações do Lote Suplementar. 

Ações em Circulação 
(Free Float) após a Oferta 

Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em 
circulação no mercado. Após a realização da Oferta (sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um montante de até 
[•] ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de, 
aproximadamente, [•]% do seu capital social, estarão em circulação no 
mercado. Considerando a colocação das Ações Adicionais e as Ações do 
Lote Suplementar, um montante de até [•] ações ordinárias de emissão 
da Companhia, representativas de, aproximadamente, [•]% do seu capital 
social, estarão em circulação no mercado. Para mais informações, ver 
seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social da 
Companhia” na página 37 deste Prospecto. 
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Agentes de Colocação 
Internacional 

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC e BTG 
Pactual US Capital, LLC, considerados em conjunto. 

Agente Estabilizador ou 
J.P. Morgan  

Banco J.P. Morgan S.A.  

Anúncio de Encerramento Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária 
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do CTC - Centro de 
Tecnologia Canavieira S.A., a ser divulgado pela Companhia e pelas 
Instituições Participantes da Oferta, imediatamente após a 
distribuição da totalidade das Ações, limitado a 6 (seis) meses, 
contados a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, na 
forma dos artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400, informando acerca 
do resultado final da Oferta, nos endereços indicados na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da 
Oferta” na página 61 deste Prospecto. 

Anúncio de Início Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do CTC - Centro de 
Tecnologia Canavieira S.A., a ser divulgado pela Companhia e pelas 
Instituições Participantes da Oferta na forma do artigo 52 da 
Instrução CVM 400, informando acerca do início do Prazo de 
Distribuição das Ações, nos endereços indicados na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da 
Oferta” na página 61 deste Prospecto. 

Anúncio de Retificação Anúncio comunicando a eventual suspensão, cancelamento, revogação 
ou modificação da Oferta, a ser divulgado pela Companhia e pelas 
Instituições Participantes da Oferta na rede mundial de 
computadores, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, nos 
endereços indicados na seção “Informações Sobre a 
Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 61 
deste Prospecto. 

Aprovações Societárias A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao 
Novo Mercado, bem como a reforma do seu Estatuto Social, de forma 
a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado e a 
realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da 
Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu 
estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais 
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei 
das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições 
foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 
realizada em 21 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na 
JUCESP em 12 de janeiro de 2021, sob o nº 24.337/21-3 e publicada 
no DOESP e no jornal “Valor Econômico” em 22 de outubro de 2020. 

O Preço por Ação, bem como a quantidade de Ações objeto da Oferta 
e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do 
capital autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em 
Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser 
realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a 
concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será 
devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal “Valor 
Econômico” na data de divulgação do Anúncio de Início e no DOESP 
[no dia útil seguinte]. 
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[A realização da Oferta Secundária pelo [●], bem como seus termos e 
condições, foram aprovados em [●] realizada em [●] de [●] de 202[●], 
em conformidade com seu [contrato/estatuto social].] 

Além disso, não será necessária qualquer aprovação societária em 
relação aos Acionistas Vendedores quanto à fixação do Preço por 
Ação e sua justificação. 

Aviso ao Mercado Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do CTC - Centro de 
Tecnologia Canavieira S.A., divulgado nesta data e a ser novamente 
divulgado em [•] de [•] de 2021 pela Companhia e pelas Instituições 
Participantes da Oferta, com a identificação das Instituições 
Consorciadas, na forma do artigo 53 da Instrução CVM 400, informando 
acerca de determinados termos e condições da Oferta, incluindo os 
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, nos endereços 
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos 
e Anúncios da Oferta” na página 61 deste Prospecto. 

BTG Pactual  Banco BTG Pactual S.A. 

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

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

Contrato de Distribuição 
Internacional 

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, 
os Acionistas Vendedores, e os Agentes de Colocação Internacional. 

Contrato de Empréstimo Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão do CTC - 
Centro de Tecnologia S.A., a ser celebrado entre [●], na qualidade de 
doador, o Agente Estabilizador, na qualidade de tomador, e a Corretora. 

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

Coordenador Líder ou 
Morgan Stanley 

Banco Morgan Stanley S.A. 

Coordenadores da Oferta Coordenador Líder, J.P. Morgan e o BTG Pactual, considerados em 
conjunto. 

Corretora J.P. Morgan Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. 
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Cronograma da Oferta Para informações acerca dos principais eventos a partir da 
divulgação do Aviso ao Mercado, veja a seção “Informações sobre a 
Oferta – Cronograma da Oferta”, na página 60 deste Prospecto. 

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

Data de Liquidação 
das Ações do 
Lote Suplementar 

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

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

Destinação dos Recursos Os recursos líquidos provenientes da Oferta, após a dedução das 
comissões e das despesas estimadas pela Companhia no âmbito da 
Oferta, serão destinados para: (i) projeto e construção da planta de 
demonstração para o projetos de sementes sintéticas; (ii) aumentar 
investimentos em seleção genômica para identificação de variedades 
resistentes a doenças; (iii) implementação de ferramentas de edição 
genômica para diminuição do processo de melhoramento genético 
convencional; e (iv) identificação de novos negócios para alavancar 
nossa posição competitiva, protegendo e sustentando os produtos 
exixtentes, por exemplo: bioinformática e data analytics. 

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

Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos 
Recursos” na página 84 deste Prospecto. 

Disponibilização 
de anúncios e avisos 
da Oferta 

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de 
Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e 
qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, serão 
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nas páginas na rede 
mundial de computadores da Companhia, das Instituições 
Participantes da Oferta, da CVM e da B3. Para informações 
adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação 
de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 61 deste Prospecto. 
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Estabilização do Preço 
das Ações 

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

Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, 
de realizar operações de estabilização e, uma vez iniciadas, tais 
operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento, 
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o 
Agente Estabilizador e a Corretora poderão escolher livremente as datas 
em que realizarão as operações de compra e venda das ações 
ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de 
estabilização, não estando obrigados a 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. 

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

Fatores de Risco Os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia – Principais 
Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco 
Relacionados às Ações e à Oferta”, descritos nas páginas 23 e 65, 
respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” 
do Formulário de Referência, incorporado por referência a este 
Prospecto, para ciência dos riscos que devem ser considerados 
antes de decidir investir nas Ações. 
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Garantia Firme de 
Liquidação 

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

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

Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, 
em caso de exercício da Garantia Firme de Liquidação e posterior 
revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores da Oferta, 
nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de 
Distribuição, o preço de revenda dessas Ações será o preço de 
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, limitado 
ao Preço por Ação estabelecido conforme o Procedimento de 
Bookbuilding, sendo certo que o disposto nesse parágrafo não se 
aplica às operações realizadas em decorrência das atividades 
previstas no Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Estabilização do Preço das Ações” na 
página 48 deste Prospecto. 
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Informações Adicionais Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às 
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços e telefones 
indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações 
Adicionais” na página 62 deste Prospecto. 

A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os 
registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em [●] de [●] de 2021. 

Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao 
Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta 
deverão acessar as páginas da rede mundial de computadores da 
Companhia, de determinados Acionistas Vendedores, das 
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou da B3 indicadas na 
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na 
página 62 deste Prospecto. 

Instituição Financeira 
Escrituradora das Ações 

Itaú Corretora de Valores S.A. 

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

Instituições Participantes 
da Oferta 

Coordenadores da Oferta e Instituições Consorciadas, considerados 
em conjunto. 

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

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

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

Investidor Não 
Institucional 

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

Negociação na B3 As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser 
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à divulgação 
do Anúncio de Início, sob o código “CTCA3”. 

Oferta Oferta Primária e Oferta Secundária, consideradas em conjunto. 

Oferta de Varejo Distribuição de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% da totalidade das 
Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar), a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e 
dos Acionistas Vendedores, destinada prioritariamente à colocação 
pública junto a Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido de 
Reserva, nos termos do artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado. 

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

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

Opção de Ações do 
Lote Suplementar 

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

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

Período de Reserva Período compreendido entre [•] de [•] de 2021, inclusive, e [•] de [•] 
de 2021, inclusive, destinado à efetivação dos Pedidos de Reserva 
pelos Investidores Não Institucionais. 

Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas 

Período compreendido entre [•] de [•] de 2021, inclusive, e [•] de [•] 
de 2021, inclusive, data esta que antecederá em, pelo menos, 7 dias 
úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, destinado à 
formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores Não 
Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas. 
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Pessoas Vinculadas Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da 
Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505, 
serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores que 
sejam (i) controladores pessoa física ou jurídica e/ou administradores 
da Companhia e/ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como 
seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e 
colaterais até o 2º grau; (ii) cônjuges ou companheiros, ascendentes, 
descendentes e colaterais até o 2º grau dos Acionistas Vendedores; 
(iii) controladores pessoa física ou jurídica e/ou administradores das 
Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação 
Internacional; (iv) administradores, funcionários, operadores e 
demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos 
Agentes de Colocação Internacional diretamente envolvidos na 
estruturação e distribuição da Oferta; (v) agentes autônomos que 
prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos 
Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente 
envolvidos na Oferta; (vi) demais profissionais que mantenham, com 
as Instituições Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de 
Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços 
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte 
operacional no âmbito da Oferta; (vii) sociedades controladas, direta 
ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou 
pelos Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente 
envolvidos na Oferta; (viii) sociedades controladas, direta ou 
indiretamente por pessoas físicas ou jurídicas vinculadas às 
Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação 
Internacional, desde que diretamente envolvidas na Oferta; (ix) 
cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes e colaterais 
até o 2º grau das pessoas mencionadas nos itens (iii) a (vi) acima; e 
(x) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença 
a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por 
terceiros não vinculados. 

Prazo de Distribuição O prazo para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses 
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, conforme 
previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de 
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro. 
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Preço por Ação No contexto da Oferta, estima-se que o preço por Ação estará situado entre 
R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o preço por Ação poderá ser 
fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa. Na 
hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo dessa Faixa 
Indicativa, os Pedidos de Reserva serão normalmente considerados 
e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste 
Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação de Preço em 
Valor Inferior à Faixa Indicativa, hipótese em que o Investidor Não 
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, conforme 
descrito neste Prospecto. 

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

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar 
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas 
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 
poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da 
Companhia no mercado secundário. Para mais informações veja a 
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A 
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar 
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas 
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 
poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de 
emissão da Companhia no mercado secundário”, na página 68 deste 
Prospecto. 

Procedimento de 
Bookbuilding 

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado 
exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos Coordenadores da 
Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos 
Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no 
Contrato de Distribuição Internacional, em consonância com o disposto no 
artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.  

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante 
a participação destes no Procedimento de Bookbuilding em até 20% da 
quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da 
Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 
1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), não será permitida a 
colocação de Ações a Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente 
canceladas. 

Público Alvo da Oferta Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais, considerados 
em conjunto. 
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Restrições à Negociação 
das Ações (Lock-up)  

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

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

A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume 
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação das ações 
ordinárias de emissão da Companhia. 

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

Valores Mínimo e Máximo 
do Pedido de Reserva 

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

Valores Mobiliários 
Sujeitos ao Lock-up 

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

Veracidade das 
Informações 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder, 
prestaram declarações de veracidade a respeito das informações 
constantes deste Prospecto, nos termos do artigo 56 da Instrução 
CVM 400, as quais se encontram anexas a este Prospecto a partir da 
página 131. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA 

Composição do Capital Social da Companhia 

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$562.203.309,12 (quinhentos e 
sessenta e dois milhões, duzentos e três mil, trezentos e nove reais e doze centavos), totalmente 
subscrito e integralizado, representado por 320.748.000 (trezentas e vinte milhões, setecentos e 
quarenta e oito mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

O capital social poderá ser aumentado independentemente de reforma estatutária, até o limite de 
353.000.000 ações ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração, que fixará o preço de 
emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e as demais condições de 
subscrição/integralização de tais ações dentro do capital autorizado, assim como a exclusão do 
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia. 

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

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

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

  (em R$)  (em R$) 
Ordinárias ...........................................  320.748.000 562.203.309,12 [•] [•] 
Total ...................................................  320.748.000 562.203.309,12 [•] [•] 

 

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

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

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

Ordinárias ...........................................  320.748.000 562.203.309,12 [•] [•] 
Total ...................................................  320.748.000 562.203.309,12 [•] [•] 

 

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

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

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

Ordinárias ...........................................  320.748.000 562.203.309,12 [•] [•] 
Total ...................................................  320.748.000 562.203.309,12 [•] [•] 

 

(1) Com base no Preço por Ação. 
(2) Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
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Na hipótese de colocação das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar: 

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

Ordinárias ...........................................  320.748.000 562.203.309,12 [•] [•] 
Total ...................................................  320.748.000 562.203.309,12 [•] [•] 

 

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

Principais Acionistas e Administradores da Companhia 

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

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

 Antes da Oferta Após a Oferta 
Acionista Quantidade % Quantidade % 
Copersucar S.A.. ...............  54.307.600 16,93 [•] [•] 
Raízen Energia S.A.. .........  61.044.000 19,03 [•] [•] 
São Martinho Inova S.A. ....  17.366.400 5,41 [•] [•] 
BNDES Participações S.A. ....  60.901.600 18,99 [•] [•] 
Administradores .................  [•] [•] [•] [•] 
Ações em tesouraria ..........  [•] [•] [•] [•] 
Outros ................................  [•] [•] [•] [•] 
Total ..................................  320.748.000 100,0 [•] 100,00 

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

 Antes da Oferta Após a Oferta 
Acionista Quantidade % Quantidade % 
Copersucar S.A.. ...............  54.307.600 16,93 [•] [•] 
Raízen Energia S.A.. .........  61.044.000 19,03 [•] [•] 
São Martinho Inova S.A. ....  17.366.400 5,41 [•] [•] 
BNDES Participações S.A. ....  60.901.600 18,99 [•] [•] 
Administradores .................  [•] [•] [•] [•] 
Ações em tesouraria ..........  [•] [•] [•] [•] 
Outros ................................  [•] [•] [•] [•] 
Total ..................................  320.748.000 100,0 [•] 100,00 
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem 
considerar as Ações Adicionais: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 
Acionista Quantidade % Quantidade % 
Copersucar S.A.. ...............  54.307.600 16,93 [•] [•] 
Raízen Energia S.A.. .........  61.044.000 19,03 [•] [•] 
São Martinho Inova S.A. ....  17.366.400 5,41 [•] [•] 
BNDES Participações S.A. ....  60.901.600 18,99 [•] [•] 
Administradores .................  [•] [•] [•] [•] 
Ações em tesouraria ..........  [•] [•] [•] [•] 
Outros ................................  [•] [•] [•] [•] 
Total ..................................  320.748.000 100,0 [•] 100,00 

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

 Antes da Oferta Após a Oferta 
Acionista Quantidade % Quantidade % 
Copersucar S.A.. ...............  54.307.600 16,93 [•] [•] 
Raízen Energia S.A.. .........  61.044.000 19,03 [•] [•] 
São Martinho Inova S.A. ....  17.366.400 5,41 [•] [•] 
BNDES Participações S.A.  60.901.600 18,99 [•] [•] 
Administradores .................  [•] [•] [•] [•] 
Ações em tesouraria ..........  [•] [•] [•] [•] 
Outros ................................  [•] [•] [•] [•] 
Total ..................................  320.748.000 100,0 [•] 100,00 

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de 
mais de 5% do nosso capital social, inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle” do 
Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto. 

Acionistas Vendedores  

Segue abaixo descrição sobre os Acionistas Vendedores: 

[•] 

Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos 

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

 Quantidade Montante(1) 
Recursos 

Líquidos(1)(2) 
  (R$) (R$) 
Companhia .....................................  [•] [•] [•] 
[●] ...................................................  [•] [•] [•] 
[●] ...................................................  [•] [•] [•] 
Total ...............................................  [•] [•] [•] 

 

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

 Quantidade Montante(1) 
Recursos 

Líquidos(1)(2) 
  (R$) (R$) 
Companhia .....................................  [•] [•] [•] 
[●] ...................................................  [•] [•] [•] 
[●] ...................................................  [•] [•] [•] 
Total ...............................................  [•] [•] [•] 

 

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

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

 Quantidade Montante(1) 
Recursos 

Líquidos(1)(2) 
  (R$) (R$) 
Companhia .....................................  [•] [•] [•] 
[●] ...................................................  [•] [•] [•] 
[●] ...................................................  [•] [•] [•] 
Total ...............................................  [•] [•] [•] 

 

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

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

 Quantidade Montante(1) 
Recursos 

Líquidos(1)(2) 
  (R$) (R$) 

Companhia .....................................  [•] [•] [•] 
[●] ...................................................  [•] [•] [•] 
[●] ...................................................  [•] [•] [•] 
Total ...............................................  [•] [•] [•] 

 

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

Descrição da Oferta 

A Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado 
de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA, bem 
como com esforços de dispersão acionária nos termos do Regulamento do Novo Mercado e demais 
normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de 
determinadas Instituições Consorciadas. 

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de 
Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações junto 
a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato de 
Distribuição Internacional. 
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Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio 
de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar) poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os 
Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até [10]% do total de Ações inicialmente ofertado (sem 
considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da 
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada na página 39 deste 
Prospecto, e nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas 
(“Ações Adicionais”). 

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

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

Aprovações Societárias 

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo Mercado, bem como a 
reforma do seu Estatuto Social, de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo 
Mercado e a realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do 
limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência 
dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por 
Ações, bem como seus termos e condições foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia realizada em 21 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 12 de 
janeiro de 2021, sob o nº 24.337/21-3 e publicada no DOESP e no jornal “Valor Econômico” em 22 
de outubro de 2020. 

O Preço por Ação, bem como a quantidade de Ações objeto da Oferta e o efetivo aumento de capital 
da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em 
Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será 
devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal “Valor Econômico” na data de divulgação 
do Anúncio de Início e no DOESP [no dia útil seguinte]. 

[A realização da Oferta Secundária pelo [●], bem como seus termos e condições, foram aprovados em 
[●] realizada em [●] de [●] de 202[●], em conformidade com seu [contrato/estatuto social].]  

Além disso, não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores 
quanto à fixação do Preço por Ação e sua justificação. 
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Instituições Participantes da Oferta 

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

Preço por Ação 

No contexto da Oferta, estima-se que o preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, 
no entanto, que o preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é meramente 
indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo 
dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão normalmente considerados e 
processados, observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso 
de um Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, hipótese em que o 
Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva. 

Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado abaixo 
da Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão exercer a 
opção de desistir de seus Pedidos de Reserva.”, na página 68 deste Prospecto. 

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

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

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de 
Bookbuilding em até 20% da quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso 
seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada 
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), não será permitida a 
colocação de Ações a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções 
de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 
automaticamente canceladas. 

As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes de 
Colocação Internacional poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva ou intenções de 
investimento, conforme o caso, somente por meio da entidade a que estiverem vinculadas. 
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para 
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações 
ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), 
desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras 
exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400; são permitidos na forma do artigo 
48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas 
Vinculadas 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 71 deste Prospecto. 

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento 
de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o 
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá 
reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. 
Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A 
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento 
de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o 
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá 
promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado 
secundário”, na página 68 deste Prospecto. 

Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta 

Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em negociação no mercado. Após a 
realização da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um 
montante de até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de, 
aproximadamente, [•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando a 
colocação das Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, um montante de até [•] ações 
ordinárias de emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente, [•]% do seu capital 
social, estarão em circulação no mercado. Para mais informações, ver seção “Informações sobre a 
Oferta – Composição do Capital Social da Companhia” na página 37 deste Prospecto. 

Custos de Distribuição 

As despesas com auditores, advogados, traduções, taxas de registro e outras despesas descritas 
abaixo serão suportadas exclusivamente pela Companhia. As comissões a serem pagas aos 
Coordenadores da Oferta serão suportadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores na 
proporção das Ações ofertadas por cada um deles. Para mais informações, veja a seção “Fatores 
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Com exceção das comissões dos 
Coordenadores da Oferta sobre as Ações objeto da Oferta Secundária, a Companhia arcará 
com todas demais comissões, custos e despesas relacionadas à Oferta, o que impactará os 
valores líquidos a serem recebidos pela Companhia na Oferta e poderá afetar adversamente 
os resultados da Companhia no período subsequente à conclusão da Oferta.”, na página 72 
deste Prospecto. 
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade 
das Ações da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar: 

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

Total da Oferta(10) 
Custo unitário por 

Ação(10) 
 (R$)  (R$) 

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

 

(1) Com base no Preço por Ação. 
(2) Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, conforme descrito no Contrato 

de Distribuição. 
(3) Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a 

quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. 
(4) Comissão de Colocação composta de 60% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a 

quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. 
(5) Comissão de Garantia Firme composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a 

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

(6) Corresponde a até [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. A Remuneração de Incentivo, conforme descrito no Contrato 
de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de 
parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, utilizando como parâmetro a sua 
percepção acerca do resultado da Oferta. Os critérios utilizados na quantificação da Remuneração de Incentivo são de ordem subjetiva, de 
aferição discricionária pela Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, 
execução e conclusão da Oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes. 

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

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

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

Total da Oferta(10) 
Custo unitário por 

Ação(10) 
 (R$)  (R$) 

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

 

(1) Com base no Preço por Ação. 
(2) Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, conforme descrito no Contrato 

de Distribuição. 
(3) Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a 

quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço 
por Ação. 

(4) Comissão de Colocação composta de 60% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a 
quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço 
por Ação. 

(5) Comissão de Garantia Firme composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a 
quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço 
por Ação. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta. 

(6) Corresponde a até [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações 
Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. A Remuneração de Incentivo, conforme descrito 
no Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, que 
independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, utilizando como parâmetro 
a sua percepção acerca do resultado da Oferta. Os critérios utilizados na quantificação da Remuneração de Incentivo são de ordem subjetiva, 
de aferição discricionária pela Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, 
execução e conclusão da Oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes. 

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

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

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

Total da Oferta(10) 
Custo unitário por 

Ação(10) 
 (R$)  (R$) 

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

 

(1) Com base no Preço por Ação. 
(2) Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, conforme descrito no Contrato 

de Distribuição. 
(3) Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a 

quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço 
por Ação. 

(4) Comissão de Colocação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a 
quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço 
por Ação. 

(5) Comissão de Garantia Firme composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a 
quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, uma vez que as Ações do Lote 
Suplementar não são objeto da Garantia Firme de Liquidação; e (ii) o Preço por Ação. Devida exclusivamente aos Coordenadores da 
Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta. 

(6) Corresponde a até [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, sem considerar as 
Ações Adicionais, mas considerando as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. A Remuneração de Incentivo, conforme 
descrito no Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, 
que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, utilizando como 
parâmetro a sua percepção acerca do resultado da Oferta. Os critérios utilizados na quantificação da Remuneração de Incentivo são de 
ordem subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador 
durante a preparação, execução e conclusão da Oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes. 

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

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

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

Total da Oferta(10) 
Custo unitário por 

Ação(10) 
 (R$)  (R$) 

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

 

(1) Com base no Preço por Ação. 
(2) Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, conforme descrito no Contrato 

de Distribuição. 
(3) Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a 

quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. 
(4) Comissão de Colocação composta de 60% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a 

quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. 
(5) Comissão de Garantia Firme composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a 

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

(6) Corresponde a até [•]% sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações ofertadas, considerando as Ações 
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. A Remuneração de Incentivo, conforme descrito no Contrato de 
Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de 
parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, utilizando como parâmetro a sua 
percepção acerca do resultado da Oferta. Os critérios utilizados na quantificação da Remuneração de Incentivo são de ordem subjetiva, de 
aferição discricionária pela Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, 
execução e conclusão da Oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes. 

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

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

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

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

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

A partir da divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Estabilização estará disponível para 
consulta e obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM, nos endereços indicados na 
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 62 deste Prospecto. 

Características das Ações  

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

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

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

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

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

• no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao 
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social, nos 
termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações; 
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• direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e 
bônus de subscrição emitidos pela Companhia, na proporção da sua participação no capital 
social da Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, e artigo 172 da Lei das 
Sociedades por Ações; 

• direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações 
ordinárias de emissão da Companhia que vierem a ser declarados pela Companhia a partir 
da divulgação do Anúncio de Início, na proporção da sua participação no capital social da 
Companhia; e 

• todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos 
termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no estatuto social da Companhia e na 
Lei das Sociedades por Ações. 

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

Público Alvo da Oferta 

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

Procedimento da Oferta 

Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das 
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de 
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding, a celebração do Contrato de Distribuição e do Contrato de Distribuição Internacional, 
a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a disponibilização 
do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição pública das 
Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar) em 
regime de Garantia Firme de Liquidação, a ser prestada exclusivamente pelos Coordenadores da 
Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites individuais previstos na 
página 56 deste Prospecto, em conformidade com o disposto na Instrução CVM 400, e observado o 
esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado, por meio de duas ofertas 
distintas, quais sejam: (i) uma Oferta de Varejo, destinada aos Investidores Não Institucionais; e (ii) 
uma Oferta Institucional, destinada aos Investidores Institucionais. 

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

Caso não existam Pedidos de Reserva e/ou intenções de investimento para a subscrição/aquisição 
da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do 
Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de 
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de 
investimento, conforme o caso, automaticamente cancelados, e os valores eventualmente 
depositados serão devolvidos, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da comunicação do 
cancelamento, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos 
incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem 
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em 
função do IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como 
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada). Para mais informações, veja a seção “Fatores 
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que não será admitida distribuição 
parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja 
investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a totalidade das Ações 
inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta.”, na página 68 deste Prospecto. 

Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta 
e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na 
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 62 deste Prospecto. 

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

Oferta de Varejo 

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

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

Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não 
Institucionais ser superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, haverá rateio, 
conforme disposto na alínea (g) abaixo. 

Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores Não Institucionais de maneira 
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (b) e (d) abaixo e nas seções 
“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento 
da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 54, 55 e 58, respectivamente, deste 
Prospecto, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva, de acordo com 
as seguintes condições: 

(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme 
aplicável, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta 
deverá realizar a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva junto a 
uma única Instituição Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476, observados os 
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, sendo que tais Investidores Não Institucionais 
poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, 
um preço máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º, da Instrução CVM 
400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Investidor Não Institucional estipule 
um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, o seu Pedido de 
Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada, sendo os 
valores eventualmente depositados devolvidos, no prazo máximo de 3 dias úteis contados de 
divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem 
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente 
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira 
aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos 
que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada). 
Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização de Pedido 
de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido 
de Reserva, especialmente no que se refere aos procedimentos relativos à liquidação da 
Oferta e as informações constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência, em 
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados 
à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” nas páginas 23 e 
65, respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do 
Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto; (ii) verifiquem 
com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de 
Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá (a) a abertura ou atualização de conta 
e/ou cadastro, e/ou (b) a manutenção de recursos em conta corrente nela aberta e/ou 
mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) verifiquem com a Instituição 
Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, a 
possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada; e 
(iv) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter 
informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada 
para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro 
na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por 
cada Instituição Consorciada; 
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(b) os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo 
Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido 
de Reserva ser cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso seja verificado 
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a colocação de 
Ações junto a Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, com exceção 
daqueles realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos 
de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 
automaticamente cancelados e os valores depositados devolvidos, no prazo máximo de 3 dias 
úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva, sem qualquer 
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução 
de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer 
tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF 
e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja 
alíquota atual venha a ser majorada); 

(c) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações 
subscritas/adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais 
resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações subscritas/adquiridas pelos 
Investidores Não Institucionais, serão informados a cada Investidor Não Institucional até às 
12:00 horas do dia útil imediatamente seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início pela 
Instituição Consorciada que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de 
mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua 
ausência, por telefone, fac-símile ou correspondência, sendo o pagamento a ser feito de acordo 
com a alínea (d) abaixo limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de 
rateio prevista na alínea (g) abaixo;  

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

(e) até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada junto 
à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor Não Institucional 
o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido 
constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o pagamento previsto 
acima, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nas alíneas (a), 
(b) e (d) acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da 
Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas 
páginas 54, 55 e 58, respectivamente, deste Prospecto e a possibilidade de rateio prevista na 
alínea (g) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento 
será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações, desprezando-se a 
referida fração; 

(f) caso o total das Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não 
Institucionais seja igual ou inferior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, não 
haverá rateio, sendo todos os Investidores Não Institucionais integralmente atendidos em todas 
as suas reservas e eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores Não Institucionais serão 
destinadas a Investidores Institucionais, nos termos da Oferta Institucional; e 
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(g) caso o total das Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não 
Institucionais seja superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, será realizado 
rateio das Ações, da seguinte forma: (i) a divisão igualitária e sucessiva das Ações destinadas 
a Investidores Não Institucionais entre todos os Investidores Não Institucionais, observando-se 
o valor individual de cada Pedido de Reserva, até o limite de R$3.000,00 por Investidor Não 
Institucional, desconsiderando-se as frações de Ações; e (ii) uma vez atendido o critério de 
rateio descrito no subitem (i) acima, será efetuado o rateio proporcional das Ações destinadas 
a Investidores Não Institucionais remanescentes entre todos os Investidores Não Institucionais, 
observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva e desconsiderando-se as frações 
de Ações. Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos 
Acionistas Vendedores a quantidade de Ações destinadas a Investidores Não Institucionais 
poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos Investidores Não Institucionais 
possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, será 
observado o critério de rateio descrito neste item. Em qualquer hipótese, 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 dias úteis contados da Data de Liquidação. 

Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, vide 
seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou 
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 54, 55 e 58, 
respectivamente, deste Prospecto. 

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

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

Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM 860, 
o Pedido de Reserva será o documento de aceitação por meio do qual o Investidor Não Institucional 
aceitará participar da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a 
ele alocadas. Dessa forma, a subscrição/aquisição das Ações será formalizada por meio do sistema 
de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação de boletim de subscrição e de 
contrato de compra e venda. 

Oferta Institucional 

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

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos da Oferta de Varejo, as Ações 
remanescentes que não forem colocadas na Oferta de Varejo, serão destinadas à colocação junto a 
Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação 
Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e não 
sendo estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma vez que cada Investidor 
Institucional deverá assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para 
participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento durante o 
Procedimento de Bookbuilding. 
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Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores Institucionais 
durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM 400, exceda o total de 
Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos e condições descritos 
acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas intenções de investimento os Investidores 
Institucionais que, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, 
levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da 
Instrução CVM 400, melhor atendam ao objetivo da Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, 
formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da 
Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional. 

Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, os 
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores 
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou 
correspondência, sobre a quantidade de Ações que cada um deverá subscrever/adquirir e o Preço por 
Ação. A entrega das Ações deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante a 
integralização/liquidação à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, 
do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocada ao respectivo 
Investidor Institucional, em conformidade com os procedimentos previstos no Contrato de Distribuição.  

Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM 860, o 
Termo de Aceitação será ser o documento de aceitação por meio do qual o Investidor Institucional 
aceitará participar da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a ele 
alocadas. Dessa forma, a subscrição/aquisição das Ações será formalizada por meio do sistema de 
registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação de boletim de subscrição e de contrato de 
compra e venda. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de 
Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas 
e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional 
por meio dos mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e na Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131. 

Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta  

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a 
CVM autorize a modificação ou a revogação da Oferta caso ocorram alterações posteriores, 
relevantes e inesperadas nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido 
de registro da Oferta ou que o fundamente, que resultem em um aumento relevante nos riscos 
assumidos pela Companhia e inerentes à própria Oferta. 

Além disso, (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto 
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos investidores, 
ou as suas decisões de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da Instrução CVM 400; 
(ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (iii) a Oferta seja 
modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; e/ou (iv) o Preço por Ação seja 
inferior ao resultado da subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa, e o valor 
correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4°, do 
Anexo II, do Código ANBIMA e do Ofício Circular SRE nº 01/2020 da CVM (“Evento de Fixação de 
Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa”), os Investidores Não Institucionais poderão desistir 
dos respectivos Pedidos de Reserva, sem quaisquer ônus, devendo, para tanto, informar sua decisão 
à Instituição Consorciada que tenha recebido seus respectivos Pedidos de Reserva (por meio de 
mensagem eletrônica, fac-símile ou correspondência enviada ao endereço da Instituição 
Consorciada) (a) até as 12:00 horas do 5° dia útil subsequente à data de disponibilização do 
Prospecto Definitivo, no caso do item (i) acima; (b) até as 14:00 horas do 5º dia útil subsequente à 
data em que o investidor for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre a 
suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos dos itens (ii) e (iii) acima; e (c) até as 14:00 horas 
do 5° dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Retificação ou à data de 
recebimento, pelo investidor, da comunicação direta pela Instituição Consorciada acerca do Evento 
de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, no caso do item (iv) acima.  
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Adicionalmente, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão 
modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os 
investidores, conforme disposto no artigo 25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400. 

Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o encerramento 
do Prazo de Distribuição poderá ser adiado em até 90 dias. Se a Oferta for cancelada, os atos de 
aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes. 

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

Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta ou em caso de Evento de Fixação de Preço em 
Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, as Instituições 
Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da Oferta, 
de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem 
conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha 
aderido à Oferta, cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar diretamente, por correio 
eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de 
comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal 
Instituição Participante da Oferta a respeito da modificação efetuada. 

Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado abaixo 
da Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão exercer a 
opção de desistir de seus Pedidos de Reserva”, na página 68 deste Prospecto. 

Após a divulgação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão intenções 
no Procedimento de Bookbuilding e as Instituições Consorciadas só aceitarão Pedidos de Reserva 
daqueles investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores 
que já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação 
quando, passados 5 dias úteis do recebimento da comunicação, não revogarem expressamente suas 
intenções no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, os 
Coordenadores da Oferta e/ou as Instituições Consorciadas presumirão que os investidores 
pretendem manter a declaração de aceitação. 

Suspensão ou Cancelamento da Oferta 

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer 
tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução 
CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou 
fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer oferta 
quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. 

O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a irregularidade 
apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram 
a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro. 
Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento do registro da Oferta, nos 
termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400. 
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A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado 
a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação 
até às 16:00 horas do 5° dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os 
investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores 
que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão 
direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no 
parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de 3 dias úteis, sem qualquer 
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de 
quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos 
sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF e/ou do câmbio 
e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha 
a ser majorada). 

Prazo de Distribuição 

A data de início da Oferta será divulgada mediante divulgação do Anúncio de Início, com data 
estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2021, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400. O prazo 
para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses contados da data de divulgação do Anúncio 
de Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de divulgação do 
Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro (“Prazo de Distribuição”). 

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

Liquidação 

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

As Ações, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme o caso, serão entregues 
aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação 
das Ações do Lote Suplementar, conforme o caso. As Ações que forem objeto de esforços de 
colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, 
serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos 
Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos previstos na 
Resolução CMN 4.373 e na Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131. 

Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação 

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

Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em caso de exercício da Garantia 
Firme de Liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores da Oferta, 
nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de revenda dessas 
Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço 
por Ação estabelecido conforme o Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que o disposto nesse 
parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das atividades previstas no 
Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção “Informações Sobre a Oferta – Estabilização 
do Preço das Ações” na página 48 deste Prospecto. 

Segue abaixo relação das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações 
do Lote Suplementar) objeto de Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos 
Coordenadores da Oferta: 

Coordenadores da Oferta Quantidade de Ações Percentual 
  (%) 
Coordenador Líder ............................................................  [•] [•] 
J.P. Morgan .......................................................................  [•] [•] 
BTG Pactual  .....................................................................  [•] [•] 
Total ..................................................................................  [•] 100,00 

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

Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional 

O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional estabelecem que a obrigação 
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação 
das Ações, bem como de suas respectivas garantias firme estarão sujeitas a determinadas 
condições, não limitada (i) a entrega de opiniões legais e cartas negativas de conforto (negative 
comfort letter) pelos assessores jurídicos da Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos 
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional; e (ii) a assinatura de 
compromissos de restrição à negociação de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up pela 
[Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos membros do Conselho de Administração e da 
Diretoria]. De acordo com o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, a 
Companhia e os Acionistas Vendedores obrigam-se a indenizar os Coordenadores da Oferta e os 
Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências. 
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Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são obrigados, nos termos do Contrato 
de Distribuição Internacional, a indenizar os Agentes de Colocação Internacional na ocasião de 
perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering 
Memoranda. O Contrato de Distribuição Internacional determina ainda que a inobservância às leis 
de valores mobiliários dos Estados Unidos, pode resultar em eventuais potenciais procedimentos 
judiciais. A condenação em um procedimento judicial no exterior em relação a incorreções relevantes 
ou omissões relevantes nos Offering Memoranda poderá ocasionar um impacto significativo e 
adverso na Companhia e em seus negócios. Para informações sobre os riscos relacionados ao 
Contrato de Distribuição Internacional, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às 
Ações – A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de venda no 
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários 
no Brasil, com esforços de venda no exterior”, na página 69 deste Prospecto. 

Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta 
e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na 
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 62 deste Prospecto. 

Violações de Normas de Conduta 

Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das 
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão 
ao Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, 
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da 
Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código ANBIMA, 
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as ações 
ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, 
conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo 
dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis, (i) 
deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações no 
âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido e a Instituição 
Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido 
cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos 
investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo máximo de 3 dias 
úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada, sem 
qualquer remuneração, juros ou correção monetária e, ainda, sem reembolso de custos incorridos e 
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, 
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do 
IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja 
alíquota atual venha a ser majorada), (ii) arcará integralmente com quaisquer custos e prejuízos 
relativos à sua exclusão como Instituição Consorciada, incluindo custos com publicações, 
indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores 
por conta do cancelamento dos Pedidos de Reserva, honorários advocatícios e demais custos 
perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores; (iii) 
indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos 
administradores, acionistas, sócios, funcionários e empregados, bem como os sucessores e 
cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter 
suspenso, por um período de 6 meses contados da data da comunicação da violação, o direito de 
atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a 
coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. A Instituição Consorciada a que se refere 
esta seção deverá informar imediatamente o referido cancelamento aos investidores de quem tenha 
recebido Pedidos de Reserva. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, 
responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas intenções de 
investimento e/ou Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento da Instituição 
Consorciada. 
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Negociação das Ações na B3 

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

As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir 
do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Início, sob o código “CTCA3”. A adesão ao Novo 
Mercado está sujeita à conclusão da Oferta. 

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

Para mais informações sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma das Instituições 
Participantes da Oferta. 

Recomenda-se a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência para informações 
adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades e situação 
econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes da decisão 
de investimento nas Ações, em especial a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de 
Referência, incorporado por referência a este Prospecto, e o item “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir da página 65 deste Prospecto Preliminar. 

Restrições à Negociação das Ações (Lock-up) 

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

As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses de: (i) doações de boa-fé, desde que, 
antes de tal doação, o respectivo donatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por 
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; (ii) transferências a um trust em 
benefício direto ou indireto do próprio signatário do instrumento de lock-up e/ou de familiares 
imediatos do mesmo, desde que, antes de tal transferência, o trust comprometa-se por escrito a 
respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; (iii) transferências a quaisquer coligadas 
(sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do 
Securities Act, conforme alterada, dos signatários do instrumento de lock-up, desde que, antes de 
tal transferência, o respectivo destinatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por 
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; e (iv) transferências realizadas para 
fins de empréstimo de ações pelo signatário do instrumento de lock-up para um Coordenador da 
Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da Oferta, de um determinado número 
de ações para fins de realização das atividades de estabilização do preço das Ações, nos termos do 
Contrato de Distribuição e do Contrato de Estabilização.] 
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[A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá 
prejudicar o valor de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para mais 
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A emissão, 
a venda, ou a percepção de uma potencial emissão ou venda, de quantidades significativas 
das ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive pelo acionista controlador, após a 
conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up, poderá afetar adversamente o preço de 
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a 
percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página 66 deste Prospecto.] 
Instituição Financeira Escrituradora das Ações 
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações ordinárias 
de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A. 

Cronograma Tentativo da Oferta 
Segue, abaixo, um cronograma tentativo indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais 
eventos a partir da data de protocolo dos pedidos de registros da Oferta junto à CVM:  
# Eventos Data(1) 
1 • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM [•] de [•] de 2021 

2 
• Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas) 
• Disponibilização deste Prospecto 
• Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)  
• Início do Procedimento de Bookbuilding 

[•] de [•] de 2021 

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 2021 

4 • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas [•] de [•] de 2021 
5 • Encerramento do Período de Reserva [•] de [•] de 2021 

6 

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

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

[•] de [•] de 2021 

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

[•] de [•] de 2021 

8 • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3 [•] de [•] de 2021 
9 • Data de Liquidação [•] de [•] de 2021 
10 • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar [•] de [•] de 2021 
11 • Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar [•] de [•] de 2021 
12 • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento [•] de [•] de 2021 

 

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

Será admitido o recebimento de reservas a partir da nova divulgação do Aviso ao Mercado (com o 
logotipo das Instituições Consorciadas), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente 
serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição.  
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Na hipótese de suspensão, cancelamento, ocorrência de um Evento de Fixação de Preço em Valor 
Inferior à Faixa Indicativa, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma será alterado, nos 
termos da Instrução CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos 
relacionados à Oferta serão informados por meio de anúncio divulgado nas páginas da Companhia, 
de determinados Acionistas Vendedores, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 
na rede mundial de computadores, constantes da seção “Informações sobre a Oferta – Divulgação 
de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 61 deste Prospecto, mesmos meios utilizados para 
divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início. 

Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos 
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou 
revogação da Oferta, consulte este Prospecto. Para informações sobre os prazos, condições e preço 
de revenda no caso de alienação das Ações integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores da 
Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação, nos termos descritos no 
Contrato de Distribuição, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia 
Firme de Liquidação” na página 56 deste Prospecto. 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações 
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que 
este Prospecto for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação, inclusive. 

Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta 

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

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

Companhia 

https://ri.ctc.com.br (neste website, acessar [•]). 

Coordenadores da Oferta 

Banco Morgan Stanley S.A. 
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Comunicações ao Mercado”, 
clicar no título do documento correspondente no subitem “CTC - Centro de Tecnologia Canavieira 
S.A.”). 

Banco J.P. Morgan S.A. 
https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/ctc (neste website, clicar no respectivo anúncio, 
aviso ou comunicado da Oferta). 

Banco BTG Pactual S.A. 
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, acessar “Mercado de Capitais - 
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e 
Secundária de Ações do CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A.”).  
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Instituições Consorciadas 

Comissão de Valores Mobiliários 

www.cvm.gov.br (neste website, clicar em “Central de Sistemas”, posteriormente no campo 
“Informações sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos 
Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”. Nesta página digitar “CTC” e, em seguida, 
clicar em “Continuar” e, na sequência, em “CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A.”. Ato 
contínuo, na opção “Período de Entrega” selecionar um período que se inicie, no máximo, na data 
deste Aviso ao Mercado. Em sequência, na opção “Categoria”, escolher “Documentos de Oferta de 
Distribuição Pública”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta). 

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

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

Informações Adicionais 

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

É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência em 
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à 
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 23 e 65, 
respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de 
Referência, incorporado por referência a este Prospecto, antes da tomada de qualquer 
decisão de investimento. 

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

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

Companhia 

CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A. 
Fazenda Santo Antônio, Rodovia SP 147, KM 135 
CEP 13433-899, Piracicaba, SP 
At.: Rinaldo Pecchio Jr. 
Tel.: +55 (19) 3429-8199 
https://ri.ctc.com.br (neste website, acessar [●]). 
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Coordenadores da Oferta 

Banco Morgan Stanley S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 6º e 8º andares 
04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sr. Eduardo Mendez 
Tel.: +55 (11) 3048-6000 
Fax: +55 (11) 3048-6099 
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Prospectos Locais”, acessar 
o link “Prospecto Preliminar” no subitem “CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A.”). 

Banco J.P. Morgan S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 
15º andares 
04538-905, São Paulo, SP 
At.: Sr. Marcelo Porto 
Tel.: + 55 (11) 4950-3700 
Fax: +55 (11) 4950-6655 
https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/ctc (neste website, clicar no título do 
anuncio, aviso, ou do documento desejado). 

Banco BTG Pactual S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar 
04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sr. Fabio Nazari 
Tel.: +55 (11) 3383-2000 
Fax: +55 (11) 3383-2001 
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - 
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias do CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A.”). 

Instituições Consorciadas 

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

O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas 
e será novamente divulgado em [•] de [•] de 2021, dia de início do Período de Reserva e do Período 
de Reserva para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições Consorciadas que aderiram 
à Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser 
obtidas na página da rede mundial de computadores da B3. 

Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na Rua 
Sete de Setembro, 111, 5º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua 
Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo 
(www.cvm.gov.br – neste website, clicar em “Central de Sistemas”, posteriormente no campo “Informações 
sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, 
Comunicados ao Mercados, entre outros)”. Nesta página digitar “CTC” e, em seguida, clicar em “Continuar” 
e, na sequência, em “CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A.”. Ato contínuo, na opção “Período de 
Entrega” selecionar um período que se inicie, no máximo, na data deste Aviso ao Mercado. Em sequência, 
na opção “Categoria”, escolher “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. Ato contínuo, na opção 
“Período de Entrega” selecionar um período que se inicie, no máximo, na data do Aviso ao Mercado. Em 
sequência, na opção “Categoria”, escolher “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, em seguida, 
“Prospecto Preliminar”, posteriormente, clicar em “Visualizar o Documento” ou “Download”); e (ii) B3 
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/sobre-ofertas-
publicas/ – neste website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “CTC - 
Centro de Tecnologia Canavieira S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).  
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Este Prospecto não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos da América 
ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida. As Ações não poderão ser 
ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S. 
persons, conforme definido no Regulamento S, sem que haja registro ou isenção de registro 
nos termos da Regra 144A do Securities Act. Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a 
Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de 
Colocação Internacional não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos 
Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de 
capitais de qualquer outro país.  

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, os 
Acionistas Vendedores e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os 
Coordenadores da Oferta recomendam que os investidores baseiem suas decisões de 
investimento nas informações constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência. 
Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – 
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre 
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão 
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o que 
poderá impactar negativamente a Oferta”, na página 71 deste Prospecto. 

Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais 
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições 
estipulados nos Pedidos de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do 
Preço por Ação e à liquidação da Oferta, bem como as informações constantes deste Prospecto e 
do Formulário de Referência, especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos quais a 
Companhia está exposta. 

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 23 E 65, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A 
SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR 
REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE 
RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO 
INVESTIMENTO NAS AÇÕES NA TOMADA DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. 

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

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

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

O investimento nas Ações envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar 
qualquer decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores devem analisar 
cuidadosamente todas as informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos 
mencionados abaixo, os riscos constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais 
Fatores de Risco da Companhia” na página 10 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de 
Risco” do Formulário de Referência e as demonstrações financeiras e respectivas notas 
explicativas, incorporados por referência a este Prospecto. 

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

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

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

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

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

As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19 tiveram um 
impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive 
causando oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março de 
2020. A cotação da maioria dos ativos negociados na B3 foi adversamente afetada em razão da 
pandemia do COVID-19. Impactos semelhantes aos descritos acima podem voltar a ocorrer, 
provocando a oscilação dos ativos negociados na B3. 
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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 poderá não se desenvolver. A volatilidade e a falta 
de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar substancialmente a 
capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia pelo 
preço e na ocasião que desejarem. 

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

O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais 
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais 
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Desta forma, fatores 
que possam ter impactos econômicos nos mercados internacionais podem trazer impactos ainda 
mais profundos no mercado brasileiro de valores mobiliários. A este respeito, vide risco “O surto de 
doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19), pode levar a uma 
maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia 
mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da 
Companhia” na página 65 deste Prospecto 

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

Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a 
capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que sejam 
titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso na 
liquidez e, consequentemente, no preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. Se um 
mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das 
ações ordinárias de emissão da Companhia pode ser negativamente impactado. 
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A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades 
significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta 
e/ou após o período de Lock-up pode afetar adversamente o preço de mercado das ações 
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos 
investidores sobre a Companhia. 

[A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores] celebrarão acordos de restrição à 
venda de ações ordinárias de emissão da Companhia (Lock-up), por meio dos quais se 
comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas no Contrato de Distribuição e no 
Contrato de Distribuição Internacional, durante o período de [180] dias contados da data de 
divulgação do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, 
de forma direta ou indireta, até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua 
titularidade após a liquidação da Oferta.] 

Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia estarão 
disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou percepção de uma possível venda 
de um número substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar adversamente 
o valor de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para informações adicionais, 
ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)” na página 
59 deste Prospecto. 

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

Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições 
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao 
Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, 
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, 
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código ANBIMA, 
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações, 
emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da 
Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e 
sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará 
imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal 
desligamento ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os 
Pedidos de Reserva que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos investidores 
sobre o referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores 
depositados serão devolvidos sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer 
tributos eventualmente incidentes, e se a alíquota for superior a zero. Para mais informações, ver a 
seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de Norma de Conduta” na página 58 deste Prospecto. 
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A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da emissão 
de valores mobiliários, o que pode resultar na diluição da participação dos detentores das 
ações ordinárias de sua emissão e afetar o preço das Ações. 

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

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

O Preço por Ação será fixado com base no resultado do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos 
da regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação 
destes no Procedimento de Bookbuilding em até 20% da quantidade de Ações inicialmente ofertada 
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). 

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

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

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, sem considerar as 
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 
da Instrução CVM 400, caso as Ações (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar) não sejam integralmente subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a Data de 
Liquidação, nos termos do Contrato de Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os 
Pedidos de Reserva e intenções de investimentos automaticamente cancelados. Para informações 
adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Suspensão 
ou Cancelamento da Oferta” na página 55 deste Prospecto. 
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Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado abaixo 
da Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão exercer a 
opção de desistir de seus Pedidos de Reserva. 

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, e os Investidores Não 
Institucionais poderão desistir de seu Pedido de Reserva, o que poderá resultar em uma menor 
dispersão acionária do capital social da Companhia do que aquela inicialmente esperada. 

Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor abaixo da Faixa Indicativa poderá resultar em 
captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o inicialmente 
projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos”, na página 84 deste 
Prospecto, e afetar a capacidade da Companhia de executar o plano de negócios da Companhia, o 
que poderá ter impactos no crescimento e nos resultados das operações da Companhia. 

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

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

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

Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na 
página 87 deste Prospecto. 

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

A Oferta compreenderá a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de 
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações no exterior, exclusivamente junto 
a Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia 
a normas relacionadas à proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões 
relevantes nos Offering Memoranda. 
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Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Distribuição 
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Distribuição 
Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação 
Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso estes venham 
a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering 
Memoranda. 

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

Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de economia 
emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos valores 
mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado de valores mobiliários da Companhia. 

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

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

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

A este respeito, vide risco “O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual 
coronavírus (COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar 
em pressão negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de 
negociação das ações de emissão da Companhia” na página  65 deste Prospecto 
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Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelos seus atuais Acionistas 
Controladores, cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas titulares 
das ações ordinárias de emissão da Companhia. 

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

[Os interesses dos Administradores podem ficar excessivamente vinculados à cotação de 
negociação das ações de emissão da Companhia, na medida em que estes detenham ações de 
emissão da Companhia, inclusive no âmbito de plano de opção de compra de ações. 

Os Administradores são beneficiários de plano de opção de compra de ações, nos termos do quais os 
potenciais ganhos para os beneficiários estão vinculados a valorização do preço das ações de emissão 
da Companhia no mercado. O fato de os Administradores deterem ações e opções de compra de ações 
de emissão da Companhia pode levá-los a conduzir suas atividades com maior foco na geração de 
resultados no curto prazo, o que poderá não coincidir com os interesses dos demais acionistas da 
Companhia que tenham uma visão de investimento de longo prazo. Para mais informações sobre o 
plano de opção de compra de ações, ver a seção “Diluição” na página 87 deste Prospecto e o item 
“13.4. Plano de remuneração baseado em ações do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária” 
do Formulário de Referência, incorporado por referênci a este Prospecto.] 

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

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

Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para 
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações de 
emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais 
terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções 
previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução 
CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins 
do artigo 55 da Instrução CVM 400. 

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

A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento público 
após a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. Até a divulgação do Anúncio 
de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações equivocadas ou 
imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da 
Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos e/ou do Formulário de 
Referência. 
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Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por 
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta 
até a divulgação do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter 
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos 
Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.  

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

Com exceção das comissões dos Coordenadores da Oferta sobre as Ações objeto da Oferta 
Secundária, a Companhia arcará com todas demais comissões, custos e despesas 
relacionadas à Oferta, o que impactará os valores líquidos a serem recebidos pela Companhia 
na Oferta e poderá afetar adversamente os resultados da Companhia no período subsequente 
à conclusão da Oferta. 

Os Acionistas Vendedores arcarão exclusivamente com as comissões dos Coordenadores da Oferta 
na proporção das Ações objeto da Oferta Secundária, enquanto a Companhia arcará com as 
comissões dos Coordenadores da Oferta e os respectivos impostos incidentes sobre tais comissões 
na proporção das Ações objeto da Oferta Primária, bem como todos as demais comissões, custos e 
despesas da Oferta, incluindo taxas de registro, advogados, auditores, consultores e quaisquer 
outras despesas. A assunção destas comissões, custos e despesas da Oferta exclusivamente pela 
Companhia impactará os valores líquidos a serem por ela recebidos na Oferta e poderão impactar 
negativamente seus resultados no período de apuração subsequente à realização da Oferta. Para 
mais informações sobre os custos e despesas incorridos pela Companhia com a Oferta, veja a seção 
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto. 
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA 

Coordenador Líder 

Morgan Stanley, entidade constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos, com sede 
em Nova Iorque, Estados Unidos, foi fundado nos Estados Unidos como banco de investimento em 
1935. Em meados de 1971, ingressou no mercado de sales & trading e estabeleceu uma área 
dedicada a fusões e aquisições. Em 1984, Morgan Stanley passou a oferecer o serviço de 
corretagem prime. Em 1986, abriu seu capital na New York Stock Exchange – NYSE. Em 1997, uniu-
se com a Dean Witter, Discover & Co. Em 2008, tornou-se um bank holding company e estabeleceu 
uma aliança estratégica com o Mitsubishi UFJ Group. Em 2009, formou uma joint venture com Smith 
Barney, combinando seus negócios de wealth management. 

Atualmente, Morgan Stanley atua nas áreas de (i) institutional securities, que engloba as atividades 
de investment banking (serviços de captação de recursos, de assessoria financeira, incluindo fusões 
e aquisições, reestruturações, real estate e project finance); empréstimos corporativos; assim como 
atividades de venda, negociação, financiamento e formação de mercado em valores mobiliários de 
renda fixa e variável, e produtos relacionados, incluindo câmbio e commodities; (ii) global wealth 
management group, que engloba serviços de corretagem e assessoria em investimento; 
planejamento financeiro; crédito e produtos de financiamento; gestão de caixa; e serviços fiduciários; 
e (iii) asset management, que engloba produtos e serviços globais em investimentos em renda 
variável, renda fixa, e investimentos alternativos; incluindo fundos de hedge, fundos de fundos e 
merchant banking, por meio de mais de 50 escritórios estrategicamente posicionados ao redor do 
globo. Em 31 de dezembro de 2019, Morgan Stanley apresentou patrimônio líquido de US$82,7 
bilhões e ativos totais no valor de US$895,4 bilhões. 

No mercado de emissão de ações global, especificamente, o Morgan Stanley é líder mundial no 
ranking de ofertas públicas iniciais de ações (IPO) e emissão de ações em geral entre 2010 e 2019, 
de acordo com a Bloomberg. Históricamente o Morgan Stanley conquistou diversos prêmios como 
reconhecimento de sua posição de destaque no mercado financeiro global. Em 2019, o Morgan 
Stanley foi eleito pela revista International Financing Review (IFR) como “Global Equity House”. 

Na América Latina, o Morgan Stanley também desempenhou papel de liderança em diversas 
operações de destaque entre 2010 e 2019 selecionadas pela IFR: a oferta de ações no valor de 
US$70 bilhões da Petrobras, selecionada como “Latin America Equity Issue of the Year” em 2010, 
na qual o Morgan Stanley participou como coordenador global e agente estabilizador; a oferta inicial 
de ações no valor de US$2,3 bilhões da XP Inc, na qual o Morgan Stanley participou como 
coordenador global; a oferta inicial de ações da C&A, no valor de US$434 milhões, na qual o banco 
atuou como líder e agente estabilizador; e também diversos outros IPOs e Follow-Ons no período. 

Em 1997, Morgan Stanley estabeleceu um escritório permanente no Brasil em São Paulo e, em 2001, 
fortaleceu sua posição no País ao constituir o Banco Morgan Stanley e a Morgan Stanley Corretora. 
O Banco Morgan Stanley é um banco múltiplo autorizado pelo Banco Central com carteiras comercial, 
de investimento e câmbio. O Banco Morgan Stanley é uma subsidiária indiretamente controlada pelo 
Morgan Stanley. Atualmente, o Banco Morgan Stanley desenvolve principalmente as atividades de 
banco de investimento, renda variável, renda fixa e câmbio no Brasil. 

A Morgan Stanley Corretora também possui uma posição de destaque no mercado de corretagem 
brasileiro. A Morgan Stanley Corretora ocupou a terceira posição em volume negociado de 
ações locais durante o ano de 2019, de acordo com o Bloomberg, com uma participação de mercado 
de 9,5%. 
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J.P. Morgan  

O J.P. Morgan faz parte do J.P. Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM), uma instituição financeira com 
atuação global e ativos de aproximadamente US$2,7 trilhões, em 31 de dezembro de 2019, segundo 
relatórios financeiros divulgados aos investidores. O J.P. Morgan Chase & Co. atua com empresas 
e investidores institucionais, além de hedge funds, governos e indivíduos afluentes em mais de 100 
países, conforme informação disponibilizada na página do J.P. Morgan Chase & Co. na internet. 

O J.P. Morgan está presente no Brasil desde a década de 60 atuando em diversas áreas. A área de 
Investment Banking oferece assessoria em operações de fusões e aquisições, reestruturações 
societárias e financeiras, emissões de títulos de dívida e emissões de ações, no mercado local e 
internacional, entre outros; a área de Local Markets, Sales & Trading oferece produtos de tesouraria 
a clientes corporativos e institucionais e de Private Banking; a Corretora oferece serviços de 
intermediação em contratos futuros, opções, ações e empréstimo de valores mobiliários para clientes 
institucionais e de Private Banking; a área de Equities oferece produtos de equities em geral, tais 
como operações de derivativos; a área de Treasury Services oferece serviços de conta corrente, 
pagamento e recebimento, e investimentos em renda fixa; a área de Trade and Loan Products 
oferece produtos de trade, garantias bancárias e financiamentos; a área de Direct Custody and 
Clearing oferece serviços de custódia a investidores não residentes; e as áreas de Asset 
Management e Wealth Management oferecem serviços de gestão de recursos, sendo que esta última 
também concede crédito e assessora os clientes pessoas físicas de alta renda em seus 
investimentos. 

Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co. foi o primeiro banco na história a consolidar as posições de 
liderança mundial nos mercados de fusões e aquisições, emissão de dívida e ações, segundo dados 
da Dealogic e Thomson. No mercado de emissão de ações especificamente, o J.P. Morgan Chase 
& Co. é o líder mundial no histórico acumulado desde 2007, segundo a Dealogic (Global Equity e 
Equity Linked). Essa posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. está refletida nas premiações 
obtidas no mercado de ações, as quais totalizam um recorde de dezoito prêmios da revista IFR 
desde 2007. 

Por dois anos consecutivos, 2008 e 2009, o J.P. Morgan Chase & Co. foi escolhido pela publicação 
Latin Finance como o “Best Equity House in Latin America”. Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co. 
recebeu também o prêmio “Best M&A House in Latin America” e, em 2009, o prêmio “Best Investment 
Bank in Latin America”, ambos concedidos pela Latin Finance. Em 2011, o J.P. Morgan Chase & Co. 
recebeu os prêmios “Best Investment Bank in Latin America”, concedido pela Latin Finance, e “Best 
M&A House in Mexico”, “Best M&A House in Chile”, “Best Debt House in Brazil” e “Best Investment 
Bank in Chile”, concedidos pela Euromoney. Em 2012, o J.P. Morgan Chase & Co. foi premiado 
como “Best Investment Bank in Latin America”, assim como “Best M&A House”, ambos pela Latin 
Finance. Em 2015, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Equity House in Latin 
America” pela Euromoney e “Best Investment Bank in Latin America” pela Latin Finance. Em 2016, 
o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Investment Bank in Latin America” e, em 2017, 
“Bond House of Year in Latin America” pela Latin Finance. A equipe de Equity Sales da América 
Latina do J.P. Morgan foi eleita pelo Institutional Investor número 1 em quatro dos últimos cinco anos, 
em 2015, 2016, 2018 e 2019. 
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Essas premiações refletem a posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. na América Latina, 
bem como sua presença nas mais relevantes transações de oferta de ações, como as ofertas de 
Marfrig, Unidas, Intermédica, XP Inc., Aliansce Sonae, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Vivara, 
Banco Inter, Movida, Petrobras Distribuidora, IFS, Cencosud Shoppings, Neoenergia, Intermédica, 
Totvs, Stone, MercadoLibre, Localiza, Unidas, Intermédica, Stone, Falabella, Mall Plaza, Intermédica, 
Globant, Central Puerto, PagSeguro (“Latin America Equity Issue” em 2018, segundo a IFR), Burger 
King Brasil, Nexa Resoucers, Camil, Magazine Luiza, Supervielle, Atacadão (“IPO of the Year” em 
2017, segundo a Latin Finance), IRB-Brasil Resseguros, Biotoscana, Instituto Hermes Pardini, Azul, 
CCR, Lojas Americanas, Alupar, BR Malls, Jose Cuervo, Lenova (“Follow-on of the Year” em 2017, 
segundo a Latin Finance), Nemak, GICSA, Par Corretora, Telefônica Brasil, Via Varejo, Grupo Lala, 
BB Seguridade, Enersis, Banorte, Visanet, Cemex, Brasil Foods, Natura, Vale, Fleury, Arcos Dorados, 
Petrobras, Grupo Sura, America Movil, entre outras. Essa posição de liderança no Brasil e América 
Latina é respaldada por uma plataforma de produtos completa, incluindo dívida conversível, bem 
como uma força de vendas mundial que colocou, entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 
2019, US$2,849 bilhões em ações em 4.496 transações, segundo a Dealogic (crédito total para os 
coordenadores).  

No âmbito global, a equipe de equity research do J.P. Morgan Chase & Co. conquistou o prêmio “#1 
Equity Research Team in Latin America” em 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 e 2017 concedido pela 
Institutional Investor. Além desses, nos últimos anos, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu os prêmios 
“Bank of the Year” (2008,  2017 e 2018), “Equity House of the Year” (2008, 2009 e 2016), “Americas 
Equity House of the Year” (2016), “Bond House of the Year” (2008, 2019), “Derivatives House of the 
Year” (2008), “Loan House of the Year” (2012 e 2017), “Securitization House of the Year” (2008 e 
2010), “Leveraged Loan House of the Year” (2008), “Leveraged Finance House of the Year” (2008), 
“High-Yield Bond House of the Year” (2012), “Financial Bond House of the Year” (2009), “Latin 
America Bond House of the Year” (2009) – concedidos pela International Financing Review – bem 
como o prêmio “Best Investment Bank” da revista Global Finance nos anos de 2010, 2013, 2015, 
2018 e 2019. Esta última publicação também nomeou o J.P. Morgan Chase & Co. como “Best Equity 
Bank” em 2018 e 2019. 

BTG Pactual  

O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. 
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaram-
se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo 
BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco principal as áreas de 
pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições, wealth management, 
asset management e sales and trading (vendas e negociações). 

No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui, 
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e 
Buenos Aires. 

Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes 
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth management, 
o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam desde asset 
management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também oferece serviços de 
sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na América Latina, tanto 
em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o BTG Pactual presta 
serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de subscrição nos mercados de 
dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de fusões e aquisições e produtos 
estruturados personalizados. 
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O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de 
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da 
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de 
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde 
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América Latina, 
tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012 (Dealogic, 
Bloomberg e Thomson Reuters). 

Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o 
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por três 
vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity House of 
the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina renderam sete 
vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005, 2007, 2008 e 2013; 
IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e World Finance em 
2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre investiu fortemente na 
sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do mercado para a atuação junto 
ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o título de “#1 Equity Research 
Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período de 2003 a 2007 (Institutional 
Investor, Weighted Rankings). 

Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi 
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional 
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o 
ranking publicado pela revista Institutional Investor. 

O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda variável, 
participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras, Lopes, 
Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce, 
Multiplus, OSX, EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em 
função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação constante e de 
acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação 
em todas as operações de follow-on das empresas nas quais participou em sua abertura de capital. 
Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, 
e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-
se destacar também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder e lead settlement agent na 
oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros. 
Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria 
oferta pública inicial e do follow-on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e 
Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB 
Seguridade, CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril 
Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014, o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente 
estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em 2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de 
Par Corretora e do follow-on de Telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual 
participou das ofertas públicas de distribuição de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017, 
o BTG Pactual participou das ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil 
Resseguros, Ômega Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das 
Lojas Americanas, da Alupar, da BR Malls, do Magazine Luiza e da Rumo e dos re-IPOs da Eneva 
e da Vulcabras. Em 2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações 
da Hapvida. Em 2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro da C&A e follow-on das 
seguintes companhias: Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP 
– Cyrela Commercial Properties, LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, 
Banco Pan, Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG 
Pactual, CPFL Energia, Totvs, Eneva e Burger King. Em 2020, o BTG Pactual participou do follow-
on da Minerva, Cogna, Positivo Tecnologia, Centauro, Via Varejo, Lojas Americanas, BTG Pactual, 
JHSF Participações, Irani, IMC, Dimed, Banco PAN, Banco Inter e Rumo, assim como das ofertas 
públicas iniciais da Mitre Realty, Estapar, Ambipar, Lojas Quero-Quero e Petz. 
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA 

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

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

Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder 

Na data deste Prospecto além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não 
tinha qualquer outro relacionamento com o Coordenador Líder e seu respectivo grupo econômico. 

A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o 
Coordenador Líder e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, 
em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
relacionadas com a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia. 

O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes 
da divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo 
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da Companhia 
como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o Coordenador Líder 
e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma 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. 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 71 deste Prospecto. 

O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas 
de valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de 
registro da presente Oferta.  

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder 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 das atividades de 
estabilização de preço das Ações. 

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

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não 
tinha qualquer outro relacionamento com o J.P. Morgan e seu respectivo grupo econômico. 

A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o J.P. 
Morgan e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em condições 
a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões 
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, 
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras relacionadas com a 
Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.  

O J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores 
mobiliários (que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou 
permutáveis nas Ações) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação 
aplicável, o J.P. Morgan 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 (inclusive Ações), 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 ou 
ações ordinárias de emissão da Companhia; (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações 
assumidas antes da contratação do J.P. Morgan no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos 
de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de 
compra e venda a termo. 

O J.P. Morgan e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da 
divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo 
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da 
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o J.P. 
Morgan e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma 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. Para mais 
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual 
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o 
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia” na página 71 deste Prospecto. 

Exceto pelo disposto acima, nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da 
presente Oferta, o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico (i) não 
participaram de qualquer oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, 
(ii) não participaram de operações de financiamento ou reestruturações societárias da Companhia 
e/ou sociedades de seu grupo econômico, e (iii) não realizaram aquisições e vendas de valores 
mobiliários de emissão da Companhia. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao J.P. Morgan cujo cálculo esteja relacionado 
ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o J.P. 
Morgan poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de 
preço das Ações. 

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do J.P. Morgan 
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações 
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o J.P. 
Morgan e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu 
grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a 
Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do 
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o J.P. Morgan poderá fazer jus, ainda, a eventuais 
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. 

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

Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual  

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia não mantém 
relacionamento com o BTG Pactual e /ou sociedades de seu conglomerado econômico.  

Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o BTG Pactual 
e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública 
de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia. 

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

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao BTG Pactual ou sociedades de seu 
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. 

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do BTG Pactual 
como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações 
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o BTG 
Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS 
COORDENADORES DA OFERTA 

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

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

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder 
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas 
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o Coordenador Líder e seu respectivo 
grupo econômico. 

Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no 
futuro, vir a contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico 
para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, 
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de 
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações 
financeiras relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos Acionistas 
Vendedores. 

O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas 
de valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 meses que antecederam o 
pedido de registro da presente Oferta. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item 
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder 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 das 
atividades de estabilização de preço das Ações. 

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

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o J.P. Morgan  
[Na data deste Prospecto, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades integrantes do seu grupo 
econômico possuem relacionamento com o J.P. Morgan e demais sociedades do seu grupo 
econômico, conforme detalhado a seguir: 

• [•].] 

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

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

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

Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação 
do J.P. Morgan como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram que, 
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os 
Acionistas Vendedores e o J.P. Morgan ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual  
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o BTG Pactual S.A. e/ou 
sociedades integrantes de seu grupo econômico possuem os seguintes relacionamentos com os 
Acionistas vendedores: 

• [•]. 

Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o BTG Pactual 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 e não foram realizadas 
aquisições e vendas, pelo BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, 
de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores. 

Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o BTG Pactual e/ou sociedades 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. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção 
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 43 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao BTG Pactual ou sociedades 
de seu conglomerado econômico. 

Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação 
do BTG Pactual como instituição intermediária na Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram 
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre 
os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo econômico. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES, OS 
COORDENADORES DA OFERTA, OS CONSULTORES E OS AUDITORES 

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

Companhia 
CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A. 

At.: Sr. Rinaldo Pecchio Jr. 
Fazenda Santo Antônio, Rodovia SP 147, KM 135 

CEP 13433-899, Piracicaba, SP 
Tel.: +55 (19) 3429-8199 

https://ri.ctc.com.br 

Acionistas Vendedores 
[●] [●] 

Coordenadores da Oferta 
Coordenador Líder 
Banco Morgan Stanley S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 6º e 8º 
andares  
CEP 04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sr. Eduardo Mendez 
Tel.: +55 (11) 3048-6000 
Fax: +55 (11) 3048-6099 
http://www.morganstanley.com.br 

 
Banco J.P. Morgan S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º 
(parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º 
(parte), 14º e 15º andares 
CEP 04538-905, São Paulo, SP 
At.: Sr. Marcelo Porto  
Tel.: +55 (11) 4950-3700 
Fax: +55 (11) 4950-6655 
www.jpmorgan.com.br/country/br/pt/jpmorgan 

Banco BTG Pactual S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º 
andar 
CEP 04538-132, São Paulo, SP 
At.: Sr. Fabio Nazari 
Tel.: +55 (11) 3383-2000 
Fax: +55 (11) 3383-2001 
https://www.btgpactual.com 

 

  

Consultores Legais 
Locais dos Coordenadores da Oferta 

Consultores Legais Locais da  
Companhia e dos Acionistas Vendedores 

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

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e 
Quiroga Advogados 
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447 
CEP 01403-001, São Paulo, SP 
At.: Sr. Jean Marcel Arakawa 
Tel.: +55 (11) 3147-7600 
Fax.: +55 (11) 3147-7770 
www.mattosfilho.com.br 
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Consultores Legais Externos dos 
Coordenadores da Oferta 

Consultores Legais Externos da Companhia 
e dos Acionistas Vendedores 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3311 – 7º andar 
CEP 04538-133, São Paulo, SP 
At.: Sr. Mathias von Bernuth 
Tel.: +55 (11) 3708.1820 
Fax: +55 (11) 3708.1845 
www.skadden.com 
 

Simpson Thacher & Bartlett LLP 
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 
12º andar, Sala 121 
CEP 04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. Grenfel Calheiros 
Tel.: +55 (11) 3546-1000 
Fax: +55 (11) 3546-1002 
www.stblaw.com 
 

Auditores Independentes 
KPMG Auditores Independentes 
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105,  
6º ao 12º andares - Torre A 
CEP 04711-035, São Paulo, SP 
At.: Sr. Giovani Pigatto 
Tel.: +55 (11) 3940-1500 
https://home.kpmg/br/pt/home.html 

Ernst & Young Auditores Independentes S/S 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 
– Torre Norte - 7º andar 
CEP 04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. Jose Navarrete 
Tel.: +55 (11) 2573 3000 
www.ey.com/pt_br 
 
 

Declarações de Veracidade das Informações 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de 
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de 
veracidade estão anexas a este Prospecto, a partir da página 131. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

Considerando-se um Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da faixa indicativa de preços 
apresentada na capa deste Prospecto, os recursos líquidos a serem captados na Oferta são 
estimados em aproximadamente R$[•], considerando a dedução das comissões da Oferta e das 
despesas estimadas da Oferta, sendo R$[•] correspondente à Oferta Primária e R$[•] correspondente 
à Oferta Secundária (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).  

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

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com 
seu plano de negócios para:  (i) projeto e construção da planta de demonstração para o projetos de 
sementes sintéticas; (ii) aumentar investimentos em seleção genômica para identificação de 
variedades resistentes a doenças; (iii) implementação de ferramentas de edição genômica para 
diminuição do processo de melhoramento genético convencional; e (iv) identificação de novos 
negócios para alavancar nossa posição competitiva, protegendo e sustentando os produtos 
exixtentes, por exemplo: bioinformática e data analytics. 

A tabela abaixo resume os percentuais da destinação dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária: 

Destinação 
Percentual Estimado dos 

Recursos Líquidos 
Valor Estimado 

Líquido(1)(2)(3) 
  (em R$ mil) 
Projeto e construção da planta de demonstraçao ........  38% [•] 
Investimentos em seleção genômica ............................  28% [•] 
Implementação de ferramentas de edição genômica .....  15% [•] 
Identificação de novos negócios ...................................  19% [•] 
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) Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar. 

[Os recursos necessários para a Companhia atingir os objetivos indicados acima poderão decorrer 
de uma combinação dos recursos líquidos que vier a receber com a Oferta e outras fontes 
decorrentes de financiamentos adicionais e do caixa decorrente das suas atividades operacionais.] 

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 líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização.  

Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores 
às suas estimativas, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a 
ordem de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos 
adicionais, a Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a 
contratação de linha de financiamento junto a instituições financeiras os quais deverão ser 
contratados tendo como principal critério o menor custo de capital para a Companhia. 

Para informações sobre o impacto dos recursos líquidos decorrentes da Oferta em nossa situação 
patrimonial, vide a seção “Capitalização”, na página 86 deste Prospecto. 
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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, acarretaria um aumento (redução) de R$[•] nos 
recursos líquidos advindos da Oferta Primária, considerando a dedução das comissões da Oferta e 
das despesas estimadas da Oferta. O Preço por Ação será definido após a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding.  

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. 
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CAPITALIZAÇÃO 

A tabela a seguir apresenta informações sobre os empréstimos e financiamentos da Companhia que 
compreende: [(i) empréstimos e financiamentos consolidados (circulante e não circulante); e (ii) 
patrimônio líquido, e indicam: (i) a posição em 31 de dezembro de 2020; e (ii) conforme ajustados 
para refletir os eventos subsequentes a 31 de dezembro de 2020, conforme descritos abaixo], bem 
como os recursos líquidos que a Companhia espera receber provenientes da Oferta, ou seja, 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 seis meses findo em 31 de dezembro de 2020, 
revisadas pelos Auditores Independentes, e devem ser lidas em conjunto com as mesmas, bem 
como as seções “3. Informações financeiras selecionadas” e “10. Comentários dos diretores” do 
Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.  

 
Período de seis meses findo em 

31 de dezembro de 2020 

 Efetivo(4) 
Ajustado  

Pós-Oferta(1)(3) 
 (em milhares de R$) 
Empréstimos e Financiamentos (circulante) ........................  [•] [•] 
Empréstimos e Financiamentos (não circulante) .................  [•] [•] 
Patrimônio líquido .............................................................  [•] [•] 
Capital Social .......................................................................  [•] [•] 
Reserva de capital ...............................................................  [•] [•] 
Capitalização Total(2) .........................................................  [•] [•] 

 

(1) Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta, calculado com base no Preço por Ação, com a destinação 
de R$[•] para [a conta de reserva de capital e R$[•] para o capital social]. 

(2) Capitalização total corresponde à soma total de empréstimos e financiamentos, consolidados (circulantes e não circulante) e o patrimônio 
líquido na data indicada.  

(3) Sem considerar a alocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar. 
(4) As informações apresentadas na coluna “Efetivo” foram extraídas das Informações Trimestrais (ITR) da Emissora. 

[Não houve alteração relevante na capitalização total da Companhia desde 31 de dezembro 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, 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. 
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DILUIÇÃO 

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

Em 31 de dezembro de 2020, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$[•] 
e o valor patrimonial por ação ordinária de sua emissão, na mesma data, era de R$[•]. 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 31 de dezembro de 2020. 

Considerando a subscrição de [•] Ações no âmbito da Oferta, sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar e as Ações Adicionais, pelo Preço por Ação de R$[•], e após a dedução das comissões 
e despesas devidas no âmbito da Oferta, o patrimônio líquido ajustado da Companhia em 
31 de dezembro de 2020 seria de R$[•], representando um valor de R$[•] por ação de emissão da 
Companhia. Isso representaria [um aumento imediato / uma diluição imediata] do valor patrimonial 
por Ação correspondente a R$[•] por ação para os atuais acionistas, 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 43 deste Prospecto. 

O quadro a seguir ilustra a diluição por ação de emissão da Companhia, com base em seu patrimônio 
líquido em 31 de dezembro de 2020 e considerando os impactos da realização da Oferta. 

 Pós-Oferta 

 
(em R$, 

exceto %) 
Preço por Ação(1) ..................................................................................................................  R$[•] 
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2020 ........................................  R$[•] 
Valor patrimonial contábil por ação de 31 de dezembro de 2020 ajustado 

para refletir a Oferta ...........................................................................................................  R$[•] 
[Aumento / Diminuição] do valor contábil patrimonial líquido por ação 

em 31 de dezembro de 2020 para os atuais acionistas .....................................................  R$[•] 
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação dos novos investidores(2) ............................  R$[•] 
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(3) ........................................................  [•]% 

 

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

(2) Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial 
líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta. 

(3) O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo Preço 
por Ação. 

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o 
valor patrimonial das ações ordinárias de emissão da Companhia e será fixado tendo como 
parâmetro as intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando 
a qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para 
mais informações sobre o Procedimento de Bookbuilding, vide página 35 deste Prospecto.  

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. 
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Planos de Opções de Compra de Ações 

Plano 2016 

O objetivo do Plano 2016 (conforme definido abaixo) é conceder aos administradores e empregados 
da Companhia, a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia. Dessa forma, pretende-se 
obter um maior alinhamento dos interesses de tais administradores e empregados com os interesses 
dos acionistas da Companhia, bem como possibilitar à Companhia a atrair e manter vinculados a 
elas administradores e empregados. 

O primeiro plano de incentivo de longo prazo baseado em opções de compra de ações da Companhia 
(Bônus de IPO) foi aprovado pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 
de janeiro de 2016, bem como a proposta de alteração deste Plano aprovada em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 21 de outubro de 2020, rerratificado na Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 4 de janeiro de 2021 (“Plano 2016”). São beneficiários do Plano 2016 os membros da 
Diretoria Estatutária e Não Estatutária e executivos em nível gerencial da Companhia, a critério do 
Conselho de Administração. Os beneficiários receberão as ações, na forma virtual, como mera 
expectativa de direito, desde que atinjam as condições mínimas de performance indicadas no 
Plano 2016. 

Poderão ser concedidas até 0,42% das ações representativas do capital social da Companhia, 
verificado na data de sua concessão.  

Para o Plano 2016, o valor de outorga (preço de exercício) das opções será de R$ 1,00 por opção 
de ação. Considerando o mecanismo do plano – outorga de ações aos beneficiários em decorrência 
de um evento de liquidez. 

Programa de Matching 

O objetivo do Programa de Matching (conforme definido abaixo) é promover a retenção aos 
administradores e empregados da Companhia concedendo uma contra partida matching de ações 
progressiva conforme o número de ações retidas e o valuation da Companhia no momento do IPO 
ou qualquer evento de liquidez. 

O segundo programa de incentivo de longo prazo baseado em matching de ações da Companhia foi 
aprovado pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de outubro de 2020, 
rerratificado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4 de janeiro de 2021 (“Programa de 
Matching”). São elegíveis a participar do Programa de Matching, de forma voluntária, os 
administradores e empregados da Companhia elegíveis ao programa atual de Bônus de IPO – Plano 
2016. A condição para estes elegíveis é que estejam ativos na Companhia na data da concessão do 
Programa de Matching. 

No âmbito do Programa de Matching (em conjunto com o Plano 2020 (conforme definido abaixo)), o 
limite máximo é de 2,5% do total de ações do capital da Companhia, verificado na data de sua 
concessão.  

O Beneficiário que aderir ao Programa de Matching deverá definir, de forma única e irrevogável, qual 
o percentual de suas ações liquidas recebidas no bônus do IPO (Plano 2016) que serão diferidas 
(bloqueadas) no Programa. Deverá ser respeitado nesta escolha o percentual mínimo de 50% e 
máximo de 100% das ações liquidas próprias. 

O Programa de Matching terá um prazo de carência total de 24 (vinte e quatro) meses contados da 
data de concessão. Respeitado este prazo, e manutenção do vínculo com o CTC, o participante 
receberá uma contrapartida / matching de ações, de acordo com os parâmetros e de valuation do 
evento de liquidez. O número de ações que o Beneficiário terá direito de receber para cada ação 
própria retida/investida variará entre 0,5 a 1 ação, desde que cumpridos os prazos e condições 
estabelecidos no Programa de Matching. 
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Plano de ILP 2020 

O objetivo do Plano 2020 é conceder aos administradores e empregados da Companhia, a 
oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia. Dessa forma, pretende-se obter um maior 
alinhamento dos interesses de tais administradores e empregados com os interesses dos acionistas 
da Companhia, bem como possibilitar à Companhia a atrair e manter vinculados a elas 
administradores e empregados. 

O terceiro plano de incentivo de longo prazo baseado em opção de compra de ações da Companhia 
foi aprovado pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de outubro de 
2020, rerratificado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4 de janeiro de 2021 (“Plano 
2020” e, em conjunto com o Plano 2016 e o Programa de Matching, “Planos”). São elegíveis a 
participar do Plano 2020 os administradores e empregados da Companhia. 

 O Plano possui um período de vigência total de 6 anos, de modo que o participante (Beneficiário) 
adquire o direito de exercício de 25% das opções outorgadas anualmente até completar o vesting 
total do plano de 4 anos. Os exercícios poderão ocorrer ao término dos 12, 24, 36 e 48 meses após 
a concessão (Outorga). 

Considerando que a Companhia não possui ações sendo negociadas em Bolsa, a primeira 
concessão, será utilizado como preço de exercício do programa o valor da ação no momento do IPO, 
tendo como premissa a aprovação formal do plano em AGE antes do evento, bem como aprovação 
da outorga em RCA. Para as demais outorgas, o preço de exercício dos programas serão calculados 
de acordo com o valor da média ponderada da ação nos últimos 60 pregões ponderado por volume, 
sem ajustes. 

No âmbito do Plano 2020 (em conjunto com o Programa de Matching), o limite máximo é de 2,5% 
do total de ações do capital da Companhia, verificado na data de sua concessão. 

Considerando o Plano 2016, Programa de Matching e Plano 2020, o limite global máximo de ações 
abrangidas é de 2,92% do total de ações do capital da Companhia. Adicionalmente, considerando o 
Plano 2016, Programa de Matching e Plano 2020, o limite global máximo de opções a serem 
outorgadas é de 2,92% do total de ações do capital da Companhia. 

Para mais informações sobre os Planos, vide item “13.4 - Plano de remuneração baseado em ações 
do conselho de administração e diretoria estatutária” do Formulário de Referência, incorporado por 
referência a este Prospecto. 
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O quadro a seguir ilustra a hipótese de diluição máxima, com base no patrimônio líquido da 
Companhia em 31 de dezembro de 2020, considerando: (i) a emissão de ações no âmbito da Oferta 
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar); e (ii) a outorga de todas as 
ações previstas no âmbito dos Planos.  

 (em R$, exceto %) 
Preço por Ação(1) ..............................................................................................................  [•] 
Quantidade de ações de emissão da Companhia em 31 de dezembro de 2020 .............  [•] 
Quantidade de ações a serem emitidas no âmbito da Oferta ...........................................  [•] 
Quantidade de ações passíveis de serem emitidas no âmbito dos Planos ......................  [•] 
Quantidade total de ações após as emissões acima ..................................................  [•] 
Valor patrimonial contábil por ação 31 de dezembro de 2020(2) .......................................  [•] 
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2020 ajustado 

considerando todos os eventos acima(3) ........................................................................  [•] 
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação em 31 de dezembro de 2020 

para os atuais acionistas, considerando todos os eventos acima(3) ..............................  [•] 
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 serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após 
a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

(2) Considera o número total das ações de emissão da Companhia, excluindo ações em tesouraria, na data deste Prospecto. 
(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.  
 
Histórico do preço pago por Administradores e acionista controlador em subscrições de 
ações da Companhia nos últimos cinco anos 

Não houve aquisições de ações de emissão da Companhia por administradores, controladores ou 
detentores de opções nos últimos cinco anos. 

Para informações adicionais, vide item “17.2 – Aumentos do Capital Social” do Formulário de 
Referência, incorporado por referência a este Prospecto. 



 

ANEXO 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA REALIZADA EM 
21 DE OUTUBRO DE 2020 QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA, BEM COMO SEUS 
TERMOS E CONDIÇÕES 

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE APROVARÁ O 
PREÇO POR AÇÃO E O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL 

DECLARAÇÃO DA COMPANHIA PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400 

DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES CONTROLADORES PARA FINS DO ARTIGO 
56 DA INSTRUÇÃO CVM 400 

DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES MINORITÁRIOS NÃO CONTROLADORES 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400 

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO 
CVM 400 
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Estatuto Social Consolidado da Companhia 
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ESTATUTO SOCIAL - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. 
 

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 
 
Artigo 1 - A Companhia denomina-se CTC – Centro de Tecnologia Canavieira S.A., sendo regida pelo 
disposto neste Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterações (“Lei 
das Sociedades por Ações”), pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão 
(“Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente) e mais dispositivos legais aplicáveis em vigor. 
 
Parágrafo Único - Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo 
Mercado da B3 (“Novo Mercado”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros 
do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado. As disposições 
do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de 
prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.  
 
Artigo 2 – A Companhia tem sede e foro na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Fazenda Santo 
Antônio, Rodovia SP 147, KM 135, CEP 13.433-899 podendo abrir filiais, agências, depósitos ou escritórios 
por deliberação da Diretoria.  
 
Artigo 3 - A Companhia tem por objeto social (1) a pesquisa e desenvolvimento de (i) novas tecnologias 
para aplicação nas atividades de cultivo, logística e industrial do setor agrícola, em especial dos setores 
canavieiro e sucro-energéticos, (ii) variedades e cultivares, especialmente o aprimoramento genético da 
cana-de-açúcar, (iii) controle de doenças e pragas, com destaque para o controle biológico; (2) 
transferências de tecnologias agrícolas, industriais e laboratoriais, inclusive (i) a produção e comercialização 
de mudas de cana-de-açúcar; (ii) a análise de mudas de cana-de-açúcar; e (iii) a certificação própria de 
mudas de cana-de-açúcar.  
 
Parágrafo Único - A Companhia poderá ainda explorar outras atividades acessórias, correlatas, 
complementares ou, de qualquer outra forma, relacionadas com o objeto descrito no caput deste Artigo 3, 
por si ou por meio de outras sociedades, associações, empreendimentos ou outras entidades, no País ou 
no exterior, de que seja ou venha a ser sócia, associada ou acionista.  
 
Artigo 4 - A Companhia terá prazo indeterminado de duração.  
 

CAPÍTULO II - CAPITAL E DAS AÇÕES 
 
Artigo 5 – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 562.203.309,12 
(quinhentos e sessenta e dois milhões, duzentos e três mil, trezentos e nove reais e doze centavos), dividido 
em 320.748.000 (trezentas e vinte milhões, setecentas e quarenta e oito mil) ações, sendo todas ordinárias 
nominativas, escriturais e sem valor nominal.  
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Parágrafo 1º - O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias, sendo vedada a 
emissão de ações preferenciais.  
 
Parágrafo 2º - A ação é indivisível em relação à Companhia e cada ação corresponde a 1 (um) voto nas 
deliberações sociais. 

 
Parágrafo 3º - Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome 
de seus titulares, sem emissão de certificados, junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”). 

 
Parágrafo 4º - O custo do serviço relativo à transferência das ações escriturais poderá ser cobrado 
diretamente do acionista pela instituição escrituradora, conforme venha a ser definido no contrato de 
escrituração das ações. 

 
Parágrafo 5º - A propriedade das ações escriturais será comprovada pelo registro das ações na conta de 
depósito aberta em nome de cada acionista nos livros da instituição financeira depositária. 

 
Parágrafo 6º - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. 

Artigo 6 - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, por deliberação do Conselho de 
Administração, por meio de emissão de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, até 353.000.000 
(trezentas e cinquenta e três milhões) ações ordinárias (“Capital Autorizado”), conforme condições de 
emissão definidas pelo Conselho de Administração. 

Parágrafo 1º - O aumento do capital social, nos limites do Capital Autorizado, será realizado por meio da 
emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição mediante deliberação do 
Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo 
e forma de sua integralização. Ocorrendo subscrição com integralização em bens, a competência para o 
aumento de capital será da Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado. 
 
Parágrafo 2º - Dentro do limite do Capital Autorizado, competirá ao Conselho de Administração fixar o 
preço e o número de ações a serem subscritas, bem como o prazo e condições de subscrição e 
integralização, exceção feita à integralização em bens, que dependerá da aprovação da Assembleia Geral, 
na forma da legislação aplicável. 

 
Parágrafo 3º - Observadas as normas expedidas pela CVM e demais disposições legais aplicáveis e 
mediante deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá adquirir ações de sua própria 
emissão para permanência em tesouraria e posterior alienação, inclusive no âmbito de planos de opção de 
compra ou subscrição de ações aprovados em Assembleia Geral, ou para cancelamento, até o montante 
das reservas de lucro ou capital, exceto as reservas legais, de lucros a realizar, especial de dividendo 
obrigatório não distribuído e incentivos fiscais, conforme aplicável, e sem diminuição do seu Capital Social.  
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CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL 
Artigo 7 - As Assembleias Gerais da Companhia serão realizadas (i) ordinariamente uma vez por ano, 
dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as 
matérias previstas no Artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações e (ii) extraordinariamente, sempre que 
os interesses sociais da Companhia assim exigirem, sendo permitida a realização simultânea de Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária.  
 
Artigo 8 - A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração ou, nos casos 
previstos em lei, pelo Conselho Fiscal ou pelos acionistas, mediante anúncio publicado com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações. Não se 
realizando a Assembleia Geral em primeira convocação, será realizada nova convocação com antecedência 
mínima de 8 (oito) dias.  

Parágrafo 1º - Ressalvadas as exceções previstas na legislação vigente e no presente Estatuto Social, a 
Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem 
no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do capital social e, em segunda convocação, com qualquer 
número. 
 
Parágrafo 2º - Independentemente das formalidades previstas neste Artigo, será considerada regular a 
Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. 

 
Parágrafo 3º - As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes, observadas as 
restrições estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social e na regulamentação 
aplicável. Todo acionista poderá participar e votar à distância em Assembleia Geral, inclusive por meio da 
participação por meio eletrônico, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e regulamentação da CVM. 

Artigo 9 - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos 
de 1 (um) ano. 

Parágrafo 1º - Nas Assembleias Gerais, os acionistas deverão apresentar, preferencialmente com 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência, para melhor organização da Companhia: (i) um documento de 
identidade, caso o acionista seja pessoa física; (ii) os atos societários pertinentes que comprovem a 
representação legal e documento de identidade do representante, caso o acionista seja pessoa jurídica; 
(iii) comprovante da participação acionária na Companhia emitido pela instituição depositária com data 
máxima de 5 (cinco) dias anteriores à Assembleia Geral; e (iv) se for o caso, procuração, nos termos do 
parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.  

 
Parágrafo 2º - Sem prejuízo do disposto acima, o acionista que comparecer à Assembleia Geral presencial 
munido dos documentos referidos no parágrafo acima, até o momento da abertura dos trabalhos, poderá 
participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente. 

 
Parágrafo 3º - As atas das Assembleias Gerais deverão (i) ser lavradas na forma de sumário dos fatos 
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ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas, observado 
o disposto no Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) publicadas com omissão das assinaturas 
dos acionistas.  

Artigo 10 - A Assembleia Geral eventualmente convocada para dispensar a realização de oferta pública 
de aquisição de ações (“OPA”) para saída do Novo Mercado deverá ser instalada em primeira convocação 
com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das Ações em 
Circulação. Caso referido quórum não seja atingido, a Assembleia Geral poderá ser instalada em segunda 
convocação com a presença de qualquer número de acionistas titulares de Ações em Circulação. A 
deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas 
titulares de Ações em Circulação presentes na Assembleia Geral, conforme disposto no Regulamento do 
Novo Mercado. 
 
Parágrafo Único - Para fins deste Artigo 10, “Ações em Circulação” significam todas as ações emitidas 
pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo(s) acionista(s) controlador(es), por pessoas a ele 
vinculadas, por administradores da Companhia e aquelas em tesouraria. 
  
Artigo 11 - Sem prejuízo de outras matérias previstas em lei ou neste Estatuto Social, compete à 
Assembleia Geral:  
 
(a) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando 

instalado; 
 

(b) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 
 

(c) alteração do objeto social da Companhia;  
 

(d) participação da Companhia em grupo de sociedades, conforme disposto no Artigo 265 da Lei das 
Sociedades por Ações;  
 

(e) resgate, amortização, conversão, desdobramento, grupamento ou aquisição de ações para 
cancelamento ou manutenção em tesouraria;  
 

(f) resgate de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia;  
 

(g) redução do capital social da Companhia;  
 

(h) emissão de bônus de subscrição, observado o disposto no Artigo 6 deste Estatuto Social;  
 

(i) alteração da política de dividendos, do dividendo obrigatório ou distribuição de dividendo em 
montante inferior ou superior ao dividendo mínimo previsto neste Estatuto Social;  
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(j) aprovação da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia e a listagem de suas ações 

em quaisquer bolsas de valores, bem como a migração entre segmentos de listagem de uma 
mesma bolsa de valores;  
 

(k) deliberar sobre qualquer emissão de debêntures conversíveis em ações ou títulos conversíveis em 
ações, observado o disposto no Artigo 6 deste Estatuto Social;  
 

(l) aprovação de qualquer novo plano de incentivo ou de remuneração variável aos administradores 
ou empregados envolvendo ações da Companhia ou de qualquer Controlada, a partir dessa data, 
ou alteração no referido plano então vigente;  
 

(m) autorização aos administradores da Companhia para requerer falência, recuperação judicial e 
extrajudicial;  
 

(n) dissolução, liquidação, extinção, pedido de autofalência ou recuperação judicial ou extrajudicial da 
Companhia, bem como eleição e destituição dos liquidantes ou administradores judiciais;  
 

(o) cessação do estado de liquidação da Companhia;  
 

(p) pagamento de juros sobre capital próprio pela Companhia acima dos limites de dedução para 
efeitos da apuração do lucro real, estabelecidos pelo Artigo 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995;  
 

(q) alteração na política de remuneração dos administradores que possa afetar a saúde financeira da 
Companhia ou que esteja em desacordo com práticas usuais de mercado e empresas de porte 
similar;  
 

(r) qualquer alteração dos atos constitutivos da Companhia em relação à composição e às funções do 
Conselho de Administração, Diretoria e do Conselho Fiscal, destinação do lucro, alteração da sede 
para o exterior e alteração de mecanismos de restrição de voto ou manutenção de dispersão 
acionária ou outros que possam prejudicar os direitos de acionistas previstos em acordos de 
acionistas arquivados na sede da Companhia;  
 

(s) aumento do capital social da Companhia, fora do Capital Autorizado, ou de qualquer Controlada 
(neste último caso, quando envolver subscrição de novas ações por terceiros);  
 

(t) fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão ou qualquer outra forma de reorganização 
societária envolvendo a Companhia ou suas Controladas;  
 

99



(u) respeitado o estabelecido na legislação vigente, alteração do número de membros do Conselho de 
Administração, das funções, competências ou das matérias sujeitas à aprovação do Conselho de 
Administração ou das normas aplicáveis à convocação e realização das reuniões do Conselho de 
Administração, bem como das regras de indicação de seus membros;  
 

(v) respeitado o estabelecido na legislação vigente, alteração das matérias sujeitas à aprovação das 
assembleias gerais de acionistas, bem como das normas aplicáveis à convocação e realização das 
assembleias gerais de acionistas, deliberar sobre pedido de cancelamento do registro de companhia 
aberta da Companhia, bem como a sua saída do Novo Mercado;  
 

(w) escolher a instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do valor da 
Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado, 
conforme previsto no Artigo 39 deste Estatuto Social, dentre as empresas indicadas pelo Conselho 
de Administração; 
 

(x) cancelamento de registro de companhia aberta ou redução de nível de governança de Controladas;  
 

(y) dispensar a realização de OPA para saída do Novo Mercado; e 
 

(z) aprovação de quaisquer negócios, transações e/ou relações comerciais, entre a Companhia e suas 
partes relacionadas, com condições ou escopo ou objeto diverso das transações comerciais 
contempladas na Política de Transações com Partes Relacionadas e Política Comercial. 
 

Artigo 12 - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração e, em caso 
de ausência do Presidente do Conselho de Administração, pelo Vice-Presidente do Conselho de 
Administração e, em caso de ausência de ambos, por quem for eleito pela Assembleia. O presidente da 
Assembleia escolherá um dos presentes como secretário.  
 
Artigo 13 - Serão lavradas atas de cada Assembleia Geral, expressamente indicando as resoluções 
tomadas pelos acionistas.  

 
CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
Artigo 14 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e pela Diretoria.  

Parágrafo 1º - O limite da remuneração dos administradores da Companhia deverá ser fixado anualmente 
pela Assembleia Geral de acionistas.  

Seção II 
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Conselho de Administração 
 
Artigo 15 - O Conselho de Administração será composto por 9 (nove) membros efetivos eleitos pela 
Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo, no mínimo 2 
(dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, sendo também 
considerados como independentes os conselheiros eleitos mediante faculdade prevista pelo Artigo 141, §§ 
4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador (“Conselheiros 
Independentes”). Dentre os membros efetivos eleitos, 1 (um) deles será designado Presidente do Conselho 
de Administração e outro será designado Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme a 
definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de 
Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger.  

Parágrafo 1º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Artigo 15 acima, o resultado 
gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro 
imediatamente superior.  

Parágrafo 2º - O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos negócios 
da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente além 
de outras atribuições que lhe sejam atribuídas por lei ou pelo Estatuto Social:  
 
(a) fixar as diretrizes gerais dos negócios da Companhia e de suas Controladas;  
 
(b) eleger e destituir os Diretores da Companhia e de suas Controladas, e fixar suas atribuições;  
 
(c) Avaliar o desempenho do Diretor Presidente e apreciar as avaliações de desempenho dos demais 

membros da Diretoria, bem como estruturar um plano de sucessão com relação ao Diretor 
Presidente e avaliar e supervisionar os planos de sucessão de membros da Diretoria; 

 
(d) criar quaisquer Comitês Especiais, podendo aprovar o respectivo regimento, eleger e destituir os 

seus membros e fixar suas atribuições;  
 
(e) aprovar os regimentos internos ou atos regimentais da Companhia e sua estrutura administrativa, 

incluindo, mas não se limitando ao: (i) Código de Conduta; (ii) Política de Remuneração; (iii) Política 
de Indicação e Preenchimento de Cargos de Conselho de Administração, comitês de 
assessoramento e diretoria estatutária; (iv) Política de Gerenciamento de Riscos; (v) Política de 
Transações com Partes Relacionadas; (vi) Política Comercial; (vii) Política de Negociação de Valores 
Mobiliários; e (viii) Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, a exclusivo critério, desde que 
obrigatórios pela legislação aplicável; 
  

(f) distribuir, entre os administradores da Companhia e de suas Controladas, a remuneração global 
anual estabelecida pela Assembleia Geral;  
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(g) supervisionar o desempenho dos Diretores, examinar os livros e registros da Companhia e de suas 

Controladas a qualquer tempo, solicitar informações sobre contratos assinados ou em vias de serem 
assinados, e tomar quaisquer outras providências necessárias;  
 

(h) emitir opinião nos relatórios de prestação de contas da Diretoria da Companhia;  
 

(i) aprovar previamente os orçamentos anuais, orçamentos quinquenais de investimentos e despesas 
da Companhia e de suas Controladas, bem como suas revisões e demais planos de pesquisa e de 
negócio;  
 

(j) aprovar previamente a constituição, aquisição, oneração ou alienação de participação societária ou 
de qualquer outro tipo de participação em qualquer outra pessoa jurídica, tanto pela Companhia 
como por qualquer uma de suas Controladas;  
 

(k) aprovar a aquisição, oneração ou disposição de ativos da Companhia ou de qualquer uma de suas 
Controladas, caso a operação exceda, individualmente ou em agregado, o valor de 
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), exceto se tal operação estiver contemplada no orçamento 
anual da Companhia;  
 

(l) (i) qualquer endividamento da Companhia ou qualquer uma de suas Controladas se o valor da 
transação exceder, individualmente ou em agregado, R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), 
exceto se tal transação estiver contemplada no orçamento anual da Companhia; ou (ii) qualquer 
endividamento contratado fora do curso normal do negócio da Companhia ou de qualquer uma de 
suas Controladas, independentemente de valor; ou (iii) oneração de ações representativas do 
Controle de Controladas;  

(m) concessão de empréstimos pela Companhia ou qualquer uma de suas Controladas, 
independentemente de valor, observado o objeto social e a vedação à prática de atos de 
liberalidade;  

(n) celebração de contratos e/ou de quaisquer transações que vinculem a Companhia ou qualquer uma 
de suas Controladas (exceto os negócios, transações e/ou relações comerciais citados na alínea (z) 
do Artigo 11, sujeitos a regra própria ali constante), cujo valor contratual exceda o valor de 
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);  
 

(o) prestação de qualquer tipo de garantia pela Companhia e/ou suas eventuais Controladas em favor 
de terceiros, independentemente de valor, observado o objeto social e a vedação à prática de atos 
de liberalidade;  

 
(p) eleger e destituir os auditores independentes da Companhia e/ou de suas Controladas;  
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(q) convocar Assembleia Geral quando necessário ou conforme estabelecido em lei;  
 
(r) opinar, previamente à deliberação em Assembleia Geral, sobre a incorporação da Companhia ou 

qualquer uma de suas Controladas em qualquer outra pessoa jurídica, ou a cisão, fusão, 
transformação, dissolução, liquidação e/ou pedido de falência ou recuperação judicial ou 
extrajudicial da Companhia ou qualquer uma de suas Controladas;  
 

(s) aprovar a distribuição de dividendos intercalares ou intermediários, ou pagamento de juros sobre 
o capital próprio com base em balanços semestrais, trimestrais ou mensais da Companhia, ad 
referendum da Assembleia Geral de Acionistas;  
 

(t) eleger, dentre seus membros, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração;  
 

(u) aprovação de projetos de investimentos que, não contemplados em orçamento ou plano de 
negócios e que estejam fora do curso normal dos negócios, sejam do interesse da Companhia;  
 

(v) aumentos de capital em Controladas que acarretem diminuição da participação da Companhia;  
 

(w) realização, pela Companhia ou suas Controladas, de alienação, cessão ou oneração de ativos 
relevantes, assim entendidos como ativos cujo valor exceda 10% (dez por cento) do ativo não 
circulante, em uma única operação ou em uma série de operações, relacionadas ou não, no prazo 
de 12 (doze) meses. Está excluída da incidência desta alínea a constituição de garantias para 
financiamento das operações das Controladas, desde que os respectivos financiamentos estejam 
enquadrados dentro de limite de endividamento equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 
patrimônio líquido da Companhia, apurado trimestralmente;  
 

(x) celebração, pela Companhia ou suas Controladas de qualquer acordo de associação, acordo de 
joint venture, acordo de acionistas ou compromisso similar, que resulte no compartilhamento do 
poder de Controle nas controladas, bem como alteração dos acordos porventura existentes, ou 
ainda renúncia de direitos ou dispensa do cumprimento de quaisquer obrigações ali previstas;  
 

(y) alienação de direitos de propriedade intelectual, tais como marcas, nomes comerciais, banco de 
germoplasmas, patentes e desenhos industriais registrados e de propriedade da Companhia ou das 
Controladas, não sendo considerada alienação de direitos de propriedade intelectual a celebração 
de Contrato de Cessão de Direito de Uso de Cultivares de Cana-de-açúcar;  

 
(z) aprovação da abertura de capital de Controladas;  
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(aa) emissão de títulos conversíveis em quotas/ações das Controladas, desde que o exercício de direitos 

de conversão possa acarretar a perda do Controle da Controlada;  
 
(bb) aprovação das seguintes matérias relacionadas no Artigo 11 acima, quando forem deliberadas no 

âmbito de suas Controladas: alíneas (d), (e), (g), (j), (l), (n), (p) e (r);  
 
(cc) aprovação de quaisquer atos relacionados nos itens (cc.i) a (cc.iv) abaixo caso resultem num 

aumento da Dívida Líquida Ajustada (conforme definido no item (cc.v) abaixo) de forma que esta 
supere o limite de endividamento da Companhia (o qual deverá corresponder a 50% (cinquenta 
por cento) do patrimônio líquido da Companhia, apurado trimestralmente:  

 
(cc.i) contratação de operações de endividamento da Companhia e/ou suas Controladas;  
 
(cc.ii) aprovação ou alteração do orçamento anual da Companhia e/ou suas Controladas;  
 
(cc.iii) aprovação de projetos de investimento não previstos no orçamento anual;  
 
(cc.iv) aquisição ou subscrição de participações societárias, pela Companhia ou pelas Controladas em 

sociedades que exerçam as mesmas atividades do objeto social da Companhia. Serão 
consideradas, nesta hipótese, no cálculo da Dívida Líquida Ajustada, tanto a dívida contraída para 
a aquisição (se for o caso), como a Dívida Líquida Ajustada da sociedade adquirida; e 

 
(cc.v) Para os fins desta alínea (cc), “Dívida Líquida Ajustada” significa, sem duplicidade e conforme 

refletidos nas respectivas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e suas 
Controladas mais recentes disponíveis: (a) empréstimos contratados ou outra dívida financeira 
lançada como endividamento no balanço patrimonial; (b) obrigações de pagamento parcelado 
para o preço de aquisição de negócios, excluídas as contas a fornecedores ou despesas a pagar 
no curso normal dos negócios; (c) garantias por dívidas de terceiros ou ônus constituídos sobre 
bens (em ambos os casos, que não em benefício de Controladas da Companhia); e (d) quaisquer 
tributos parcelados; deduzindo-se o valor de disponibilidades e aplicações financeiras; 

 
(dd) elaborar e divulgar parecer fundamentado, favorável ou contrário à aceitação de qualquer OPA que 

tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, divulgado em até 15 (quinze) dias da 
publicação do edital da OPA, que deverá abordar, no mínimo: (i) sobre a conveniência e 
oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive 
em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) quanto aos planos 
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) a respeito de alternativas à 
aceitação da OPA disponíveis no mercado; 
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(ee) aprovar o orçamento do Comitê de Auditoria da Companhia, da área de auditoria interna e de 
eventuais outros comitês que sejam constituídos, nos termos do Artigo 24 abaixo; e 

 
(ff) aprovar as atribuições da área de auditoria interna. 
 
Parágrafo 3º - Todos os valores mencionados no parágrafo segundo deste Artigo serão corrigidos pela 
variação do IGPM – Índice Geral de Preços no Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro 
índice que venha a substituí-lo, a partir de 21 de outubro de 2020.  
 
Parágrafo 4º - Os membros do Conselho de Administração serão investidos nos seus respectivos cargos 
mediante a assinatura do termo de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de 
Administração da Companhia, o qual deve contemplar inclusive sua sujeição à cláusula compromissória 
referida no Artigo 43 deste Estatuto Social, e permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos 
membros eleitos.  
 
Parágrafo 5º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal 
executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. 
 
Parágrafo 6º - Findo o mandato os membros do Conselho de Administração deverão permanecer no 
cargo até que este seja preenchido. 
 
Artigo 16 - O Presidente do Conselho de Administração terá as seguintes atribuições: (a) convocar a 
Assembleia Geral da Companhia, após deliberação do Conselho de Administração acerca da matéria; (b) 
convocar as Reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Administração; (c) presidir a Assembleia 
Geral e as Reuniões do Conselho de Administração da Companhia; e (d) organizar a pauta das Reuniões 
do Conselho de Administração da Companhia.  
 
Parágrafo 1º - Ao Vice-Presidente do Conselho de Administração compete auxiliar o Presidente do 
Conselho de Administração em todas as suas atividades.  
 
Parágrafo 2º - No caso de ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, este deverá 
ser substituído pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração.  
 
Parágrafo 3º - Em caso de ausência ou vacância temporária de um membro do Conselho de 
Administração, este poderá: (i) outorgar mandato com poderes específicos a outro membro para 
representá-lo; ou (ii) proferir seu voto por escrito.  
 
Parágrafo 4º - Ocorrendo impedimento ou vacância permanente no cargo de um membro do Conselho 
de Administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira 
Assembleia Geral, conforme determinado no Artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações.  
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Artigo 17 - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada trimestre, em dia 
previamente designado e, extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem. As reuniões do 
Conselho de Administração poderão ser realizadas por conferência telefônica, videoconferência, correio 
eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação.  
 
Parágrafo 1º - As convocações para as reuniões do Conselho de Administração serão feitas pelo 
Presidente do Conselho de Administração, nos termos previstos no regimento interno do Conselho de 
Administração, a ser oportunamente aprovado pelo Conselho de Administração. Até que seja aprovado o 
referido regimento interno, as convocações deverão ser realizadas pelo Presidente do Conselho de 
Administração com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Tal convocação deverá ser enviada por escrito, 
mediante correspondência, fax, portador, carta registrada, telegrama, e-mail ou por qualquer outro meio 
que permita a comprovação do recebimento. 
 
Parágrafo 2º - As reuniões do Conselho de Administração deverão ser realizadas na sede da Companhia, 
exceto se de outra forma deliberado pela maioria de seus membros.  
 
Parágrafo 3º - A reunião do Conselho de Administração somente será instalada com a presença de ao 
menos a maioria de seus membros.  
 
Artigo 18 - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria dos votos de seus 
membros presentes à reunião, cabendo a cada membro um voto.  
 
Parágrafo 1º - Nas reuniões do Conselho de Administração são admitidos os votos por meio de delegação 
feita em favor de outro conselheiro, o voto escrito antecipado e o voto proferido por fax, correio eletrônico 
ou por qualquer outro meio de comunicação, computando-se como presentes os membros que assim 
votarem.  
 
Parágrafo 2º - Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no 
respectivo livro do Conselho de Administração e autenticadas pela mesa. As atas das reuniões do Conselho 
de Administração deverão conter expressamente as deliberações tomadas pelos seus membros e deverão 
ser assinadas por todos os membros presentes na reunião.  
 

Seção III 
Diretoria 

 
Artigo 19 - A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, eleitos 
pelo Conselho de Administração e com atribuições fixadas por este órgão, sendo um designado Diretor 
Presidente, um designado Diretor de Relações com Investidores e os demais sem designação específica.  
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Parágrafo 1º - Além das demais atribuições previstas neste Estatuto Social ou em lei, e ressalvados 
aqueles casos para os quais a competência seja da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, 
compete à Diretoria a administração dos negócios sociais e a prática de todos os atos de interesse da 
Companhia, dentre eles:  
 
(a) cumprimento, disseminação e fortalecimento dos valores, missões e ideais éticos da Companhia;  
(b) gerenciamento, administração e supervisão diária dos negócios e assuntos da Companhia e de 

todas as decisões relacionadas às atividades diárias da Companhia; 
(c) preparação do orçamento anual da Companhia e recomendação ao Conselho de Administração;  
(d) implementação do orçamento anual da Companhia;  
(e) aprovação de todas as medidas necessárias e pela realização de atos comuns de natureza gerencial, 

financeira e econômica de acordo com as disposições deste estatuto social e nas deliberações 
aprovadas pelas Assembleias Gerais de acionistas e/ou reunião do Conselho de Administração;  

(f) preparação das demonstrações financeiras da Companhia e supervisão da escrituração dos livros 
e registros contábeis, tributários e societários da Companhia; e  

(g) cumprir e exigir o cumprimento de todos os direitos e obrigações dos contratos celebrados pela 
Companhia, inclusive e especialmente os contratos celebrados com partes relacionadas da 
Companhia, incluindo seus acionistas, devendo exigir o cumprimento tempestivo de obrigações 
contratuais assumidas perante a Companhia e adotar as medidas legais cabíveis, quando for o 
caso, para buscar o cumprimento de tais obrigações, resguardando o interesse da Companhia em 
tais contratos.  
 

Parágrafo 2º - O Diretor Presidente terá as seguintes atribuições: (a) dirigir os negócios sociais, fazendo 
cumprir as deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria, observadas as 
disposições legais e estatutárias; (b) presidir as reuniões da Diretoria; e (c) coordenar a elaboração e o 
cumprimento do orçamento da Companhia. 
 
Parágrafo 3º - O Diretor de Relações com Investidores terá as seguintes funções: (a) coordenar, 
administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações da Companhia com o mercado de capitais, 
representar a Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, as bolsas de 
valores, o Banco Central do Brasil e os demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado 
de capitais pela Companhia, no Brasil ou no exterior; e (b) prestar informações ao público investidor, à 
CVM e à B3, na forma da legislação aplicável.  
 
Parágrafo 4º - Os Diretores terão mandato de 2 (dois) anos, sendo permitidas reeleições.  
 
Parágrafo 5º - Findo o mandato, os Diretores deverão permanecer no cargo até a posse de seus 
sucessores.  
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Artigo 20 - Os membros da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura 
do termo de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, o qual deverá contemplar sua 
sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 43. 
 
Artigo 21 - No caso de vaga em cargo da Diretoria, o Conselho de Administração deverá eleger um 
substituto.  
Artigo 22 - Observadas as exceções do Parágrafo Primeiro e no Parágrafo Segundo deste Artigo, a 
Companhia será sempre representada em todos os seus atos e operações, por (a) quaisquer 2 (dois) 
Diretores em conjunto, (b) 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador, com poderes expressos e 
específicos ou (c) por 2 (dois) procuradores, ambos com poderes expressos e específicos.  
 
Parágrafo 1º - A Companhia será representada por 1 (um) Diretor isoladamente ou por 1 (um) procurador 
isoladamente, com poderes expressos e específicos, em juízo ou fora dele, na prática dos seguintes atos: 
(a) emissão e endosso de cheques para depósito em conta corrente da Companhia; (b) endosso de 
duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio; (c) emissão e endosso de recibos e notas de débito 
destinados a desconto ou cobrança para crédito da Companhia; (d) assinatura de documentos, 
requerimentos e guias perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, instituições públicas 
ou privadas para pesquisa e desenvolvimento, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia 
mista, Receitas Federal, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, inclusive suas Secretarias, Delegacias, 
Inspetorias, Agências e Postos, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A. e suas carteiras, inclusive a 
do Comércio Exterior, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Ministério do Trabalho e do Emprego – 
MTE e suas Delegacias; (e) assinatura de contrato de trabalho, registros trabalhistas e demais 
procedimentos inerentes; (f) na Justiça do Trabalho em todas suas instâncias, inclusive na condição de 
preposto; (g) perante quaisquer sindicatos, inclusive firmando acordos e convenções coletivas de trabalho.  
 
Parágrafo 2º - A Companhia será representada perante instituições financeiras através da utilização de 
meios eletrônicos (senhas), por 1 (um) Diretor isoladamente ou por 1 (um) procurador isoladamente, com 
poderes expressos e específicos, na prática dos seguintes atos: (a) obtenção de saldos e extratos bancários, 
(b) emissão de ordens de pagamento desde que destinadas especificamente ao pagamento de débitos em 
nome da Companhia; (c) depósitos bancários em conta corrente da Companhia; e (d) transferência de 
recursos entre contas-correntes da Companhia.  
 
Parágrafo 3º - A Companhia será sempre representada, na constituição de procuradores, por 2 (dois) 
Diretores em conjunto, devendo os instrumentos de mandato, exceto aqueles para fins de representação 
em juízo, conter, além do seu prazo de validade, os atos e as operações que poderão ser praticados.  
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Parágrafo 4º - Os atos de quaisquer dos acionistas, Diretores, empregados ou procuradores da 
Companhia que envolverem a Companhia em qualquer obrigação relacionada a negócios ou atividades e 
operações estranhas ao objeto social, tais como a concessão de fiança, aval, endosso ou outras garantias 
de qualquer natureza em favor de terceiros são expressamente proibidos e vedados e serão considerados 
nulos e ineficazes, não produzindo qualquer efeito para a Companhia.  
 
Artigo 23 - A Diretoria deverá se reunir mediante convocação do Diretor Presidente.  
 

Seção IV 
Órgãos Consultivos 

 
Artigo 24 - Além dos Comitês previstos neste Estatuto Social, o Conselho de Administração poderá criar 
novos Comitês com objetivos definidos, sendo integrados por pessoas por ele designadas, membros da 
administração da Companhia ou não. Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas 
aplicáveis aos Comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração, funcionamento, 
abrangência e área de atuação.  
 
Artigo 25 - O Comitê de Partes Relacionadas, órgão colegiado de assessoramento e instrução vinculado 
diretamente ao Conselho de Administração da Companhia, tem como objetivos a análise das operações 
nas quais haja a transferência de recursos, serviços ou obrigações entre a Companhia e Partes 
Relacionadas, independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida.  
 
Parágrafo 1º - O Comitê de Partes Relacionadas possuirá Regimento Interno próprio, aprovado pelo 
Conselho de Administração, que deverá prever detalhadamente suas funções, bem como seus 
procedimentos operacionais, observadas a legislação em vigor e as normas expedidas pelos órgãos 
reguladores do mercado de capitais e bolsas de valores em que estejam listados os valores mobiliários da 
Companhia.  
 
Parágrafo 2º - O Comitê de Partes Relacionadas funcionará permanentemente e será composto de, no 
mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, com mandato de 2 (dois) anos, nomeados e destituídos 
pelo Conselho de Administração, sendo que ao menos 1 (um) será conselheiro independente permitida a 
reeleição.  
 
Parágrafo 3º - O Comitê de Partes Relacionadas deverá possuir um Coordenador, que deverá ser um 
conselheiro independente, cujas atividades devem estar definidas no seu Regimento Interno.  
 
Parágrafo 4º - É vedada a participação de Diretores da Companhia, de suas Controladas, Controladora, 
Coligadas ou sociedades em controle comum, diretas ou indiretas, no Comitê de Partes Relacionadas.  
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Parágrafo 5º - O Comitê Partes Relacionadas terá dentre outras funções: (a) avaliar, opinar e sugerir 
políticas para prática de negócios entre partes relacionadas que facilitem a verificação da observância de 
condições de mercado em quaisquer relações negociais entre partes relacionadas, e respectivas alterações 
(b) zelar para que quaisquer relações negociais entre os acionistas, de um lado, e a Companhia, de outro 
lado, sejam sempre realizadas em condições de mercado; (c) opinar sobre as mudanças nas relações entre 
a Companhia, de um lado, e suas partes relacionadas, de outro lado, de forma a balancear os interesses 
das contrapartes envolvidas nas operações comerciais, sempre respeitadas condições de mercado; e (d) 
zelar pelo rigoroso cumprimento dos critérios legais aplicáveis às transações com partes relacionadas, tanto 
para fornecimento de produtos ou contratação de prestação de serviços de qualquer natureza. 
 
Artigo 26 - O Comitê de Auditoria, órgão colegiado de assessoramento e instrução vinculado diretamente 
ao Conselho de Administração da Companhia, tem como objetivos supervisionar a qualidade e integridade 
dos relatórios financeiros, a aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, a adequação dos 
processos relativos à gestão de riscos e as atividades dos auditores internos e independentes.  
 
Parágrafo 1º - O Comitê de Auditoria possuirá Regimento Interno próprio, aprovado pelo Conselho de 
Administração, que deverá prever detalhadamente suas funções, bem como seus procedimentos 
operacionais, observadas a legislação em vigor e as normas expedidas pelos órgãos reguladores do 
mercado de capitais e bolsas de valores em que estejam listados os valores mobiliários da Companhia.  
 
Parágrafo 2º - O Comitê de Auditoria funcionará permanentemente e será composto de, no mínimo, 3 
(três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, com mandato de 2 (dois) anos, nomeados e destituídos pelo 
Conselho de Administração, sendo que ao menos 1 (um) será conselheiro independente, e ao menos 1 
(um) deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da 
regulamentação editada pela CVM, permitida a reeleição,  
 
Parágrafo 3º - O Comitê de Auditoria deverá possuir um Coordenador, cujas atividades devem estar 
definidas no seu Regimento Interno.  
 
Parágrafo 4º - É vedada a participação de Diretores da Companhia, de diretores de suas Controladas, 
Controladora, Coligadas ou sociedades em controle comum, diretas ou indiretas, no Comitê de Auditoria. 
 
Parágrafo 5º - O Comitê de Auditoria terá dentre outras funções: (a) opinar sobre a contratação e 
destituição dos serviços de auditoria independente; (b) avaliar as informações financeiras trimestrais, 
demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras; (c) interagir com os auditores independentes 
sobre assuntos relacionados ao procedimento de auditoria, estabelecendo seu plano de trabalho e o acordo 
de honorários; (d) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos; (e) 
avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia; e (f) avaliar, monitorar e recomendar à 
administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a Política de 
Transações entre Partes Relacionadas. 
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Parágrafo 6º - O Comitê de Auditoria deverá possuir meios para recepção e tratamento de informações 
acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de 
regulamentos e códigos internos, com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador 
e da confidencialidade da informação.  
 
Parágrafo 7º - Os Auditores Independentes poderão prestar serviços à Companhia pelo prazo de até 5 
(cinco) anos consecutivos, exigindo-se um intervalo mínimo de 3 (três) anos para a sua recontratação. 
 

CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL 
 
Artigo 27 - O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente, e somente será instalado mediante 
solicitação dos acionistas, de acordo com a legislação aplicável. Uma vez instalado, o Conselho Fiscal 
compor-se-á de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia 
Geral, e reger-se-á pelas leis e normas regulamentares aplicáveis, pelo presente Estatuto Social e por seu 
Regimento Interno.  
 
Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos nos respectivos cargos mediante a 
assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho 
Fiscal, o qual deverá contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 43. 
 
Parágrafo 2º - Os membros efetivos do Conselho Fiscal terão direito à remuneração fixada pela 
Assembleia Geral, respeitado o limite mínimo legal, e não poderão receber qualquer remuneração adicional 
da Companhia, de sociedade por ela controlada ou com ela coligada, exceto se essa remuneração adicional 
decorrer de, ou relacionar-se com, serviços prestados à Companhia anteriormente à eleição, ou não 
comprometer o exercício da função de conselheiro fiscal.  
 
Parágrafo 3º - Somente poderão compor o Conselho Fiscal pessoas que atendam aos requisitos previstos 
em lei e normas regulamentares.  
 
Parágrafo 4º - Durante a vacância do cargo de qualquer membro do Conselho Fiscal, o respectivo 
suplente exercerá a função.  
 
Parágrafo 5º - O funcionamento do Conselho Fiscal, quando instalado, será regulado por Regimento 
Interno aprovado em reunião própria e será arquivado na sede da Companhia.  
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CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL 
 
Artigo 28 - O exercício social terá início em 1º de abril, encerrando-se em 31 de março de cada ano. No 
encerramento de cada exercício social, será levantado o balanço patrimonial geral da Companhia e serão 
elaboradas as demonstrações de lucros ou prejuízos acumulados, resultado do exercício, fluxo de caixa e 
do valor adicionado, observadas as disposições legais aplicáveis.  
 
Parágrafo Único - As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas por auditores 
independentes registrados na CVM.  
 
Artigo 29 - O lucro líquido do exercício social da Companhia deverá ser distribuído da seguinte forma: a) 
5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, para a reserva legal, a qual não 
poderá exceder a 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, 
serão destinados ao pagamento do dividendo anual obrigatório aos acionistas, apurado na forma do Artigo 
202 da Lei das Sociedades por Ações; c) o percentual que for definido pelos acionistas em Assembleia Geral 
Ordinária, mediante proposta do Conselho de Administração, observado o limite estabelecido no Parágrafo 
Único abaixo, poderá ser destinado a uma reserva estatutária denominada Reserva de Integralidade do 
Patrimônio Líquido; e d) o lucro remanescente após as destinações previstas nas alíneas “a” a “c” deste 
Artigo, e que não tenha sido destinado na forma dos Artigos 193 a 197 da Lei das Sociedades por Ações, 
será distribuído aos acionistas como dividendo adicional.  
 
Parágrafo Único - A Companhia contará com uma Reserva de Integralidade do Patrimônio Líquido, que 
terá por finalidade assegurar recursos para atender as necessidades de caixa e/ou de balanço patrimonial 
da Companhia, e será formada, mediante aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária, com 
até 100% (cem por cento) do lucro líquido que remanescer após as destinações de que tratam as alíneas 
“a” e “b” do caput do Artigo 29, não podendo o total desta reserva ultrapassar o valor do capital social da 
Companhia.  
 
Artigo 30 - O montante dos dividendos será colocado à disposição dos acionistas no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias a contar da data em que forem atribuídos.  
 
Parágrafo Único - Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que 
tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em benefício da Companhia.  
 
Artigo 31 - Nos termos do Artigo 204 da Lei das Sociedades por Ações, a Companhia poderá distribuir 
dividendos intermediários, quando aprovado pelo Conselho de Administração, ad referendum da 
Assembleia Geral de Acionistas, à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último 
balanço anual ou semestral, ou ainda, distribuir dividendos com base em balanços intercalares levantados 
em períodos menores, inclusive mensalmente.  
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Artigo 32 - Por deliberação do Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral, poderão 
ser pagos ou creditados aos acionistas juros a título de remuneração sobre o capital próprio, até o limite 
permitido em lei, com base em balanços anuais ou intermediários, nos termos do Artigo 9º da Lei n.º 9.249, 
de 26 de dezembro de 1995, cujo montante poderá ser imputado ao valor dos dividendos obrigatórios, nos 
termos da legislação pertinente.  
 

CAPÍTULO VII - LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO 
 
Artigo 33 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei e mediante decisão da 
Assembleia Geral.  
 
Artigo 34 - Na hipótese de liquidação ou dissolução da Companhia, o liquidante será designado em 
Assembleia Geral. Nesse caso, os ativos serão utilizados para quitar os débitos pendentes da Companhia. 
Os ativos remanescentes, se existentes, serão distribuídos entre os acionistas, na proporção do número de 
ações por eles detidas.  
 

CAPÍTULO VIII - ALIENAÇÃO DE CONTROLE DA COMPANHIA E AQUISIÇÃO DE 
PARTICIPAÇÃO RELEVANTE 

 
Artigo 35 - A Alienação direta ou indireta do Controle da Companhia, tanto por meio de uma única 
operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou 
resolutiva, de que o Adquirente do Poder de Controle obrigue-se a efetivar OPA de ações ordinárias dos 
demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e regulamentação vigente, 
no Regulamento do Novo Mercado, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao 
Acionista Controlador Alienante.  
  
Artigo 36 - Qualquer Adquirente de Participação Relevante (conforme definido neste Artigo 36), que venha 
a adquirir ou se torne titular, direta ou indiretamente, por qualquer motivo, de ações de emissão da 
Companhia; ou de outros direitos, inclusive usufruto ou fideicomisso, sobre ações de emissão da Companhia 
em quantidade igual ou superior a 26% (vinte e seis por cento) do seu capital social, deverá efetivar uma 
OPA específica para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações ou direitos 
em quantidade igual ou superior a 26% (vinte e seis por cento) do capital social da Companhia, observando-
se o disposto na regulamentação aplicável da CVM e da B3 e neste Artigo. 

Parágrafo 1º - A OPA deverá observar obrigatoriamente os seguintes procedimentos: 

(a) ser dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia;  
(b) ser efetivada em leilão a ser realizado na B3;  
(c) ser lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no Parágrafo 2º deste Artigo, 
conforme aplicável; 
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(d) o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição na OPA de ações de 
emissão da Companhia; 
(e) ser realizada de maneira a assegurar tratamento equitativo aos destinatários, permitir-lhes a 
adequada informação quanto à Companhia e ao Acionista Adquirente, e dotá-los dos elementos 
necessários à tomada de uma decisão refletida e independente quanto à aceitação da OPA; e 
(f) ser imutável e irrevogável após a publicação no edital de OPA, nos termos da Instrução CVM nº 
361/02. 

Parágrafo 2º - O preço de aquisição na OPA de cada ação de emissão da Companhia não poderá ser 
inferior ao maior valor entre (i) 100% (cem por cento) do valor econômico apurado em laudo de avaliação; 
(ii) 140% (cento e quarenta por cento) da cotação unitária média das ações de emissão da Companhia, 
durante o período de 360 (trezentos e sessenta) dias anterior à realização da OPA, ponderada pelo volume 
de negociação, na bolsa de valores em que houver o maior volume de negociações das ações de emissão 
da Companhia; e (iii) 140% (cento e quarenta por cento) do maior valor pago pelo Adquirente de 
Participação Relevante por ações da Companhia em qualquer tipo de negociação, no período de 12 (doze) 
meses que anteceder a data em que se tornar obrigatória a realização da OPA nos termos deste Artigo. 
Caso a regulamentação da CVM aplicável à OPA prevista neste caso determine a adoção de um critério de 
cálculo para a fixação do preço de aquisição de cada ação da Companhia na OPA que resulte em preço de 
aquisição superior, deverá prevalecer na efetivação da OPA prevista aquele preço de aquisição calculado 
nos termos da regulamentação da CVM.  

 
Parágrafo 3º - Para fins do cálculo do percentual de 26% (vinte e seis por cento) do capital total descrito 
no caput deste Artigo, não serão computados os acréscimos involuntários de participação acionária 
resultantes de cancelamento de ações em tesouraria, resgate de ações ou de redução do capital social da 
Companhia com o cancelamento de ações.  

 

Parágrafo 4º- O laudo de avaliação de que trata o Parágrafo 2º acima deverá ser elaborado conforme 
Artigo 39 e Artigo 40 deste Estatuto Social.  

 

Parágrafo 5º - A exigência de OPA prevista neste Artigo não excluirá a possibilidade de outro acionista 
da Companhia formular outra oferta pública concorrente ou isolada, ou, se for o caso, a própria Companhia 
formular uma OPA concorrente, nos termos da regulamentação aplicável. 

 
Parágrafo 6º - A exigência da OPA prevista neste Artigo não se aplica na hipótese de uma pessoa se 
tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade superior a 26% (vinte e seis por cento) 
do total das ações de sua emissão, em decorrência: 

(a) de sucessão legal, sob a condição de que o acionista aliene o excesso de ações em até 30 
(trinta) dias contados do evento relevante; 
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(b) da incorporação de outra sociedade pela Companhia; 
(c) da incorporação de ações de outra sociedade pela Companhia; 
(d) do cancelamento de ações em tesouraria; 
(e) do resgate de ações; ou 
(f) da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido 
aprovada em Assembleia Geral, convocada pelo Conselho de Administração, e cuja proposta de aumento 
de capital tenha determinado a fixação do preço de emissão das ações com base em valor econômico 
obtido a partir de um laudo de avaliação da Companhia realizada por instituição especializada que atenda 
aos requisitos do Estatuto Social. 

Parágrafo 7º - Na hipótese de o Adquirente de Participação Relevante não cumprir com as obrigações 
impostas por este Artigo, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos máximos (i) para a 
realização ou solicitação do registro da OPA, ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações ou 
exigências da CVM e da B3, o Conselho de Administração da Companhia convocará a Assembleia Geral 
Extraordinária, na qual o Adquirente de Participação Relevante não poderá votar, para deliberar a 
suspensão do exercício dos direitos do Adquirente de Participação Relevante que não cumpriu com 
qualquer obrigação imposta por este artigo, conforme o disposto no Artigo 120 da Lei das Sociedades por 
Ações. 

 
Parágrafo 8º- A efetivação da OPA por Atingimento de Participação Relevante poderá ser dispensada 
mediante voto favorável de acionistas reunidos em Assembleia Geral especialmente convocada para este 
fim, observadas as seguintes regras: 

(a) A Assembleia Geral, se instalada na primeira convocação, deverá contar com a presença de 
acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação e, se 
instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas 
representantes das Ações em Circulação; 
 
(b) A dispensa de efetivação da OPA por Atingimento de Participação Relevante será considerada 
aprovada com o voto da maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes naquela Assembleia Geral, 
seja em primeira ou segunda convocação; e  
 
(c) Não serão computadas as ações detidas pelo Adquirente de Participação Relevante para fins dos 
quóruns de instalação e de deliberação.  
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Parágrafo 9º - Para fins deste artigo, o termo “Adquirente de Participação Relevante” significa qualquer 
pessoa, incluindo, sem limitação, qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, 
carteira de títulos, universalidade de direitos, ou outra forma de organização, residente, com domicílio ou 
com sede no Brasil ou no exterior, ou grupo de 2 (duas) ou mais pessoas que sejam (a) vinculadas por 
contratos ou acordos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou escritos, seja 
diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum; ou (b) entre 
os quais haja relação de controle, seja direta ou indiretamente; ou (c) que estejam sob controle comum; 
ou (d) que atuem representando um interesse comum. Incluem-se dentre os exemplos de pessoas 
representando um interesse comum (i) uma pessoa que detenha, direta ou indiretamente, uma 
participação societária igual ou superior a 26% (vinte e seis por cento) do capital social da outra pessoa; 
e (ii) 2 (duas) pessoas que tenham um terceiro investidor em comum que detenha, direta ou indiretamente, 
uma participação societária igual ou superior a 26% (vinte e seis por cento) do capital social das 2 (duas) 
pessoas. Quaisquer joint ventures, fundos ou clubes de investimento, fundações, associações, trusts, 
condomínios, cooperativas, carteiras de títulos, universalidades de direitos, ou quaisquer outras formas de 
organização ou empreendimento, constituídos no Brasil ou no exterior, serão considerados parte de um 
mesmo grupo sempre que 2 (duas) ou mais entre tais entidades: (a) forem administradas ou geridas pela 
mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma mesma pessoa jurídica; ou (b) tenham em comum 
a maioria de seus administradores. 

  
CAPÍTULO IX - SAÍDA DO NOVO MERCADO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE COMPANHIA 

ABERTA 
 
Artigo 37 - Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo 
Mercado deverá ser precedida de OPA que observe os procedimentos previstos na regulamentação editada 
pela CVM sobre OPA para cancelamento de registro de companhia aberta e os seguintes requisitos: (i) o 
preço mínimo a ser ofertado deverá ser justo, sendo possível, portanto, o pedido de nova avaliação da 
companhia, na forma estabelecida na legislação societária; (ii) acionistas titulares de mais de 1/3 (um 
terço) das Ações em Circulação deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do referido 
segmento sem a efetivação de alienação das ações.  
 
Parágrafo Único - A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realização 
de oferta pública mencionada neste Artigo 37, na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral, 
nos termos do Regulamento do Novo Mercado e do Artigo 10 deste Estatuto Social. 
 
Artigo 38 - A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações 
constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à efetivação de OPA com as mesmas 
características da OPA em decorrência de saída voluntária do Novo Mercado.  
 
Parágrafo Único - O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações 
prevista no caput desse Artigo.  
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Artigo 39 - O laudo de avaliação para determinação do valor da Companhia referido no CAPÍTULO VIII e 
no CAPÍTULO IX deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência 
comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, de seus Administradores e/ou 
do(s) Acionista(s) Controlador(es), além de satisfazer os requisitos do parágrafo 1° do Artigo 8° da Lei das 
Sociedades por Ações, e conter a responsabilidade prevista no Parágrafo 6º desse mesmo Artigo. A escolha 
da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do valor da Companhia é de 
competência privativa da Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de 
lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada pela 
maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes naquela Assembleia, 
que, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, 
no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que, se instalada em segunda 
convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações 
em Circulação.  
 
Artigo 40 - Os custos incorridos com a elaboração do laudo serão integralmente arcados pelo ofertante.  
 

CAPÍTULO X - DA REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA 
 

Artigo 41 - Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da 
Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado em até 120 (cento e 
vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que deliberou a referida reorganização. 
 
Parágrafo Único - Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear o 
ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das Ações em Circulação da Companhia presentes na 
assembleia geral deverão dar anuência a essa estrutura. 
 

CAPÍTULO XI - JUÍZO ARBITRAL 
 
Artigo 42 - Este Estatuto Social será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa 
do Brasil.  
 
Artigo 43 - A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se 
a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu 
regulamento, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou 
oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do conselho fiscal, em 
especial, decorrentes das disposições contidas neste Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações, nas 
disposições da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada, nas normas editadas pelo 
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas 
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento 
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do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3, e do Contrato de Participação no Novo 
Mercado.  
 
Parágrafo 1º - O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, nomeados nos termos do 
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.  
 
Parágrafo 2º - A sede da arbitragem será a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. A língua 
da arbitragem será o português. A arbitragem será processada e julgada de acordo com o Direito brasileiro.  
 
Parágrafo 3ºSem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de medidas de urgência 
pelas Partes, antes de constituído o Tribunal Arbitral, deverá ser remetido ao Poder Judiciário, na do 
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.  
 

CAPÍTULO XII - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Artigo 44 - A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo 
expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de 
Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas 
devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no 
referido acordo, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência 
e/ou de ações e/ou direitos de subscrição de ações ou outros valores mobiliários em descumprimento ao 
previsto em acordos de acionistas devidamente arquivados na sede social da Companhia.  
 
Artigo 45 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos de acordo com o que preceitua a Lei 
das Sociedades por Ações, respeitado o Regulamento do Novo Mercado. 
 
Artigo 46 - O disposto no Artigo 36 deste Estatuto Social não se aplica aos atuais acionistas que já sejam 
titulares de quantidade igual ou superior a 26% (vinte e seis por cento) do total de ações de emissão da 
Companhia e seus sucessores na data de início da negociação das ações de emissão da Companhia no 
Novo Mercado da B3.  
 
 - As disposições contidas neste Estatuto Social somente terão eficácia a partir da data do anúncio de início 
da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia no Novo Mercado. 
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Realizada em 21 de Outubro de 2020 que 
Aprovou a Realização da Oferta, bem como seus Termos e Condições 
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Minuta da Ata da Reunião Do Conselho de Administração que Aprovará o Preço Por Ação e o 
Aumento do Capital Social 
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CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. 

CNPJ/ME nº 06.981.381/0001-13 

NIRE 35.300.391.144 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM [●] DE [●] DE 2021 

Data, Hora e Local: Realizada no dia [•] de [•] de 2021 às [•] horas, por vídeo conferência, nos 
termos facultados pelo Estatuto Social da Companhia.  

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do 
Conselho de Administração da Companhia. 

Mesa: Presidente: Sr. [Pedro Isamu Mizutani]; e Secretária: Sra. [Andrea Bernardi Sornas]. 

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (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 do Estatuto 
Social da Companhia; (iii) a aprovação sobre os direitos relacionados às novas ações; (iv) a 
aprovação do prospecto definitivo e do final offering memorandum a serem utilizados na Oferta; (v) 
a homologação do aumento de capital social da Companhia; (vi) a aprovação, ad referendum da 
próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia; 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: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as 
seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 

(i) aprovar, 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 
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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 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) aprovar, 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$562.203.309,12 (quinhentos e sessenta e dois milhões, duzentos 
e três mil, trezentos e nove reais e doze centavos) para R$[●] ([●]), 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 320.748.000 (trezentas e vinte milhões, 
setecentos e quarenta e oito mil) 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 do Estatuto Social da Companhia; 

(iii) aprovar, 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; 

(iv) aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados na Oferta; 

(v) homologar, 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; 

(vi) face à homologação do aumento de capital objeto da deliberação dos itens (ii) e (v) acima, 
aprovar, 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: 

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

(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 e lavratura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e 
suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, nos termos do art. 130, 
parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada 

129



 

SP - 28915758v2 

conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. 

Local e data: Piracicaba, SP, [●] de [●] de 2021. 

Mesa: 

 

 

____________________________________ 

[Pedro Isamu Mizutani] 
Presidente 

____________________________________ 

[Andrea Bernardi Sornas] 
Secretária 
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A., sociedade por ações, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 06.981.381/0001-13, com 
sede e foro na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo, na Fazenda Santo Antônio, Rodovia SP 147, 
KM 35, CEP 13.400-160, 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 
e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”) de emissão 
da Companhia, a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, 
com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a coordenação do Banco Morgan Stanley 
S.A. (“Morgan Stanley” ou “Coordenador Líder”), o Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan” ou “Agente 
Estabilizador”) e o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o 
Agente Estabilizador, “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 
56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), 
declarar que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas 
por ocasião do registro e fornecidas ao mercado no âmbito da Oferta; 

(iii) (a) as informações prestadas no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária 
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do CTC – Centro De Tecnologia Canavieira S.A.” 
(“Prospecto Preliminar”) e no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do CTC – Centro De Tecnologia Canavieira S.A.” 
(“Prospecto Definitivo”), incluindo seus anexos, nas datas de suas respectivas publicações, por 
ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) 
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de 
decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante 
todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do 
registro de companhia aberta da Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que 
venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são 
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de 
decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iv) não ocultou nenhuma informação que possa afetar a Oferta ou a decisão a respeito do 
investimento nas ações objeto da Oferta, incluindo quaisquer fatos ou informações relevantes 
sobre sua situação financeira, reputacional, resultados operacionais e/ou sobre suas atividades e 
que tornem quaisquer das declarações e/ou informações prestadas aos Coordenadores da Oferta, 
no âmbito da Oferta, falsas, incorretas, inconsistentes ou insuficientes; 
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(v)      o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas 
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 400, o Ofício-Circular CVM/SRE 
01/20, de 5 de março de 2020, o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as 
Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem 
como as demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no 
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e 

(vi) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas 
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, 
das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos 
riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes. 

Piracicaba, [•] de [•] de 2021. 

 

CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. 

 

 

Nome: 
Cargo: 

  Nome: 
Cargo: 
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DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

[ACIONISTA VENDEDOR], [qualificação] (“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública de distribuição 
primária e secundária de ações ordinárias, de emissão do CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA 
S.A., sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia 
(“CNPJ/ME”) sob o nº 06.981.381/0001-13, com sede e foro na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo, na 
Fazenda Santo Antônio, Rodovia SP 147, KM 35, CEP 13.400-160 (“Companhia”), todas nominativas, escriturais 
e sem valor nominal (“Oferta” e “Ações”), sob a coordenação do Banco Morgan Stanley S.A. (“Morgan Stanley” 
ou “Coordenador Líder”), o Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan” ou “Agente Estabilizador”) e o Banco BTG 
Pactual S.A. (“BTG Pactual” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Agente Estabilizador, “Coordenadores 
da Oferta”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar o quanto 
segue:  

Considerando que: 

(i) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos 
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

(ii) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia, a qual prosseguirá 
até a divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de 
Ações Ordinárias de Emissão do CTC – Centro De Tecnologia Canavieira S.A.” (“Prospecto Definitivo”); 

(iii) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes 
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de 
maio de 2015, e, nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) 
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, 
incluindo seus respectivos anexos; 

(iv) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram 
relevantes para a Oferta; 

(v) além dos documentos a que se refere o item “(iv)” acima, foram solicitados pelos Coordenadores da 
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor; 

(vi) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o 
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado, para análise dos Coordenadores da Oferta e de 
seus assessores legais, todos os documentos, bem como prestaram todas as informações consideradas 
relevantes sobre os negócios da Companhia, com 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 os Coordenadores da Oferta, participaram da 
elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente 
e por meio de seus respectivos assessores legais. 
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O Acionista Vendedor declara, nos termos do artigo 56 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 e a serem prestadas, inclusive no Prospecto Preliminar e no Prospecto 
Definitivo, por ocasião do registro da Oferta, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante 
todo o período da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e 
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da 
Oferta; 

(iii) as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive aquelas 
eventuais ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta da Companhia 
e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo são suficientes, 
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(iv) o Prospecto Preliminar da Oferta contém, nesta data, e o Prospecto Definitivo da Oferta conterá, 
na data de sua divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos 
investidores da Oferta, das Ações e da Companhia, suas atividades, sua situação econômico-
financeira, dos riscos inerentes às suas atividades e quaisquer outras informações relevantes; e 

(v) o Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será, elaborado de acordo com as normas 
pertinentes, incluindo, mas não se limitando a, a Instrução CVM 400. 

 

 

[•], [•] de [•] de 2021 

 

 

 

Nome: 
Cargo: 

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

 
[ACIONISTA VENDEDOR], [qualificação] (“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública de 
distribuição primária e secundária de ações ordinárias, de emissão do CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA 
CANAVIEIRA S.A., sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 
da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 06.981.381/0001-13, com sede e foro na cidade de Piracicaba, estado 
de São Paulo, na Fazenda Santo Antônio, Rodovia SP 147, KM 35, CEP 13.400-160 (“Companhia”), todas 
nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Oferta” e “Ações”), sob a coordenação do Banco Morgan 
Stanley S.A. (“Morgan Stanley” ou “Coordenador Líder”), o Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan” ou 
“Agente Estabilizador”) e o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” e, em conjunto com o Coordenador 
Líder e o Agente Estabilizador, “Coordenadores da Oferta”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 
alterada (“Instrução CVM 400”), declarar o quanto segue:  
 
Considerando que: 
 
a) o Acionista Vendedor[, por meio da Filial], detém [●] ([●]) ações ordinárias de emissão da 

Companhia, correspondente a [●]% ([●] por cento) do capital social da Companhia, não tendo 
indicado membro para o Conselho de Administração e tampouco para conselho fiscal da 
Companhia; 

b) o Acionista Vendedor apenas possui acesso a informações acerca da Companhia que são objeto de 
divulgação obrigatória ao mercado por força da lei e regulamentação aplicáveis; 

c) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos 
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta; 

d) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia, a qual 
prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do CTC – Centro De Tecnologia Canavieira S.A.” 
(“Prospecto Definitivo”); 

e) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes 
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 
de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
(IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta 
Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do CTC – Centro De 
Tecnologia Canavieira S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus 
respectivos anexos; 

f) o Acionista Vendedor disponibilizou as informações solicitadas pela Companhia para utilização no 
Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, consistindo referidas informações exclusivamente 
na denominação social do Acionista Vendedor, na titularidade de ações que podem ser alienadas 
na Oferta, na disponibilidade para venda dessas ações, nas autorizações necessárias para a 
alienação de referidas ações, e em outras informações solicitadas no contexto da diligência legal 
realizada com relação a acionistas não controladores em operações similares à Oferta; e 

142



 

  

g) o Acionista Vendedor não participou da elaboração do Prospecto Preliminar e não participará da 
elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e nem por meio de seus respectivos assessores 
legais; 

 
o Acionista Vendedor, na qualidade de acionista não controlador, titular de [●]% do capital social da 
Companhia, declara, nos estritos limites do descrito no preâmbulo acima e nos termos do artigo 56 da 
Instrução CVM 400, que: 
 
(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrão de diligência para assegurar a veracidade, 

consistência, qualidade e suficiência das informações por ele prestadas por ocasião do registro e 
fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, a saber: a denominação social do Acionista Vendedor, 
a titularidade de ações a serem alienadas pelo Acionista Vendedor na Oferta, a disponibilidade para 
venda dessas ações, as autorizações necessárias para a alienação de referidas ações e em outras 
informações solicitadas no contexto da diligência legal realizada com relação a acionistas 
vendedores em operações similares à Oferta;  

(ii) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrão de diligência para assegurar que as 
informações fornecidas ao mercado pelo Acionista Vendedor, indicadas no item “i” acima, durante 
todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da obtenção do 
registro de companhia aberta da Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que 
venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são 
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta 
no tocante às informações acerca das ações detidas pelo Acionista Vendedor; 

(ii) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrão de diligência para assegurar que, no tocante 
às informações acerca das ações detidas pelo Acionista Vendedor, o Prospecto Preliminar foi, e o 
Prospecto Definitivo será, elaborado de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se 
limitando a, a Instrução CVM 400. 

 
[●], [•] de [•] de 2021. 

 
 

[●] 
 
 

 
Nome:  
Cargo: 

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

BANCO MORGAN STANLEY S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 6º andar e 8º andar, CEP 04538-132, inscrita 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o 
nº 02.801.938/0001-36, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Coordenador 
Líder”), vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição primária e 
secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão do CTC - 
Centro de Tecnologia Canavieira S.A. (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer 
ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo: (i) a distribuição primária de ações ordinárias de 
emissão da Companhia (“Oferta Primária”) e (ii) a distribuição secundária de ações ordinárias de 
emissão da Companhia e de titularidade do [ ] e do [ ] (“Acionistas Vendedores” e “Oferta 
Secundária”, respectivamente), a ser realizada no Brasil, sob coordenação do Coordenador Líder, do 
Banco J.P. Morgan S.A. e do Banco BTG Pactual S.A., com esforços de colocação das Ações no 
exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata 
o artigo 56 da Instrução CVM 400. 

CONSIDERANDO QUE: 

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

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas 
subsidiárias, iniciada em agosto de 2020 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a divulgação do 
Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações 
Ordinárias de Emissão do CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A. (“Prospecto 
Definitivo”); 

(C) por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores independentes 
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, 
de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do 
Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar da 
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do 
CTC - Centro de Tecnologia Canavieira S.A. (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto 
Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, dentre eles a emissão de carta conforto para os 
Coordenadores da Oferta; 

(D) foram disponibilizados, pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, os documentos que a 
Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para a Oferta; 

(E) além dos documentos a que se refere o item (D) acima, foram solicitados à Companhia e aos 
Acionistas Vendedores documentos e informações adicionais relativos à Companhia e aos 
Acionistas Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter 
disponibilizado;  

(F) a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise do 
Coordenador Líder e de seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e 
suficiência, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes 
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sobre os negócios da Companhia para análise do Coordenador Líder e de seus assessores 
legais, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a 
Oferta; e 

(G) a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder, participaram 
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, 
incluindo seus respectivos anexos, diretamente e por meio de seus respectivos assessores 
legais. 

O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de 
diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações prestadas pela Companhia e 
pelos Acionistas Vendedores no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus 
respectivos anexos, nas datas de suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, 
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a 
respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, 
inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da Companhia 
e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, 
nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma 
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 

(ii) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as 
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao Código 
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de 
Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; 
e 

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas 
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da 
Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-
financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes. 

 

São Paulo, [•] de [•] de 2021. 

 

BANCO MORGAN STANLEY S.A. 

 

 

Nome: 
Cargo: 

 Nome: 
Cargo: 

 

147




