
 

 

 

NOVA
INICIA
O OB
INSTI

 

 
Nos term
29 de de
de Crédit
S.A. (“B
(“Itaú Vi
conjunto
Vendedo
BBI”), o 
“Agente
Líder, o B
(“Brasil 
Múltiplo 
“Coorde
comunica
distribuiç
nominal 
Vendedo
Brasil, co

 

A DIV
ALMENT
BJETIVO 
TUIÇÕE

mos do dispost
ezembro de 20
to Educativo 
radesco Seg
ida”) e o Fun
 com FGED
ores”), conju
BB-Banco de

e Estabilizado
BB Investimen
Plural”), o B
S.A. (“BofA

enadores” e,
am que, em 2
ção secundária
de emissão d
res, todas livr
m esforços de

VULGAÇÃ
TE DIVU

DE AP
S CONSO

Có
Códig

to no artigo 5
003, conforme
(“FGEDUC”), 

guros”), o Ita
do de Investim
UC, BB Seg
ntamente com
Investimento

or”), o Banco
ntos e o Itaú 
anco BTG Pa
A Merrill L
 conjuntamen
29 de maio d
a de, inicialme

do IRB-BRASIL
es e desemba

e colocação da

 

ÃO D
LGADO 
RESENTA
ORCIAD

IRB-BRASIL
CNPJ/MF nº 

NIRE nº
Avenida Ma
20020-901

digo ISIN das 
go de negocia

3 da Instrução
e alterada (“In
o BB Seguro

aú Seguros S
mento em Par
guros, Brades
m o Banco B
o S.A. (“BB In
o J.P. Morgan 
BBA, “Coord
ctual S.A. (“B

Lynch” e, e
nte com os C
de 2017, foi r
ente, 63.960.
L RESSEGURO
araçadas de q
as Ações no e

1 

DO AV
EM 07 

AR A R
AS PART

L RESSEGURO
33.376.989/0

º 333.0030917
arechal Câma
1, Rio de Jane

Ações nº BRIR
ação das Açõe

o da Comissão
nstrução CVM

os Participaçõe
S.A. (“Itaú S
rticipações Ca
sco Seguros,
radesco BBI S

nvestimentos
S.A. (“J.P. Mo

denadores Gl
BTG Pactual”
m conjunto 
Coordenadore
requerido per
000 ações or
OS S.A. (“Co
uaisquer ônus
xterior (“Ofer

VISO 
DE JULH
ELAÇÃO
TICIPANT

 

OS S.A. 
0001-91 
7-9 
ra, 171 

eiro, RJ 

RBRACNOR4
es na B3: IRBR

o de Valores M
M 400”), o Fu
es S.A. (“BB S
Seguros”), o
ixa Barcelona 

Itaú Seguro
S.A. (“Coord
s”), o Banco 
organ” e, em
lobais”), o B
”) e o Bank o

com o Bra
es Globais, “
ante a CVM 
dinárias, nom

ompanhia”) e
s ou gravame
rta”). 

AO M
HO DE 2
O COMP
TES DA 

3 

Mobiliários (“
undo de Gara
Seguros”), o 

o Itaú Vida e
 (“FIP Caixa 
os e Itaú V
enador Líde
Itaú BBA S.A

m conjunto co
rasil Plural S.A

of America M
asil Plural e 
Coordenado
o registro da 

minativas, escr
e de titularida
es (“Ações”), 

MERCAD
2017, CO
PLETA D
OFERTA

CVM”) nº 400
antia de Opera

Bradesco Seg
e Previdência 
Barcelona” e

Vida, “Acion
er” ou “Brad
A. (“Itaú BBA
om o Coorden
A. Banco Mú

Merrill Lynch B
o BTG Pac

ores da Ofer
oferta públic

iturais e sem 
ade dos Acion
a ser realizad

DO, 
OM 
DAS 
A 

 

0, de 
ações 
guros 

S.A. 
e, em 
istas 

desco 
A” ou 
nador 
ltiplo 

Banco 
ctual, 
rta”), 
ca de 
valor 

nistas 
da no 



 

 

1 A

A Oferta
organiza
Instrução
do Novo
respectiv
no merc
exclusiva
(conform
Coorden

Simultane
Inc., Ban
Securities
conjunto
para inve
Estados U
Commiss
Securities
Securities
América 
e o Brasi
América 
Regulatio
aplicável 
conjunto
de invest
29 de set
de 2015,
conforme
distribuiç
inclusive 
exclusiva
celebrado
(“Contra

 

A Oferta 

a consistirá na
do, e será rea

o CVM 400, b
o Mercado da
amente), com

cado de cap
mente, para 

me definido 
adores da Ofe

eamente, serã
co do Brasil S
s LLC, BTG P
, “Agentes d
estidores insti
Unidos da Am
sion dos Estad
s Act de 1933
s Act, bem co
sobre títulos e
l, para investid
ou não con

on S (“Regula
no país de d
, “Investidor
imento regu
tembro de 20
 conforme alt
e alterada (“L
ção e colocaçã

perante a 
mente no ex
o entre a Co
ato de Distrib

a distribuição 
alizada sob a 
bem como os 
a B3 S.A. – B
m a participaç
pitais brasileir
efetuar esfor
no item 7 

erta, “Institu

ão realizados 
Securities LLC
Pactual US Ca
de Colocação
tucionais qua

mérica, conform
dos Unidos da
3, conforme a
mo nos termo
e valores mob
dores que seja

nstituídos de 
amento S”), e
domicílio de c
res Estrange

ulamentados 
014 (“Resoluç
terada (“Instr
Lei 4.131”), s
ão das Ações 
SEC. Os esf

xterior, serão 
ompanhia, os
buição Intern

 

pública secu
coordenação
esforços de d
Brasil, Bolsa, 
ção de determ
ro, credencia
ços de coloca
abaixo) (“In

ições Partici

esforços de c
, Itau BBA US
apital LLC e 
o Internacion
alificados (qua
me definidos 
a América (“S
lterado (“Sec

os de quaisque
biliários; e (ii) n
am considerad
acordo com 

editado pela S
ada investido
iros”), que in
pela Resoluç

ção CMN 4.3
rução CVM 5
sem a necessi
em agência o

forços de co
realizados n

s Acionistas 
nacional”). 

2 

undária das A
o dos Coorden
dispersão acio

Balcão (“Reg
minadas instit
adas junto à
ação das Açõ
nstituições C
pantes da O

colocação das
SA Securities, 
Merrill Lynch
nal”) (i) nos 
alified institut
na Regra 144

SEC”), em ope
curities Act”)
er outras regra
nos demais pa
dos não reside

as leis dess
SEC, no âmbit
r (investidores
nvistam no B
ção do Con
373”), e pela 
560”), ou pel
dade, portant

ou órgão regu
olocação das 
os termos do
Vendedores 

Ações no Bras
nadores da O
nária previsto
gulamento d
tuições interm
 B3, convid

ões junto aos 
Consorciadas

Oferta”). 

s Ações no ex
Inc., J.P. Mor
, Pierce, Fenn
Estados Unid

tional buyers),
4A, editada pe
erações isenta
) e nos regula
as federais e e
aíses, que não
entes ou dom
se país (non-
to do Securitie
s pertencente
rasil em conf
nselho Mone
Instrução da 

la Lei n° 4.13
to, da solicita
ulador do mer

Ações junto
o Placement 
e os Agente

sil, em mercad
Oferta, observa
os no Regulam
do Novo M
mediárias aut
adas a part
Investidores 

s” e, em c

xterior pelo Br
rgan Securities
ner & Smith 
os da Améric
, residentes e
ela U.S. Securi
as de registro
mentos editad
estaduais dos 
o os Estados U

miciliados nos 
U.S. persons)
es Act, e obse
es às alíneas (
formidade com
etário Nacion
CVM n° 560

31, de 3 de se
ação e obtenç
rcado de capi
o a Investido
Facilitation A

es de Coloca

do de balcão
ado o dispost

mento de Lista
ercado” e “
torizadas a op
icipar da Of
Não Institucio
onjunto com

radesco Secur
s LLC, Brasil P
Incorporated

ca, exclusivam
e domiciliados
ities and Exch
, previstas no
dos ao ampar
Estados Unido

Unidos da Am
Estados Unido
), nos termo
ervada a legisl
(i) e (ii) acima
m os mecani
nal n° 4.373,
0, de 27 de m
etembro de 1
ção de registr
tais de outro 
ores Estrange
Agreement, a
ação Internac

o não 
to na 
agem 
B3”, 
perar 
ferta, 
onais 

m os 

rities, 
Plural 
 (em 

mente 
s nos 
ange 

o U.S. 
ro do 
os da 

mérica 
os da 
s do 
lação 

a, em 
smos 
, de 

março 
962, 

ro de 
país, 

eiros, 
a ser 
cional 



 

 

Nos term
Anúncio 
IRB-Brasil
considera
Vendedo
cento) do
em até 1
Acionista
Secundár
mesmas c

Nos term
considera
até 15% 
ou seja, 
pelos Ac
mesmo p
outorgad
Contrato
IRB-Brasil
Coordena
as quais 
constatad
terá o di
período d
Companh
uma ou 
decisão d
Vendedo
Oferta qu
Contrato
por parte

As Ações
colocadas
individua
e demais 
Ações qu
junto a 
Coordena
Lei n° 6.3

 

mos do artig
de Início da 
l Resseguros S
ar as Ações d
res, em comu
o total de Açõ
12.792.000 a
as Vendedores
ria de Ações 
condições e p

mos do artigo
ar as Ações A
(quinze por c
em até 9.594
ionistas Vende
preço das Açõ
da pelos Acion
o de Coordena
l Resseguros 
adores da Ofe
serão destina

do no decorre
ireito exclusivo
de até 30 (trin
hia na B3, inc
mais vezes, a

de sobrealoca
res seja toma
uando da fixa

o de Distribuiç
e dos Coorden

s (considerand
s pelas Institu
l e não solidár
disposições p

ue forem obje
Investidores 

adores da Of
385, de 7 de d

go 14, parág
Oferta Públic

S.A. (“Anúnc
do Lote Suple
um acordo co
ões inicialmen
ções ordinária
s na proporçã
Ordinárias de 
elo mesmo pr

o 24 da Instr
Adicionais) pod
cento) do tota
4.000 ações o
edores na pro

ões inicialmen
nistas Vended
ação, Distribui

S.A., a se
erta e, na qua
adas, exclusiva
er da Oferta 
o, a partir da

nta) dias conta
clusive, de exe
após notificaç

ação das açõe
ada em comum
ção do Preço 
ão, as Ações 

nadores da Of

do as Ações 
uições Participa
ria, a ser prest
revistas no Co

eto de esforço
Estrangeiros, 
ferta, em mo
ezembro de 1

 

grafo 2º, da
ca de Distrib
cio de Início
ementar, conf
om os Coorde
nte ofertadas 
as de emissão
ão indicada n

Emissão do 
reço das Açõe

rução CVM 4
derá ser acresc
l das Ações in

ordinárias de e
oporção indica
te ofertadas (

dores ao Agen
ição e Garant
er celebrado 
alidade de int
amente, a ate
(“Opção de 

a data de ass
ados da data d
ercer a Opção 
ção, por escr
es ordinárias d
m acordo ent
por Ação (co
do Lote Suple
erta. 

Adicionais, m
antes da Ofer
ada pelos Coo

ontrato de Dist
os de colocaçã
serão obriga

oeda corrente
976, conform

3 

 Instrução C
buição Secund
o”), a quantid
forme definid
enadores da O
(sem conside

o da Compan
o Prospecto 
IRB-Brasil Ress

es inicialmente

400, a quant
cida de um lo

nicialmente ofe
emissão da C
ada no Prosp
(“Ações do L
nte Estabilizad
ia Firme de Liq

entre a Co
terveniente-an
ender um eve
Ações do Lo
inatura do Co

de início da ne
de Ações do 
ito, aos dem
de emissão d
tre o Agente 
nforme defini
ementar não 

mas sem consi
rta, em regim
ordenadores d
tribuição e ob
ão no exterio
toriamente a

e nacional, no
me alterada. 

CVM 400, a
dária de Açõ
dade de Açõ
o abaixo), po

Oferta, ser ac
erar as Ações 
nhia, a serem
Preliminar da 
seguros S.A. 

e ofertadas (“A

idade de Açõ
ote suplement
ertadas (sem c

Companhia, a 
ecto Prelimina
Lote Suplem
dor, nos termo
quidação de A
ompanhia, o
nuente, a B3 (
entual excesso
ote Supleme
ontrato de D
egociação das
Lote Supleme
ais Coordena
a Companhia
Estabilizador 
do no item 4
serão objeto 

iderar as Açõ
e de garantia

da Oferta, de a
bservadas as di
or pelos Agent
dquiridas e l
os termos do

té a data d
ões Ordinária
ões inicialmen
oderá, a crité
crescida em at
do Lote Supl

m integralment
 Oferta Públic
(“Prospecto 
Ações Adicio

ões inicialmen
tar em percen
considerar as 
serem integr

ar, nas mesm
entar”), conf
os do Instrum
Ações Ordinár
os Acionistas 
(“Contrato d

o de demanda
entar”). O Ag
istribuição, in

s ações ordiná
entar, no todo
adores da Ofe
a de titularida
e os demais C
abaixo). Con
de garantia fi

ões do Lote S
a firme de liqu
acordo com os
isposições do 
tes de Coloca
liquidadas no
o artigo 19, 

da divulgação
s de Emissão

nte ofertada 
rio dos Acion
té 20% (vinte
ementar), ou 
te alienadas p
ca de Distribu
Preliminar”)

onais”). 

nte ofertada 
ntual equivalen
Ações Adicion

ralmente alien
as condições 
forme opção 

mento Particula
rias de Emissã

Vendedores
de Distribuiçã
a que venha 
gente Estabiliz
nclusive, e po
rias de emissã

o ou em parte
erta, desde q
ade dos Acion
Coordenadore
forme dispost
irme de liquid

Suplementar) s
uidação, de fo
s limites indivi
item 11 abaix
ação Internaci
o Brasil junto

parágrafo 4°

o do 
o do 
(sem 

nistas 
e por 
seja, 

pelos 
uição 
, nas 

(sem 
nte a 
nais), 
nadas 

e ao 
a ser 
ar de 
ão do 
s, os 
ão”), 
a ser 
zador 
r um 
ão da 
e, em 
que a 
nistas 
es da 
to no 
dação 

serão 
orma 
duais 
o. As 
ional, 

o aos 
°, da 



 

 

2 A

A realiza
21 de ag
em 05 de
Econômic
19 de ma
União e n

A realiza
agosto d
Brasília, e

O conselh
reunião r
Distrito F
que proc
de preço 
efetivaçã
Adiciona
Participaç
represent
quantida

A realizaç

Não houv
Vida, tam

A realiza
realizada 

3 I

Os Coor
Instituiçõ

Para fins 
Ofertas P
Entidades
J.P. Morg

 

Aprovações 

ção da Oferta
osto de 2015
e outubro de 2
co em 22 de 
aio de 2017, 
no jornal Valo

ção da Oferta
e 2015, cuja 

em 14 de agos

ho de adminis
realizada em 
ederal, em 25
eda com todo
mínimo e da 
o do início d
lmente, em 
ções S.A., con
tantes a aprov
de de ações a

ção da Oferta 

ve necessidad
mpouco haverá

ação da Ofert
em 06 de julh

nstituições 

denadores da
ões Consorciad

do artigo 2°
Públicas de Dis
s dos Mercad
an, além de C

Societárias

a foi (i) aprov
, cuja ata foi a
2015, sob o n
outubro de 
cuja ata será

r Econômico. 

a foi aprovada
ata foi devida
sto de 2015, s

stração da BB 
12 de agosto

5 de setembro
os os atos nec
quantidade d

da distribuiçã
23 de jun

ntrolador da B
varem preço m
a serem aliena

foi aprovada 

de de aprovaç
á necessidade

ta foi aprovad
ho de 2017. 

Participante

a Oferta, em 
das para partic

, inciso II, do 
stribuição e A
os Financeiro 

Coordenador d

 

s 

vada pela Co
arquivada na J

nº 000028219
2015; e (ii) r

á devidamente

a pelo FGEDU
amente registr
sob o nº 0089

Seguridade P
o de 2015, cu
o de 2015, sob
cessários à pre
de ações de tit
o e do paga
ho de 2017
BB Seguros, a
mínimo, a ser 
das. 

pelo Bradesco

ção específica 
e de aprovação

da pelo FIP C

es da Oferta

nome da C
cipar da coloc

Anexo II, do 
Aquisição de V

e de Capitais
da Oferta, figu

4 

mpanhia em 
Junta Comerc

933 e publicad
atificada em 
e arquivada n

UC em assemb
rada no 1º Of
98658. 

Participações S
uja ata foi dev
b o nº 201508
eparação da d
tularidade da 
amento da re
7, o conselh
provou a orie
definido em c

o Seguros nos

para a realiza
o específica pa

Caixa Barcelon

a 

ompanhia e 
ação das Açõe

Código ANB
Valores Mobiliá
s (“Código A
ura como Coo

assembleia g
cial do Estado 
da no Diário O
assembleia g

na JUCERJA e

bleia geral ext
fício de Regist

S.A., controlad
vidamente reg
880880, a ori

distribuição da
BB Seguros a 

emuneração d
ho de adm
entação à BB 
comum acord

s termos de se

ação da Ofert
ara a fixação d

na em reuniã

dos Acionista
es. 

BIMA de Regu
ários, expedid

ANBIMA” e “A
ordenador Adi

eral de acion
do Rio de Jan

Oficial da Uniã
eral de acion

e publicada no

traordinária re
tro de Títulos 

dor da BB Seg
gistrada na Ju
ientação à BB 
a Oferta, excet

serem alienad
dos Coordena
inistração da
Seguros para
o com os dem

eus atos const

ta pelo Itaú Se
do Preço por A

ão do comitê 

as Vendedore

ulação e Melh
o pela Associ
ANBIMA”, re
icional no âm

istas realizada
neiro (“JUCER
o e no jornal V
istas realizada
o Diário Oficia

ealizada em 1
e Documento

guros, aprovou
unta Comercia

Seguros de m
to pelas defin
das, bem com
adores da Of
a BB Seguri
a que oriente 
mais acionistas

itutivos.  

eguros e pelo
Ação. 

de investime

es, convidaram

hores Práticas 
ação Brasileira
espectivament
bito da Oferta

a em 
RJA”) 
Valor 
a em 
al da 

2 de 
os de 

u, em 
al do 
modo 
ições 

mo da 
ferta. 
dade 
seus 

s, e a 

o Itaú 

entos 

m as 

para 
a das 
te), o 
a. 



 

 

4 P

No conte
estará sit
sessenta 
Companh
Ação”). 
Pedidos 
processa
de o Pre
indicativ
na faixa
Circular 
do seu P

O Preço p
ser realiz
Coordena
Colocaçã
consonân
(“Proced

O Preço p
e quantid
durante 
justificad
com a r
Institucio
Investido
não part

Poderá s
abaixo de
limite má
Adiciona
verificado
(sem con
Ações a 
realizada

 

Preço por Aç

exto da Oferta
tuado entre R

e cinco cen
hia poderá se
Na hipótese
de Reserva 

ados, observ
eço por Ação 
va do preço 
 indicativa d
SRE nº 01/20

Pedido de Re

por Ação será
ado exclusiva
adores da Ofe

ão Internacion
ncia com o 
dimento de B

por Ação será
dade da dem
o Procedimen
a na medida 
ealização do 

onais apresen
ores Não Ins
ticiparão da f

ser aceita a p
efinido) no Pr
áximo de 20
is e as Ações
o excesso de 
nsiderar as Aç

Investidores 
s por Investido

ção 

a, estima-se q
$27,24 (vinte
tavos), ressalv

er fixado acim
e do Preço p
(conforme d
adas as cond
ser inferior 

e o valor co
do preço, nos
017 da CVM,
serva, confo

á fixado após 
mente junto a
erta, no Brasi
nal, no exteri
disposto no 

Bookbuilding

 calculado ten
anda (por vo

nto de Bookbu
em que o pr
Procedimento

tarão suas i
stitucionais n
fixação do P

participação d
rocedimento d
% (vinte por
do Lote Sup

demanda sup
ões Adicionai
Institucionais 
ores Institucio

 

que o preço d
 e sete reais e
vado, no ent

ma ou abaixo 
por Ação ser
definido no 
dições de efi
ao resultado
rrespondent
s termos do 
, hipótese em
rme descrito

a conclusão d
a Investidores 
il, conforme p
or, conforme 
artigo 23, p

g”). 

ndo como par
olume e preço
uilding. A esc
eço de merca
o de Bookbu
ntenções de 
não participa
reço por Açã

de Investidores
de Bookbuildin
r cento) das 
lementar). No

perior em 1/3 
s e as Ações 
que sejam P

nais que sejam

5 

e aquisição p
e vinte e quat
tanto, que o
desta faixa, a

r fixado acim
item 7.1 aba
cácia descrit

o da subtraçã
e a 20% (vin
artigo 6º do 
m que o Inv

o no item 8 a

do procedimen
Institucionais

previsto no C
previsto no 

parágrafo 1°,

râmetro as ind
o) por Ações 
colha do crité
ado das Açõe
uilding, o qua

investimento
arão do Proc

ão. 

s Instituciona
ng, mediante 
Ações inicial

os termos do 
(um terço) à

do Lote Suple
Pessoas Vincu
m Pessoas Vin

or ação ordin
tro centavos) 

o preço por a
a qual é mer
ma ou abaix
aixo) serão n
tas no item 7
ão entre o va
nte por cento
Anexo II do

vestidor Não 
baixo. 

nto de coleta 
s (conforme d
ontrato de D
Contrato de 

, e no artigo

dicações de int
coletadas jun

ério para dete
s a serem ad
al reflete o v
o nas Ações
cedimento d

is que sejam 
a coleta de i

mente oferta
artigo 55 da

à quantidade 
ementar), não
uladas, sendo
culadas autom

nária de emiss
e R$33,65 (t
ação ordinári
ramente indic
xo dessa faix
normalmente
7.1(a) abaixo
alor mínimo 
o) do valor m

o Código ANB
Instituciona

de intenções 
efinido no ite
istribuição, e 
Distribuição 

o 44 da Ins

teresse em fu
nto a Investido
erminação do 
quiridas será 
valor pelo qu

no contexto
de Bookbuild

Pessoas Vinc
ntenções de i

adas (sem con
 Instrução CV
de Ações inic

o será permiti
o as intenções
maticamente c

são da Compa
rinta e três re
ia de emissão
ativa (“Preço
xa indicativa
e considerad
o, exceto no 
previsto na f
máximo prev
BIMA e do O
al poderá des

de investimen
em 7 abaixo) p

pelos Agente
Internacional
trução CVM 

nção da quali
ores Institucio
Preço por Aç
aferido de ac

ual os Investid
o da Oferta

ding e, porta

culadas (confo
nvestimento a
nsiderar as A
VM 400, caso
cialmente ofer
da a colocaçã
s de investim
canceladas. 

anhia 
eais e 
o da 

o por 
a, os 
dos e 
caso 
faixa 
visto 

Ofício 
sistir 

nto a 
pelos 
es de 
, em 
400 

dade 
onais, 
ção é 
cordo 
dores 
. Os 
anto, 

orme 
até o 

Ações 
o seja 
rtada 
ão de 

mento 



 

 

Para os f
Instrução
vinculada
da Comp
cônjuges
pessoa fí
Colocaçã
Oferta e/
da Oferta
Agentes 
que man
Internacio
de supor
Instituiçõ
envolvido
vinculada
diretame
nos itens
vinculada

As Pesso
Internacio
caso, som

Os invest
(hedge) e
ações ord
Instrução
da Oferta
Vinculada
Ações –
demand

 

fins da Oferta
o CVM nº 50
as à Oferta os 
panhia e/ou d
 ou companh
ísica ou jurídic
ão Internacion
/ou dos Agent
a; (iv) agente
de Colocação
ntenham, com
onal, contrato
rte operaciona
ões Participant
os na Oferta; 
as às Instituiçõ
nte envolvidas

s (ii) a (v) acim
as, salvo se ge

as Vinculadas
onal, poderão

mente por me

timentos realiz
em operações 
dinárias de e

o CVM 400 e 
a para os fins
as. Para mai
– A eventua
a e o preço d

a, e nos term
05, de 27 de

investidores q
dos Acionistas 
heiros, seus as
ca e/ou admin
nal; (iii) empre
tes de Coloca
s autônomos 

o Internaciona
m as Institui
o de prestação
al no âmbito 
tes da Oferta e
(vii) sociedade

ões Participan
s na Oferta; (v

ma; e (ix) clube
eridos discricio

s às Instituiçõe
o realizar seus 
io da entidade

zados pelas pe
com derivativ

missão da Co
não serão co

s do artigo 5
is informaçõ
al contrataçã
das Ações”, d

 

mos do artigo 
e setembro de
que sejam (i) c

Vendedores
scendentes, d
nistradores da
gados, operad
ção Internacio
que prestem

al, desde que 
ções Participa
o de serviços d
da Oferta; (v

e/ou pelos Ag
es controlada
tes da Oferta
viii) cônjuge o
es e fundos d

onariamente p

es Participante
respectivos P

e a que estive

essoas mencio
vos contratada
ompanhia com
onsiderados in
5 da Instruçã

ões, veja a s
ão e realiza
do Prospecto

6 

55 da Instru
e 2011, conf
controladores 
e/ou outras p

descendentes 
s Instituições 
dores e dema
onal diretame

m serviços às I
diretamente e
antes da Ofe
diretamente r
vi) sociedades 
gentes de Colo
s, direta ou in
 e/ou aos Ag
u companheir

de investiment
or terceiros nã

es da Oferta e
edidos de Res
rem vinculada

onadas no art
as com terceir
mo referência
nvestimentos r
ão CVM 400, 
seção “Fatore
ação de ope
o Preliminar.

ução CVM 40
forme alterad
pessoa física o

pessoas vincul
e colaterais a
Participantes 

ais prepostos d
nte envolvido
Instituições Pa
envolvidos na 
erta e/ou co
relacionados à
 controladas, 
ocação Intern
ndiretamente 
entes de Colo
ro e filhos me
to cuja maiori
ão vinculados 

e/ou a quaisq
serva ou orden
as. 

tigo 48 da Ins
ros ou transaç
a, são permiti
realizados por
desde que ta

es de Risco 
erações de h

00 e do artigo
da, serão con
ou jurídica e/o
ladas à Oferta
até o 2º grau
da Oferta e/o
das Instituiçõe

os na estrutura
articipantes d
Oferta; (v) de

om os Agent
à atividade de

direta ou ind
acional, desde
por pessoas 

ocação Intern
nores das pes
ia das cotas p
(“Pessoas Vi

quer dos Agen
ns de investim

strução CVM 4
ções de total r
dos na forma
r Pessoas Vinc
ais terceiros n
Relacionado

hedge pode

o 1º, inciso V
nsideradas pes
ou administrad
a, bem como 
; (ii) controlad

ou dos Agente
es Participante
ação e distribu
a Oferta e/ou
emais profissio
tes de Coloc
 intermediaçã
diretamente, 
e que diretam
físicas ou jurí
acional desde

ssoas mencion
pertença a pes
inculadas”).

ntes de Coloc
mento, confor

400 para prot
return swap, te
a do artigo 4
culadas no âm
não sejam Pes
os à Oferta 
em influenci

VI, da 
ssoas 
dores 
seus 

dores 
es de 
es da 
uição 
u aos 
onais 
cação 
ão ou 
pelas 

mente 
ídicas 
e que 
nadas 
ssoas 

cação 
me o 

teção 
endo 

48 da 
mbito 
ssoas 
e às 
ar a 



 

 

A partic
Bookbui
nas Açõe
das açõe
veja a se
Institucio
adversam
Institucio
ordinária

5 E

O Agent
poderá, 
emissão 
negociaç
bursáteis
legais ap
Estabiliza
Estabiliz
artigo 23
janeiro de

Não exis
estabiliza
observad
poderão 
ordinária
realizá-la
retomá-la

A partir d
obtenção

6 C

As Açõe
titulares 
Lei nº 6.4
Regulame

• d
C

 

ipação de In
ilding poder
es por Invest
es ordinárias
eção “Fatore
onais que se
mente a for
onais que s
as de emissã

Estabilização

te Estabilizado
a seu exclusiv
da Companh
ão das ações
 de compra e
plicáveis e o 
ação de Preço
zação”), o qu
3, parágrafo 3
e 2005 (“Deli

ste obrigação
ação e, uma 
as as disposi
escolher livre

s de emissão 
s em todos 
as a qualquer 

da divulgação
o de cópias jun

Característic

s conferirão 
de ações ord

404, de 15 de
ento do Novo

direito de voto
Companhia co

nvestidores I
á impactar a
tidores Instit
s de emissão
es de Risco R
ejam Pessoas
rmação do P
ejam Pessoa

ão da Compa

o do Preço d

or, por interm
vo critério, co

hia na B3, po
s ordinárias d
e venda de a

disposto no
o de Ações O
al foi previam
3°, da Instruç
iberação CVM

, por parte d
vez iniciadas
ções do Con
emente as da
da Companh
os dias ou 
momento, a s

o do Anúncio 
nto ao Agente

cas das Açõe

a seus titular
dinárias de e
e dezembro d

o Mercado, co

o nas assemble
orresponde a u

 

nstitucionais
adversament
tucionais que
o da Compan
elacionados 
s Vinculadas
Preço por A
as Vinculada
nhia no merc

das Ações 

médio da Ita
onduzir ativid

or um período
de emissão d
ções ordinária

o Instrumento
Ordinárias de

mente submeti
ção CVM 400
M 476”). 

do Agente E
s, tais operaç
ntrato de Esta
atas em que 
hia no âmbito 

em qualquer
seu exclusivo c

de Início, o C
e Estabilizador

es 

res os mesmo
emissão da C
de 1976, conf
nforme vigent

eias gerais da 
um voto; 

7 

s que sejam 
te a formaçã
e sejam Pess
nhia no mer
à Oferta e à
 no Procedim

Ação, e o in
as poderá pr
cado secundá

ú Corretora 
dades de esta
o de até 30 
a Companhia
as de emissão
o Particular d
e Emissão do
do à análise e

0 e do item II

Estabilizador o
ções poderão 
abilização. As
realizarão as
das atividade

r data espec
critério. 

Contrato de Es
r e à CVM, no

os direitos, va
ompanhia, n
forme alterad
tes nesta data

Companhia, s

Pessoas Vin
ão do Preço 
soas Vinculad
rcado secund
às Ações – A
mento de Bo
vestimento 
romover red
ário”, do Pro

de Valores M
abilização de 
(trinta) dias c

a na B3, incl
o da Compan
de Contrato 
 IRB-Brasil Re
e aprovação d
 da Deliberaç

ou da Corret
ser desconti

ssim, o Agen
s operações d
es de estabiliz
cífica, podend

stabilização es
os endereços in

antagens e re
os termos pr

da (“Lei das 
a, dentre os qu

sendo que cad

culadas no P
por Ação, e

das poderá r
dário. Para m

participação
ookbuilding 
nas Ações 

dução da liq
ospecto Prelim

Mobiliários S.A
preço das aç
contados da 
lusive, por m
nhia, observad

de Prestação
esseguros S.A

da B3 e da CV
ção da CVM 

tora, de reali
inuadas a qu

nte Estabilizad
de compra e 
zação, não est
do, inclusive, 

stará disponív
ndicados no it

estrições con
revistos no e
Sociedades p
uais se incluem

da ação ordiná

Procediment
e o investim
eduzir a liqu

mais informa
o de Investid
poderá impa
por Investid
uidez das a
minar. 

A. (“Correto
ções ordinária
data de iníci

meio de opera
das as dispos
o de Serviço
A. (“Contrato
VM, nos termo
n° 476, de 2

zar operaçõe
ualquer mome
dor e a Corre

venda das a
tando obrigad

interrompê-l

vel para consu
tem 19 abaixo

feridos aos a
estatuto socia
por Ações”)
m os seguintes

ária de emissã

o de 
ento 

uidez 
ações 
dores 
actar 
dores 
ações 

ora”), 
as de 
o de 

ações 
ições 

os de 
o de 
os do 
25 de 

es de 
ento, 
etora 
ações 
dos a 
las e 

ulta e 
o. 

atuais 
l, na 
e no 

s: 

ão da 



 

 

• o
d
c
p
n
a

• d
a
t
d
R
a

• d
a
c
o
v
e
C

• n
d
p

• d
s
S

• d
d
A

• t
p
S

Para info
“18.1 - D

observadas as 
dividendo mín
cento) do lucro
por Ações, be
natureza even
administração,

direito de ali
asseguradas ao
ítulo oneroso 

de operações 
Regulamento d
acionistas cont

direito de alien
ações a ser rea
cancelamento 
ordinárias de 
valor econôm
especializada 
Companhia, se

no caso de liq
da sua particip
por Ações; 

direito de pref
ubscrição em

Sociedades po

direito integral
de emissão da
Anúncio de Iní

odos os dema
previstos no R
Sociedades po

ormações sob
Direitos das aç

disposições a
nimo obrigató
o líquido de c
m como ao r

ntualmente di
, conforme ap

enar as açõ
os acionistas c
do controle d
sucessivas, ob
do Novo Merc
troladores (tag

nar as ações o
alizada pela Co

do registro 
emissão da C
ico, apurado 
com experiên

eus administra

uidação da Co
pação no cap

ferência na su
mitidos pela C

r Ações; 

l ao recebime
a Companhia 
ício; e 

ais direitos as
Regulamento 
r Ações. 

bre a ação p
ções” do Form

aplicáveis da 
ório, em cada
ada exercício,
recebimento d
stribuídos po

plicável; 

es ordinárias
controladores 
da Companhia
bservadas as c
cado, de form
g along); 

ordinárias de e
ompanhia ou 
de companh

Companhia no
mediante lau

ncia comprov
adores e/ou ac

ompanhia, dir
pital social, no

bscrição de n
ompanhia, co

nto de dividen
que vierem a 

ssegurados às
do Novo Me

preferencial d
mulário de Refe

8 

Lei das Socied
a exercício soc
 ajustado nos

de dividendos
or deliberação

s de emissão
da Companh

a, tanto por m
condições e o
ma a lhe asseg

emissão da Co
pelos acionist

hia aberta ou
o Novo Merca
udo de avalia
vada e indep
cionistas contr

reito de partic
os termos do 

ovas ações, d
onforme conf

ndos e demais
ser declarado

 ações ordiná
ercado, no es

de classe esp
erência. 

dades por Aç
cial, não infe
s termos do ar
s adicionais e 
o de assemble

o da Compa
ia, no caso de

meio de uma ú
s prazos prev
gurar tratame

ompanhia em
tas controlado
u de cancelam
ado, por, no 
ação elaborad
pendente qua
roladores;  

cipar do acerv
artigo 109, i

debêntures co
ferido pelo ar

s distribuições
os pela Comp

árias de emiss
statuto socia

pecial de titu

ções, direito a
erior a 25% (
rtigo 202 da L
demais prove

eia geral ou 

anhia, nas m
e alienação, d
única operaçã
vistos na legisl
ento igualitário

m oferta públic
ores da Comp
mento de lis
mínimo, obri
do por institu
anto ao pode

vo da Compan
inciso II, da L

nversíveis em 
rtigo 109, inc

s pertinentes à
anhia a partir

são da Comp
l da Compan

ularidade da 

ao recebiment
(vinte e cinco
Lei das Socied
entos de qua
pelo conselh

mesmas cond
ireta ou indire

ão, como por
ação vigente 
o àquele dado

ca de aquisiçã
panhia, em cas
stagem das a
gatoriamente
uição ou emp
er de decisão

nhia, na propo
Lei das Socied

ações e bônu
ciso IV, da Le

às ações ordin
r da divulgaçã

anhia, nos te
nhia e na Le

União, veja 

to de 
o por 
dades 
lquer 
o de 

ições 
eta, a 
meio 
e no 

o aos 

ão de 
so de 
ações 
, seu 
presa 
o da 

orção 
dades 

us de 
i das 

nárias 
ão do 

rmos 
i das 

item 



 

 

7 P

Após a 
Instituiçõ
Reserva e
conclusão
valores m
de Distrib
Início e a
Ordinária
Prospecto
das Açõe
regime d
dispersão
conforme

(i) u
B
In
o
v
in
P

(ii) u
B
d
f
a
d
fe
re
in
c
“

Os Coor
distribuiç
do Novo 
de uma b
dos Coo
estratégic
investime
conformi
Participan
esclarecim

Procediment

divulgação d
ões Consorcia
e do Período
o do Procedim

mobiliários sob
buição Interna
a disponibiliza
as de Emissão
o Preliminar, “
es (consideran
e Garantia Fir

o acionária p
e descritas nos

uma oferta des
B3, em qualqu
nvestidores Ins
o Período de R
valor mínimo d
nvestimento de
Pedido de Res

uma oferta des
B3, que não se
de investiment
undos de pen

autorizadas a f
de títulos e va
echadas de p
egulamentaçã
nexistindo par
como os Inv
“Investidores

rdenadores d
ção das Ações

Mercado, no 
base acionária
ordenadores d
ca, observad
ento ao perfil
dade com o 
ntes da Ofe
mento de even

to da Oferta

o Aviso ao M
das), a dispo
 de Reserva 
mento de Boo
b a categoria “
acional, a con
ação do Prosp
o do IRB-Bras
“Prospectos”
ndo as Ações
rme de Liquid
revisto no Re
s itens 7.1 e 7

stinada a inves
uer caso, resid
stitucionais, qu
Reserva para Pe
de pedido de in
e R$1.000.000
serva” e “Inve

stinada a inves
ejam considera
to excedam R
são, entidades
funcionar pelo
alores mobiliár
revidência com

ão da CVM, 
ra estes, valor
vestidores Est
 Instituciona

a Oferta, a 
s, nos termos 

que diz respe
a diversificada
da Oferta co
o que os C
 de risco de 
artigo 21 da

erta, de exe
ntuais dúvidas

a 

Mercado, bem
onibilização d
para Pessoas 
okbuilding, a 
“A” pela CVM
ncessão do re
pecto Definitiv
sil Resseguros
), as Instituiçõ

s Adicionais, 
ação (conform
egulamento d
7.2 abaixo, qu

stidores pesso
dentes, domici
ue formalizem 
essoas Vincula
nvestimento d
0,00 (um milhã
estidores Não

stidores pesso
ados Investido
$1.000.000,0
s administrado

o Banco Centra
rios registrado
mplementar e
em qualquer

res mínimos e
trangeiros (e
is”) (“Oferta

Companhia 
do artigo 33,

eito ao esforço
 de acionistas

om seus clien
Coordenadore
seus clientes,
a Instrução C
mplares dos
s por pessoa d

9 

m como dest
o Prospecto 
Vinculadas (
concessão do

M, a celebraçã
egistro da Ofe
vo da Oferta 
s S.A. (“Pros
ões Participant
mas sem con
me definido n
do Novo Mer
ais sejam: 

as físicas e jur
liados ou com
Pedido de Res
das, junto a u
e R$3.000,00 
ão de reais) po
o Instituciona

oas físicas e jur
res Não Institu
0 (um milhão
oras de recurso
al do Brasil, co
os na CVM e/
e de capitaliza
r caso, reside
e máximos (“
m conjunto c
Instituciona

e os Acionis
, parágrafo 3º
o de dispersão
s, as relações
ntes e outras
s da Oferta
(ii) o tratame

CVM 400, e (
Prospectos

designada pelo

ta nova divu
Preliminar, o 

(conforme de
o registro da 
ão do Contrato
erta pela CVM
Pública de Dis
pecto Defin
tes da Oferta 
nsiderar as Aç
o item 11 ab
rcado, por m

rídicas e clube
m sede no Bra
serva durante 
ma única Insti
(três mil reais)

or investidor (“
ais”, respectiva

rídicas e clube
ucionais, cujas 
o de reais), alé
os de terceiro

ondomínios de
/ou na B3, se
ação, investido
entes, domicil
Investidores 
com os Inve
l”). 

stas Vendedo
º, da Instrução
o acionária, o
da Companh
s consideraçõ

deverão as
ento justo e 
(iii) o recebim

para leitura
o Coordenado

lgação (com 
encerrament

efinidos no ite
Companhia c
o de Distribui

M, a divulgaçã
stribuição Sec
itivo” e, em
realizarão a d
ções do Lote 
aixo), e obser

meio de duas

es de investime
asil, que não s
o Período de R
ituição Consor
) e o valor má

“Valores Míni
amente) (“Ofe

es de investime
 intenções esp

ém de fundos
s registradas n
estinados à ap
eguradoras, en
ores qualificad
iados ou com
Instituciona

estidores Inst

ores, elaborar
o CVM 400, e

o qual levará e
ia, dos Acioni

ões de natur
ssegurar: (i) 
equitativo ao

mento prévio, 
a obrigatória
or Líder. 

os logotipos
to do Períod
em 7.1 abaix
como emissor
ção e do Con
ão do Anúnci
cundária de A

m conjunto co
distribuição pú

Suplementar
rvado o esforç
 ofertas disti

ento registrado
sejam conside
Reserva ou du
rciada, observa
áximo de pedid
imo e Máxim
erta de Varejo

ento registrado
pecíficas ou glo
s de investime
na CVM, entid
plicação em ca
ntidades aber
dos nos termo
m sede no B
ais Locais”), a
titucionais Lo

rão um plano
e do Regulam
em conta a cr
istas Vendedo
eza comercia
a adequação
s investidores
pelas Institu

, assegurand

s das 
o de 

xo), a 
ra de 

ntrato 
io de 

Ações 
om o 
ública 
r) em 
ço de 
intas, 

os na 
radas 
rante 

ado o 
do de 

mo do 
o”); e 

os na 
obais 

entos, 
dades 
rteira 

rtas e 
os da 
Brasil, 
assim 
ocais, 

o de 
mento 

iação 
ores e 
al ou 
o do 
s, em 
ições 

do o 



 

 

Conform
distribui
Oferta c
ofertada
do Proce

Caso não
Ações in
conclusão
cancelada
automati
correção 
alíquota 
cancelam
Ações – 
que a O
adquirir 

Após a 
e obtençã
item 19 a

Não have

7.1 O

A Oferta
reserva a
período c
Reserva
Reserva 
conclusão
ambos os

Os Pedid
realizado
o excesso
considera

No conte
20% (vin
Suplemen
prioritaria
Reserva, 
previstas 

me faculdade
ição parcial n
caso não haj
as (sem cons
edimento de 

o existam Ped
icialmente ofe
o do Procedi
a, sendo to
camente can
monetária, se
for superior 

mento. Para m
Na medida e

Oferta venha
a totalidade

divulgação do
ão de cópias
abaixo. 

erá contrataçã

Oferta de Var

 de Varejo se
ntecipada me
compreendido
”), e (ii) Inve
no dia 17 de
o do Procedi
s casos, obser

dos de Reser
os durante o P
o de demand
ar as Ações Ad

exto da Oferta
nte por cento
ntar), a crité
amente à col
nos termos d
e o procedim

e prevista n
no âmbito da
a investidor

siderar as Aç
Bookbuildin

didos de Rese
ertadas (sem c
mento de Bo

odos os Ped
celados, e os

em reembolso
a zero, no 

mais informa
em que não s
a a ser canc

e das Ações o

o Anúncio d
s junto aos 

ão de formado

rejo 

erá realizada j
ediante o pree
o entre 17 de 
stidores Não 
e julho de 20
mento de Bo
vados os Valo

rva realizados
eríodo de Res

da superior em
dicionais e as 

a de Varejo, o
o) da totalidad
rio dos Coor
locação públi

do item 7.1 (ii
ento abaixo in

os artigos 3
a Oferta, sen
res suficiente
ões Adiciona

ng. 

rva e/ou inten
considerar as 
ookbuilding, 
didos de Res
s valores eve

o e com deduç
prazo máxim

ações, veja a
será admitid
celada caso 
objeto da Ofe

e Início, o C
Coordenador

or de mercado

junto a (i) Inv
enchimento de
julho de 2017
Institucionais

017, data est
ookbuilding (“
ores Mínimo e 

s por Investid
serva para Pes
m 1/3 (um te
Ações do Lote

o montante de
de das Ações
rdenadores d
ca junto a In
i) do Regulam
ndicado.

10 

30 e 31 da 
do possível o

es para adqu
ais e as Açõe

nções de inve
Ações Adicio

nos termos d
serva e orde

entualmente d
ção de quaisq

mo de 3 (três
 seção “Fato
a distribuiçã
não haja in

erta”, do Pro

Contrato de D
res da Oferta

o no âmbito da

vestidores Nã
e formulário e
7, inclusive, e 
 que sejam P
ta que antece
“Período de 
Máximo do P

dores Não Ins
soas Vinculad

erço) à quant
e Suplementa

e, no mínimo
s (considerand
a Oferta e d
nvestidores N

mento do Nov

Instrução CV
o cancelame
uirir a totalid
es do Lote S

estimento para
onais e as Açõ
do Contrato 
ens de inve
depositados s
uer tributos e
s) dias úteis 
ores de Risco
ão parcial no 
nvestidores 

ospecto Prelim

Distribuição e
a e à CVM,

a Oferta. 

o Instituciona
específico (“Pe
26 de julho d
Pessoas Vincu
ederá em pe
Reserva pa

Pedido de Rese

stitucionais q
das, não serão
idade de Açõ
r). 

o, de 10% (de
do as Ações 
dos Acionista

Não Institucion
vo Mercado, d

VM 400, nã
nto do pedid
dade das Aç
uplementar)

a a aquisição 
ões do Lote S
de Distribuiçã

estimento, co
serão devolvid
eventualmente

contados da 
o Relacionad
âmbito da O
suficientes 

minar. 

estará disponí
 nos endere

ais que realize
edido de Res
de 2017, inclu
uladas que re
lo menos 7 (
ra Pessoas V
erva. 

que sejam Pe
o cancelados c
ões inicialmen

ez por cento) 
Adicionais e 

as Vendedore
nais que real
de acordo com

 

ão será adm
do de registr
ções inicialm
) até a conclu

da totalidade
Suplementar) a
ão, a Oferta 
onforme o 
dos sem juro
e incidentes, e

comunicação
dos à Oferta 
Oferta, é pos
interessados

ível para con
eços indicado

em solicitaçõe
serva”), duran
usive (“Períod
ealizem Pedid
(sete) dias út
Vinculadas”)

essoas Vincula
caso seja verifi
nte ofertadas 

e, no máximo
as Ações do 

es, será desti
izarem Pedid
m as condiçõe

itida 
ro da 
ente 
usão 

e das 
até a 
será 

caso, 
os ou 
e se a 
o do 
e às 
sível 

s em 

nsulta 
s no 

es de 
nte o 

do de 
o de 

teis a 
, em 

adas, 
icado 
(sem 

o, de 
Lote 

nado 
o de 
es ali 



 

 

Na event
superior 
alínea (g)

Os Pedid
e irretratá
abaixo, o
seguintes

(a) d
u
A
te
q
d
In
e
R
In
c
s
P
In
R
R
P
c
e
(
d
r
In
p
C
c
p

(b) o
d
R
d
A
In
p
e

tualidade da t
à quantidade

) abaixo. 

os de Reserva
ável, exceto 

observadas as
s condições: 

durante o Perío
um dos Investid
Ações, mediant
ermos da Delib

que tais Investid
de seu Pedido d
nstrução CVM
estipule um pre
Reserva será au
nvestidores N
cuidadosamen
se refere aos 
Prospecto Pre
nstrução da 
Referência”), 
Relativos à Co
Preliminar, be
com a Instituiç
essa, a seu ex
b) a manuten

do Pedido de 
ealizar o seu 
nstituição Co
preferência pa
Consorciada p
cadastro na In
por cada Instit

os Investidore
de Reserva, a
Reserva ser c
demanda supe
Ações Adicion
nvestidores Nã
por Investidore
exceção daque

totalidade do
e de Ações d

a poderão ser
pelo dispost

s condições d

odo de Reserva
dores Não Inst
te o preenchim
beração CVM 4
dores Não Instit
de Reserva, um

M 400, sem ne
eço máximo po
utomaticamen
Não Institucio
nte os termos
procediment

eliminar e no 
CVM n° 480
em especial 
ompanhia” e 
m como a seç
ção Consorcia

xclusivo critéri
nção de recurs
Reserva; (iii) v
Pedido de Re

onsorciada; e
ara obter info
para a realiza
nstituição Co
tuição Consor

es Não Instit
a sua qualid
ancelado pel

erior em 1/3 (u
ais e as Açõ

ão Instituciona
es Não Instituc
eles realizados 

s Pedidos de 
destinadas à 

r efetuados pe
o nas alínea
do próprio in

a e o Período d
titucionais inte
mento do Pedid
476, observado
tucionais pode

m preço máxim
ecessidade de 
or Ação no Pe
te cancelado 

onais interess
s e condições e
tos relativos à

formulário d
0, de 7 de de

as seções “
“Fatores de 

ção “4. Fatore
ada de sua pr
io, exigirá (a)
sos em conta 
verifiquem co
eserva, a pos
e (iv) entrem
ormações mai
ação do Pedid
nsorciada, te
rciada; 

tucionais dev
dade ou não
la respectiva

um terço) à qu
es do Lote S

ais que sejam P
cionais que sej
durante o Per

11 

Reserva realiz
Oferta de Va

elos Investidor
as (a), (b) e 
nstrumento d

de Reserva par
ressados em p
do de Reserva 
os os Valores M
rão estipular, n

mo por Ação, co
posterior con

edido de Reser
pela respectiva

sados na real
estipulados n
à liquidação 
de referência 
ezembro de 

“Sumário da 
Risco Relacio

es de Risco” d
referência, an
) a abertura o
corrente nela

om a Instituiçã
sibilidade de 

m em contato
is detalhadas 
do de Reserv
ndo em vista

verão indicar,
o de Pessoa 
 Instituição C

uantidade de A
uplementar), 
Pessoas Vincu
jam Pessoas V

ríodo de Reserv

zados por Inv
arejo, haverá 

res Não Instit
(d) deste it

de Pedido de

ra Pessoas Vin
participar da O
junto a uma ú

Mínimo e Máx
no Pedido de R
onforme previs
nfirmação. Cas
rva abaixo do 
a Instituição C
ização de Pe

no Pedido de R
da Oferta e 
 da Compan
2009, confo
Companhia 

onados à Ofe
do Formulário
ntes de realiza
ou atualização
a aberta e/ou 
ão Consorciad
débito antec

to com a Ins
sobre o praz

va ou, se for
a os procedim

r, obrigatoria
Vinculada, 

Consorciada.
Ações inicialme
será vedada 
ladas, sendo o

Vinculadas aut
va para Pessoa

vestidores Não
rateio, confo

ucionais de m
em 7.1 e n
e Reserva, de

culadas, confo
Oferta deverá re
única Instituiçã
ximo do Pedido
Reserva, como c
sto no artigo 4
so o Investido
Preço por Açã

Consorciada. R
edido de Rese
Reserva, espe
as informaçõ
hia, elaborad
rme alterada
– Principais 

erta e às Açõ
o de Referênc
ar o seu Pedi
o de conta e/
mantida, par

da de sua pre
cipado da res
stituição Con

zo estabelecid
r o caso, para
mentos opera

amente, no re
sob pena de
Caso seja ver

ente ofertada 
a colocação 

os Pedidos de 
tomaticament
as Vinculadas;

o Institucionai
orme dispost

maneira irrevog
os itens 8 e
e acordo com

orme aplicável, 
ealizar a reserv

ão Consorciada
o de Reserva, s
condição de ef
45, parágrafo 3
or Não Instituc
ão, o seu Pedid
Recomenda-se
erva que (i) l
ecialmente no
ões constante
do nos termo
a (“Formulário
Fatores de R

ões” do Prosp
cia; (ii) verifiq
do de Reserv

/ou cadastro, 
ra fins de gara
eferência, ante
erva por part
nsorciada de 
do pela Institu
a a realizaçã
acionais adot

espectivo Pe
e seu Pedido
rificado excess
(sem consider
de Ações jun
Reserva realiz

te cancelados, 
 

is ser 
o na 

gável 
e 12 
m as 

cada 
va de 
a, nos 
sendo 
ficácia 
3º, da 
cional 
do de 
e aos 
eiam 

o que 
es no 
os da 
o de 
Risco 
pecto 
quem 
va, se 
e/ou 
antia 
es de 
te da 
 sua 
uição 
o do 

tados 

edido 
o de 
so de 
rar as 
nto a 
zados 

com 



 

 

(c) a
v
In
A
p
a
c
r

(d) c
ju
m
L
C
p
In

(e) a
q
d
R
a
a
c

(f) c
s
s
e
In

(g) c
s
d
In
c
d
s
In
in
c
d
d
d

Para as 
desta no

após a concess
valor do invest
nstitucional a
Anúncio de Iní
por meio de m
ausência, por 
com a alínea 
ateio prevista 

cada Investido
unto à Institui
moeda corrent
Liquidação (co
Consorciada ju
parte do Invest
nstituição Con

até as 16:00 h
qual o Pedido d
de Ações corre
Reserva e o Pre
alíneas (a), (b) 
abaixo. Caso t
correspondente

caso o total da
eja igual ou 
endo todos o

eventuais sobr
nstitucionais, 

caso o total da
eja superior à

da seguinte fo
nstitucionais e
cada Pedido d
desconsideran
ubitem (i) ac
nstitucionais r
ndividual de c
critério dos C
destinadas a In
dos Investidore
de atendiment

hipóteses de
ova divulgaçã

são do registro
timento dos I
té às 12:00 
ício pela Instit

mensagem env
telefone, fac-
(d) abaixo lim
na alínea (g) a

r Não Instituc
ção Consorcia
te nacional, e

onforme defin
unto à qual o
tidor Não Inst
nsorciada; 

horas da Data 
de Reserva ten
espondente à 
eço por Ação, 
e (d) acima e 

tal relação res
e ao maior nú

as Ações obje
inferior à qua
s Investidores 

ras no lote ofe
nos termos de

as Ações obje
 quantidade d
orma: (i) a di
entre todos o
e Reserva, até
do-se as fraçõ
ima, será efe
remanescente
cada Pedido d
Coordenadores
nvestidores Nã
es Não Instituc
to parcial, será

e suspensão, 
ão do Aviso 

o da Oferta p
Investidores N
horas do dia

tuição Consorc
viada ao ende
-símile ou cor
mitado ao valo
abaixo; 

ional deverá e
ada com que t
em recursos im
ida no item 1
o Pedido de R
itucional e o P

de Liquidação
nha sido realiza
relação entre o
ressalvadas as
nos itens 8 e 
ulte em fraçã
mero inteiro d

to dos Pedido
antidade de A
Não Institucio

ertado aos Inv
escritos no ite

to dos Pedido
de Ações dest
ivisão igualitá
os Investidores
é o limite de R
ões de Ações
tuado o ratei
s entre todos
e Reserva e d
s da Oferta
ão Instituciona
cionais possam
á observado o

modificação
ao Mercado.

12 

ela CVM, a qu
Não Institucion
a útil imediat
ciada que hou
reço eletrônic
rrespondência
or do Pedido

efetuar o paga
tenha realizad
mediatamente
0 abaixo). Nã

Reserva tenha
Pedido de Res

o, a B3, em n
ado, entregará
o valor do inv
s possibilidade
12 abaixo e a

o de Ação, o 
de Ações, desp

os de Reserva 
Ações destina
onais integralm
estidores Não
m 7.2 abaixo;

os de Reserva
tinadas à Ofer
ria e sucessiv
s Não Instituc
R$3.000,00 (t
s; e (ii) uma v
io proporcion
 os Investidor
esconsiderand
e dos Acion

ais poderá ser
m ser total ou
o critério de ra

o, revogação
 

uantidade de 
nais serão info
tamente segu
uver recebido 
co fornecido n
a, sendo o pa
o de Reserva e

amento do va
do o respectivo
e disponíveis, 
ão havendo pa
a sido realizad
serva será auto

nome de cada
á a cada Inves

vestimento pre
es de desistênc
a possibilidade
valor do inve

prezando-se a 

realizados po
adas à Oferta
mente atendid

o Institucionais
; e 

realizados po
rta de Varejo, 
va das Ações 
cionais, obser
rês mil reais) p
vez atendido 
nal das Ações
res Não Institu
do-se as fraçõ
nistas Vended
r aumentada p
u parcialmente
teio descrito n

o ou cancelam

Ações adquir
ormados a ca

uinte à data 
o respectivo P

no Pedido de R
gamento a se
e ressalvada 

alor indicado n
o Pedido de R
até as 10:30 

agamento pon
do irá garanti
omaticamente

a Instituição Co
stidor Não Inst
etendido const
cia e cancelam
e de rateio pre
estimento será
referida fração

or Investidores 
a de Varejo, n
dos em todas
s serão destina

or Investidores 
será realizado
destinadas a

rvando-se o v
por Investidor
o critério de 

s destinadas a
ucionais, obse
ões de Ações. 
dores, a quan
para que os p
e atendidos, se
neste item. 

mento da Of

idas e o respe
ada Investidor
de divulgação
Pedido de Res
Reserva ou, na
er feito de ac
a possibilidad

na alínea (c) a
Reserva, à vista

horas da Dat
ntual, a Institu
r a liquidação
e cancelado po

onsorciada jun
itucional o nú
tante do Pedid
mento prevista
evista na alíne
á limitado ao 
o; 

 Não Institucio
não haverá ra
 as suas reserv
adas a Investid

 Não Institucio
o rateio das A
a Investidores 
valor individua
r Não Instituci
rateio descrit

a Investidores 
ervando-se o 
Opcionalmen

ntidade de A
edidos excede
endo que, no 

ferta, vide ite

ectivo 
r Não 
o do 
serva, 
a sua 
cordo 
de de 

acima 
a, em 
ta de 
uição 
o por 
or tal 

nto à 
mero 
do de 
s nas 

ea (g) 
valor 

onais 
ateio, 
vas e 
dores 

onais 
ções, 
Não 

al de 
onal, 

to no 
Não 

valor 
nte, a 
Ações 
entes 
caso 

em 8 



 

 

Os Inve
portanto

Os Invest
em moed
descrito 
Investido
Não Instit

7.2 O

Após o a
não forem
por meio
para tais
máximo d
se está c
intenções

Caso o n
o Proced
remanesc
prioridad
Acionista
distribuiç
os cliente
Oferta de
critérios 
macroeco

Até as 1
Coordena
Institucio
quantida
efetivada
imediatam
objeto d
Contrato
compra e
sobre o p
das Açõe
ou na Lei

estidores Nã
o, não partic

tidores Não In
da corrente n
acima. As In
res Não Insti
tucional. 

Oferta Institu

atendimento d
m colocadas n
o dos Coorden
s Investidores 
de investimen
cumprindo co
s de investime

úmero de Açõ
imento de Bo
centes após o
e no atendim

as Vendedores
ção, nos termo
es e outras co
e criar uma ba
de avaliação

onômica brasi

6:00 horas d
adores da O

onais, por meio
de de Ações 

a na Data de L
mente dispon
as respectivas

o de Distribuiç
e venda, cujo
procedimento
es por meio 
i 4.131. 

ão Institucio
iparão da fix

nstitucionais d
nacional, em 
nstituições Co
itucionais titu

ucional 

dos Pedidos d
na Oferta de 
nadores da O

Institucionais
nto, uma vez q
m os requisit

ento durante o

ões objeto de 
ookbuilding, n

atendimento
mento de sua
s e dos Coord
os do artigo 3
nsiderações d
ase diversifica

o sobre as p
leira e interna

do primeiro d
Oferta e os 
o de seu ende
que cada um
Liquidação, m

níveis, do valo
s ordens de 
ção. A aquisi
o modelo foi 
 para a entre
dos mecanis

onais não p
xação do Preç

deverão realiza
recursos ime

onsorciadas s
ulares de con

e Reserva, no
Varejo, serão 

Oferta e dos A
s reservas an
que cada Inve
tos para parti
o Procediment

ordens de inv
na forma do a
 dos Pedidos 

as respectivas 
denadores da 
33, parágrafo 
de natureza co
da de acionist

perspectivas d
acional. 

dia útil subse
Agentes de 

ereço eletrônic
m deverá adqu
mediante a liqu

r resultante d
investimento,
ção das Açõe
previamente 
ga das Ações

smos previsto

13 

participarão 
ço por Ação.

ar a liquidação
diatamente d
somente aten
nta nelas abe

s termos do i
destinadas à 

Agentes de Co
ntecipadas e 
estidor Instituc
cipar da Ofer
to de Bookbui

vestimento re
artigo 44 da In
de Reserva, n
ordens os In
Oferta, levan
3º, da Instruç

omercial ou es
tas, formada 
da Companh

equente à dat
Colocação 

co, ou, na sua
uirir e o Preço
uidação à vista
do Preço por A
, em conform
es será forma
apresentado 
. Os Investido
s na Resoluç

do Procedi
 

o das Ações 
disponíveis, de
nderão aos P
erta ou mant

tem 7.1 acim
colocação jun

olocação Inter
não sendo e

cional deverá a
rta Institucion
ilding. 

cebidas de Inv
nstrução CVM
os termos e c

nvestidores In
do em consid

ção CVM 400,
stratégica, me
por Investidor
ia, seu setor

ta de divulga
Internacional

a ausência, po
o por Ação. A
a, em moeda
Ação multiplic
midade com o
alizada media
à CVM e inf

ores Estrangei
ção CMN 4.3

mento de 

mediante o p
e acordo com
Pedidos de R
tida pelo res

a, as Ações re
nto a Investido
rnacional, não
estipulados va
assumir a obr

nal, para entã

vestidores Inst
M 400, exceda
condições desc
stitucionais q

deração o disp
, incluindo as 
elhor atendam
res Institucion
r de atuação

ação do Anú
l informarão 

or telefone ou 
A entrega das
 corrente nac
cado pela qua
os procedime
ante assinatur
forma o Inves
ros deverão re

373 e na Inst

Bookbuilding

pagamento à v
m o procedim
Reserva feitos
spectivo Inves

emanescentes
ores Institucio
o sendo adm
alores mínimo
rigação de ver
ão apresentar 

titucionais dur
a o total de A
critos acima, t

que, a critério
posto no plan
suas relações 

m ao objetivo d
ais com difere

o e a conjun

ncio de Início
aos Investid

fac-símile, so
s Ações dever
cional, em recu
antidade de A
entos previsto
ra de contrat
stidor Instituc
ealizar a aqui
trução CVM 

g e, 

vista, 
mento 
s por 
stidor 

s que 
onais, 
itidas 
o ou 
rificar 
suas 

rante 
Ações 
terão 

o dos 
no de 
 com 
desta 
entes 
ntura 

o, os 
dores 
bre a 

rá ser 
ursos 

Ações 
os no 
to de 
cional 
sição 
560, 



 

 

8 S

Caso (i) s
Prospecto
suas deci
seja susp
termos d
subtração
correspon
do artigo
Fixação 
desistir d
à Instituiç
eletrônica
as 12:00 
caso do i
for comu
nos caso
disponibi
investido
ou do Eve

A revoga
por meio
caso, da
constante
desta nov
disposto 

Na hipót
Inferior à
Participan
Investido
condiçõe
Participan
qualquer
efetuado
modificaç

Para mais
Processo 
os Invest
constante

 

Suspensão, 

seja verificada
o Definitivo q
isões de inves

pensa, nos ter
os artigos 25 
o entre o valo
ndente a 20%
o 6°, do Anex
de Preço em
os respectivos
ção Consorcia
a, fac-símile o
horas do 5° 

tem (i) acima;
unicado direta
s dos itens (ii)
lização do An
r, da comunic
ento de Fixaçã

ação, suspensã
o de anúncio 
s Instituições 
es do item 18
va divulgação
no artigo 27 d

ese de suspen
à Faixa Indic
ntes da Oferta
r Não Instituc

es estabelecida
nte da Oferta
 outra forma 

o Pedido de
ção efetuada.

s informações
de Bookbuild

tidores Não I
e do Prospecto

Modificação

 divergência r
ue altere subs

stimento, nos 
rmos dos artig
e 27 da Instr

or mínimo pre
% (vinte por ce
xo II, do Códig
m Valor Infe
s Pedidos de R
ada que tenha
ou correspond
(quinto) dia ú
 (b) até as 14

amente pela In
) e (iii) acima;
núncio de Re
cação direta p
ão de Preço em

ão, cancelame
disponibilizad
Participantes

8 abaixo, mesm
o (com os logo
da Instrução C

nsão ou modi
ativa, nos te
a deverão aca
ional está cien
as. Caso o In
a deverá com
de comunica

e Reserva j
 

s, ver seção “F
ding, o Preço p
nstitucionais 
o Preliminar. 

 

o, Revogaçã

relevante entr
stancialmente
termos do art

gos 19 e 20 d
ução CVM 40
evisto na faix
ento) do valor
go ANBIMA e 
rior à Faixa 

Reserva, sem q
a recebido seu
ência enviada

útil subsequen
:00 horas do 5
nstituição Con
 e (c) até as 1

etificação (con
ela Instituição
m Valor Inferio

ento ou qualq
o nas páginas
s da Oferta, 
mos meios ut
otipos das Ins
CVM 400 (“An

ficação da Of
ermos dos ar
utelar-se e cer
nte de que a 

nvestidor Não 
municar direta

ção passível d
unto a tal 

Fatores de Ris
por Ação pod
poderão exe

14 

ão ou Cance

re as informaç
e o risco assum
tigo 45, parág
da Instrução C
00; e/ou (iv) o 
xa indicativa d
r máximo prev
do Ofício Cir
Indicativa”)

quaisquer ônu
us respectivos 
a ao endereço
nte à data de 
5° (quinto) dia
nsorciada sob
14:00 horas d
nforme definid
o Consorciada 
or à Faixa Indi

quer modificaç
s da Compan
da CVM e d
ilizados para d

stituições Con
núncio de Re

ferta ou em c
rtigos 20 e 2
rtificar-se, no 
Oferta foi alte
Institucional 

mente, por c
de comprovaç

Instituição 

co Relacionad
erá ser fixado
rcer a opção

elamento da

ções constante
mido pelo Inv
grafo 4°, da In
CVM 400; (iii
 Preço por Aç

de preço, con
visto na faixa 
rcular SRE nº 
, os Investido

us, devendo, p
Pedidos de R

o da Instituição
 disponibilizaç
a útil subsequ
bre a suspensã
do 5° (quinto)
do abaixo) ou
 acerca da sus
cativa, no cas

ção na Oferta
nhia, dos Acio
da B3 na red
divulgação do

nsorciadas) e d
etificação”).

caso de Evento
27 da Instruç
momento das
erada e de qu
já tenha ade

correio eletrôn
ção ao Investid

Participante 

dos à Oferta e
o abaixo da Fa
o de desistir 

a Oferta 

es do Prospec
vestidor Não I
nstrução CVM
) a Oferta sej
ção seja inferio
nforme item 4
indicativa de 
01/2017 da C

ores Não Insti
para tanto, inf
Reserva (por m
o Participante
ção do Prospe
ente à data em
ão ou a modi
 dia útil subse
u à data de 
spensão, mod
so do item (iv) 

a será imediat
onistas Vended
de mundial d
o Aviso ao Me
do Anúncio d

o de Fixação d
ção CVM 40
s aceitações d
ue tem conhec
erido à Oferta
nico, correspo
dor Não Instit

da Oferta 

e às Ações – C
aixa Indicativa 
de seus ped

cto Preliminar 
nstitucional, o

M 400; (ii) a O
a modificada
or ao resultad
4 acima, e o 
preço, nos te

CVM (“Event
tucionais pod

formar sua de
meio de mensa
e da Oferta) (a
ecto Definitivo
m que o inves
ficação da Of
equente à dat
recebimento, 

dificação da O
acima.  

tamente divul
dores, conform
de computad
ercado, bem c
e Início, confo

de Preço em V
00, as Institu
a Oferta, de q
cimento das n
a, cada Institu
ondência físic
tucional que t

a respeito

Como resultad
e, nesta hipó

didos de rese

e do 
ou as 

Oferta 
, nos 

do da 
valor 
rmos 

to de 
derão 
cisão 
agem 
a) até 
o, no 
stidor 
ferta, 
ta de 
pelo 

Oferta 

gada 
me o 

dores, 
como 
orme 

Valor 
ições 

que o 
novas 
uição 
ca ou 
tenha 
o da 

do do 
ótese, 
rva”, 



 

 

Em tais c
acima de
Anúncio 
pela Insti
Caso o In
nos term
deverá ef

Caso o In
de Reser
monetári
incidente
de cance

Na hipó
(iii) cance
anteriore
em funçã
cada uma
de divulg
Pedido d
depositad
quaisque
3 (três) d
eventos a

9 P

A data d
para oco
distribuiç
conforme
Encerram
Ressegur

O término
data limit

casos, o Invest
escritos, até as
de Retificação
tuição Particip

nvestidor Não 
mos deste item

fetuar o pagam

nvestidor Não 
rva nos term
a, sem reem

es, e se a alíqu
lamento do re

tese de (i) 
elamento da O
s ou posterior
ão de expressa
a das Instituiç

gação de com
de Reserva. C
dos serão de

er tributos eve
dias úteis con
acima citados.

Prazo de Dis

de início da O
orrer em 28 d
ção das Ações
e previsto no 

mento da Ofer
os S.A. (“Anú

o da Oferta e 
te para ocorrer

tidor Não Insti
s 14:00 horas 
o, ou à data d
pante da Ofer
Institucional n

m, tais Pedidos
mento do valo

Institucional j
mos deste item

bolso de cus
uota for supe
espectivo Pedi

não haver a
Oferta; (iv) rev
res, ou, ainda
a disposição le
ões Participan
unicado ao m

Caso o Invest
evolvidos sem
entualmente 
ntados do rec
. 

stribuição 

ferta será div
e julho de 20

s será (i) de at
artigo 18 da

rta Pública de
úncio de Ence

seu resultado 
 em 28 de jane

itucional pode
do 5º (quinto

de recebimento
rta acerca da 
não informe s
s de Reserva s
or total do seu

já tenha efetu
m, os valores
stos incorrido
rior a zero, no
do de Reserva

a conclusão 
vogação da Of
; (v) em qualq
egal, todos os

ntes da Oferta
mercado e aos 

tidor Não Ins
m juros ou co

incidentes, e 
cebimento da

ulgada media
017, nos term
té 6 (seis) mes
 Instrução CV

e Distribuição 
erramento”),

serão anuncia
eiro de 2018, e

15 

erá desistir do
o) dia útil subs
o, pelo Investi
suspensão ou

sua decisão de
serão consider
u investimento

uado o pagam
s depositados
s e com ded
o prazo máxim
a. 

da Oferta; (
ferta, que tor
quer outra hip
s Pedidos de R
 comunicará o
Investidores N

stitucional já 
orreção mone
se a alíquota

a comunicação

ante divulgaçã
mos do artigo 
ses contados 
VM 400; ou (
Secundária d

, o que ocorre

dos mediante 
em conformida

os respectivos 
sequente à da
idor Não Instit
u modificação
e desistência d
rados válidos 
o. 

mento e venha
s serão devo

dução de qua
mo de 3 (três)

(ii) resilição 
ne ineficazes 
pótese de dev
Reserva serão 
o cancelamen
Não Institucio
tenha efetu

etária, sem r
a for superior
o, pelo inves

ão do Anúnci
52 da Instru

da data de d
(ii) até a data

de Ações Ordi
er primeiro (“P

divulgação do
ade com o art

Pedidos de Re
ata em que fo
tucional, da co

o da Oferta, co
do respectivo 
e o Investido

a a desistir do
olvidos sem j
aisquer tribut
) dias úteis co

do Contrato
a Oferta e os

volução dos Pe
automaticam
to da Oferta, 

onais de quem
ado o pagam

reembolso e 
r a zero, no 
stidor acerca 

o de Início, c
ção CVM 400
ivulgação do 

a de divulgaçã
nárias de Em

Prazo de Dist

o Anúncio de E
igo 29 da Instr

eserva, nos te
r disponibiliza
omunicação d
onforme aplic
Pedido de Res
r Não Instituc

o respectivo Pe
uros ou corr

tos eventualm
ontados do pe

o de Distribu
s atos de aceit
edidos de Res

mente cancelad
inclusive por 

m tenham rece
mento, os va
com dedução
prazo máxim
de quaisquer

om data estim
0. O prazo pa
Anúncio de In
ão do Anúnci
issão do IRB-B
tribuição”). 

Encerramento,
rução CVM 40

rmos 
ado o 
direta 
cável. 
serva 

cional 

edido 
reção 

mente 
edido 

uição; 
tação 
serva, 
dos e 
meio 

ebido 
alores 
o de 
o de 

r dos 

mada 
ara a 
nício, 
io de 
Brasil 

, com 
00. 
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A liquidaç
Lote Supl
divulgaçã
Distribuiç
de Ações
Opção de

As Ações
respectivo
Lote Sup
Agentes 
liquidada
mecanism

11 I

A garant
individua
da totali
Suplemen
os limites
Contrato

Caso as 
efetivame
cada um
forma in
individua
entre (i) 
Coordena
liquidada
Procedim
for conc
Distribuiç
emissora 
disponibi

Liquidação 

ção física e fin
lementar) deve
ão do Anúnci
ção. A liquidaç
s do Lote Sup
e Ações do Lot

s, as Ações A
os investidore
lementar, con
de Colocação

as no Brasil ju
mos previstos 

nformações

tia firme de 
l e não solidá
dade das Aç
ntar) que não
s individuais d

o de Distribuiçã

Ações (consid
ente adquirid
 dos Coorden

ndividual e nã
is previstos n
o número d

adores da Ofe
as por investid

mento de Book
luído o Proce
ção Internacio

de valores 
lizado o Prosp

nanceira das A
erá ser realiza
o de Início (
ção física e fin
lementar, oco
te Suplementa

Adicionais e a
es até as 16:00
forme o caso

o Internaciona
unto aos Coo
na Resolução 

s sobre a Ga

liquidação a 
ria de aquisiçã
ções (conside

forem liquida
de garantia fir
ão (“Garantia

derando as A
as por investi
nadores da O
ão solidária, a
o Contrato d
de Ações ob
erta, nos term
dores no me
kbuilding. Tal 
edimento de 
nal, deferido 
mobiliários s

pecto Definitiv

Ações (consider
da dentro do 
“Data de Liq
nanceira das A
rrerá dentro d
ar (“Data de L

s Ações do L
0 horas da Da
. As Ações qu
l, junto a Inve
ordenadores 
CMN 4.373 e

arantia Firm

ser prestada 
ão e liquidaçã
rando as Açõ
adas pelos inv
rme de cada 
a Firme de Li

Ações Adicion
idores não te
ferta, observa
a liquidação, 
e Distribuição

bjeto da Gara
mos do Contra
rcado, multip
garantia é vin
Bookbuilding
o registro da 
ob a catego

vo.  
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rando as Açõe
prazo de até 3
quidação”), d

Ações do Lote 
do prazo de at
Liquidação da

Lote Suplemen
ata de Liquida
ue forem objet
estidores Estra
da Oferta, em

e na Instrução 

me de Liquid

pelos Coord
o, pelos Coor
ões Adiciona

vestidores que 
um dos Coor
quidação”).

ais, mas sem
nham sido to
ado o dispost

na Data de 
o, da totalidad
antia Firme d
ato de Distribu
plicado pelo P
nculante a pa

g, assinado o 
Oferta pela CV

oria “A” pela

es Adicionais, 
3 (três) dias út
de acordo co
Suplementar,
té 3 (três) dia
as Ações do L

ntar, conform
ação ou da Da
to de esforços

angeiros, serão
m moeda co
 CVM 560, ou

dação 

denadores da 
rdenadores da
is, mas sem 
 as adquirirem
rdenadores da

m considerar a
otalmente liqu
to no Contrat

Liquidação, 
de do eventua
de Liquidação
uição e (ii) o 
Preço por Aç
artir do mome

Contrato de
VM, deferido 
a CVM, divu

mas sem cons
teis, contado 

om o disposto
 caso haja o e
s úteis, conta
Lote Supleme

me o caso, se
ata de Liquida
s de colocação
o obrigatoriam

orrente nacion
u na Lei 4.131

 Oferta cons
a Oferta, na D

considerar a
m na Oferta, n
a Oferta, conf

as Ações do L
uidadas na Da
to de Distribu
na proporção
al saldo result
o prestada p
número de A

ção a ser def
ento em que, 
e Distribuição 

o registro da 
ulgado o Anú

siderar as Açõe
a partir da dat
o no Contrat
exercício da O
do do exercíc
entar”). 

rão entregues
ação das Açõe
o no exterior p
mente adquirid
nal, por meio
1. 

siste na obrig
ata de Liquida

as Ações do 
na proporção 
forme indicad

Lote Supleme
ata de Liquida
uição, realizará
o e até os lim
tante da difer
por cada um
Ações efetivam
finido conform
cumulativam
e o Contrat
Companhia c

úncio de Iníc

es do 
ta da 
to de 

Opção 
io da 

s aos 
es do 
pelos 
das e 

o dos 

gação 
ação, 
Lote 

e até 
do no 

entar) 
ação, 
á, de 
mites 
rença 
 dos 

mente 
me o 
ente, 
to de 
como 
cio e 



 

 

Para os f
Firme de 
termos d
o preço 
estabelec
aplica às
conforme

12 V

Na hipót
Consorcia
Distribuiç
qualquer
sem limit
de silênc
relatórios
Instituiçã
medidas 
pela colo
de comp
respectivo
integralm
prazo má
Consorcia
incidente
relativos 
indenizaç
do cance
de dema
contados
públicas 
Oferta. O
causados
de comp

ins do dispost
Liquidação e

o Contrato de
de mercado

cido conforme
s operações r
e disposto no 

Violações de

tese de haver 
adas, de qua
ção, na carta-
 das normas 
tação, as norm
cio, condições
s de pesquisa 
o Consorciad
por eles julga

ocação das Aç
pra e venda q
os investidore

mente aos resp
áximo de 3 (t
ada, sem ree

es, e se a alíq
à sua exclu

ções decorren
elamento, hon
andas de pote
s da data da c
de distribuiçã

Os Coordenad
s aos investido
ra e venda can

to no item 5 
e posterior rev
e Distribuição,

das ações o
e Procediment
realizadas em
item 5 acima.

e Normas de

descumprime
lquer das ob
-convite ou e
de conduta p

mas previstas 
s de negociaç
e de marketin

da, a critério 
adas cabíveis, 
ões no âmbito

que tenha rec
es sobre referi
pectivos inves
rês) dias úteis
mbolso de cu
uota for supe
são como In
tes de eventu
norários advoc
enciais investi
omunicação d
ão de valores
ores da Ofert
ores que tiver
ncelados por f

do Anexo VI, 
venda das Açõ
, durante o Pr
ordinárias de
to de Bookbui

m decorrência
. 

e Conduta

ento e/ou ind
rigações prev

em qualquer 
previstas na re
na Instrução C
ção com as a
ng da Oferta, 
exclusivo dos
(i) deixará de

o da Oferta, s
ebido e a Ins
do cancelame
tidores os valo
s contados da
ustos incorrid
erior a zero, (
nstituição Part
ais condenaçõ
catícios e dem
dores, e (iii) 

da violação, o 
 mobiliários s
a não serão, e
em suas inten
força do descr
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da Instrução 
ões junto ao 
razo de Distrib
 emissão da 
ilding, sendo 

das atividad

dícios de desc
vistas nos resp
contrato cele
egulamentaçã
CVM 400, esp
ações ordinár
conforme pre
s Coordenado
e integrar o g
sendo cancela
stituição Cons
ento, devendo
ores eventual

a data de divu
os e com ded
ii) arcará inte
ticipante da 
ões judiciais em
mais custos pe
poderá ter su
direito de atu

sob a coorde
em hipótese a
nções de inve
redenciament

CVM 400, em
público pelos 
buição, o preç

Companhia,
certo que o d

des previstas 

cumprimento,
pectivos term

ebrado no âm
ão aplicável n
pecialmente a
ias de emissã

evisto no artig
ores da Ofer

grupo de instit
ados todos os 
sorciada deve
o ser restituíd
mente dados 

ulgação do de
dução de qua
gralmente co
Oferta, inclu
m ações prop
erante terceiro
uspenso, por 
uar como inst
enação de qu
alguma, respo
stimento, Ped
o da Instituiçã

m caso de exe
Coordenado

ço de revenda 
, limitado ao
disposto nesse
no Contrato 

 por quaisqu
mos de adesão
mbito da Ofer
no âmbito da 
as normas refe
ão da Compa
o 48 da Instru
ta e sem pre
tuições financ
Pedidos de R
rá informar im

dos pela Instit
em contrapa

escredenciame
aisquer tribut

om quaisquer 
uindo custos 
ostas por inve
os, inclusive c
um período 

ituição interm
aisquer dos C

onsáveis por q
didos de Rese
ão Consorciad

ercício da Gar
res da Oferta
dessas Ações

o Preço por A
e parágrafo nã
 de Estabiliza

er das Institu
o ao Contrat
rta, ou, ainda
Oferta, inclu

erentes ao per
anhia, emissã
ução CVM 400
ejuízo das de
ceiras respons
Reserva e cont
mediatamente
uição Consorc
rtida às Açõe
ento da Institu
tos eventualm
custos e prej
com publica

estidores por c
custos decorre
de 6 (seis) m

mediária em of
Coordenadore
quaisquer prej
rva e/ou cont

da. 

rantia 
, nos 
s será 
Ação 
ão se 
ação, 

ições 
to de 
a, de 
indo, 
ríodo 
o de 
0, tal 
emais 
sáveis 
tratos 
e aos 
ciada 
s, no 
uição 

mente 
uízos 
ções, 
conta 
entes 

meses 
fertas 
es da 
uízos 

tratos 
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As ações
do dia út

A Comp
Participaç
de Gover
B3, discip
corporati
do que a
em vigor
Novo Me
Prelimina
Aviso ao 

Especifica
Termo de
irrestrita 
Arbitrage
realizada
Comprom
por meio
Companh
em espec
na Lei da
pelo Ban
aplicáveis
de Listag
em espec
somente 
sobre dire
a direitos
estas pre
disciplina
ambas d
conflito o
7 de abri
de 16 de

Negociação 

 ordinárias de
til seguinte à d

panhia e seus
ção no Novo 
rnança Corpo
plinado pelo R
va e divulgaç

aquelas estabe
r na data de 
ercado estão 

ar que está à d
Mercado. 

amente no ca
e Adesão de C
concordância

em do Merca
s de acordo co
missória inseri
o de arbitrage
hia, seus Acio
cial, da aplicaç
as S.A., no Est
nco Central d
s ao funciona
em, do Regul
cial a Lei nº 9.

poderá subm
eitos disponív
s indisponíveis
evistas como 
ado pela Reso
o Conselho N
o foro da Com
l de 2011, do
 janeiro de 20

das Ações n

e emissão da C
divulgação do 

s acionistas c
Mercado com
rativa do Nov
Regulamento 
ão de informa
elecidas na Le
divulgação do
descritas de

disposição dos

aso da adesã
Controlador fir
a com todos 
ado (“Regula
om o disposto
da no Estatut
em, toda e q

onistas, Admin
ção, validade, 
atuto Social d

do Brasil e pe
mento do me
amento de Ar
307/96.  Con

meter-se a arb
eis, ficando ex
s ou às matér
prerrogativas 
lução nº 3, de

Nacional de D
marca de Brasí
o CND, mais e
013, do CND, 

na B3 

Companhia pa
Anúncio de In

controladores
m a B3, por m
vo Mercado, se
do Novo Mer
ações ao merc
i das Socieda
o Anúncio de
 forma resum
s investidores,

ão da União 
rmado em 7 d
os termos e 
mento de A

o no item 9.8 
o Social da Co

qualquer dispu
nistradores, m

eficácia, inter
da Companhia
ela Comissão 
ercado de cap
rbitragem e d
forme o Term
bitragem que 
xpressamente
ias constantes
da União de

e 7 de abril de
Desestatização
ília, Distrito Fe

especificament
mais especific
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assarão a ser 
nício, sob o có

celebraram
eio do qual a
egmento espe
rcado, que es
cado a serem
des por Açõe

e Início. As pr
mida no Form
, conforme in

como acionis
de julho de 20
condições est

Arbitragem”)
do referido Re
ompanhia, res
uta ou contro
embros do co
rpretação, vio
a, nas normas 

de Valores M
itais em geral
o Contrato, co
o de Adesão 
tenha por o

 afastadas do 
s do artigo 8º
correntes do 
e 2011, e pel
 (“CND”), ca
ederal.  Tais m
te em seu arti
camente em se

negociadas n
ódigo “IRBR3”

em 07 de j
a Companhia 
ecial de negoc
stabelece regra
 observadas p
s, observado 
rincipais regra
mulário de Re
dicado no ite

sta controlado
017 com a B3,
tabelecidos n
), inclusive co
egulamento d
sponsabilizand
ovérsia que p
onselho fiscal 
lação e seus e
editadas pelo

Mobiliários, b
l, além daque
om a estrita o
de Controlado

objeto direitos
 âmbito da ar

º do Estatuto 
processo de 
a Resolução n

asos em que s
matérias estão 
igo 4º, inciso 
eu artigo 6º, i

no Novo Merc
”. 

ulho de 201
aderiu às Prát
ciação de valo
as diferenciad
pela Companh
que o referido

as relativas ao
eferência, an
m 19 desta n

or da Compa
, a União man
o Regulamen

om suas post
de Arbitragem
do-se e obriga

possa surgir, e
e a B3, relacio
efeitos, das di
o Conselho M
bem como na
elas constante
observância à 
or, ficou ressa
s econômicos 
rbitragem que
Social da Com
desestatizaçã

nº 3, de 16 de
será compete
previstas na R
I, alínea c, e n
nciso I e II e p

ado da B3 a p

7 o Contrato
ticas Diferenc
ores mobiliário
das de govern
hia, mais rigo
o contrato en
o Regulament
exo ao Prosp
ova divulgaçã

anhia, conform
nifestou sua to
nto da Câmar
eriores altera
, e com a Cláu
ando-se a reso
entre o própr
onada ou oriu
sposições con
onetário Naci

as demais no
s do Regulam
legislação vig

alvado que a U
e/ou que ve

estões relacion
mpanhia, que
ão da Compa
e janeiro de 2

ente para dirim
Resolução nº 3
na Resolução 
parágrafo únic

partir 

o de 
iadas 
os da 
nança 
rosas 

ntrará 
to do 
pecto 
ão do 

me o 
otal e 
ra de 
ções, 
usula 
olver, 
rio, a 
unda, 
ntidas 
onal, 

ormas 
mento 

ente, 
União 
ersem 
nadas 
stões 
nhia, 

2013, 
mir o 
3, de 
nº 3, 

co. 



 

 

Por fim, 
procedim
Mercado 
mínimo 2
Mercado
controlad
independ
eleição d
sejam ap
reprovaçã
Mercado
geral de a
sendo qu
passando
no Regul

Neste sen
Companh
convocar
membros
dias apó
(“SUSEP

Esta disp
contemp
de assess
acadêmic
indicação
estatuária
limitada a

Para mais

Recomen
adiciona
econôm
investim

no dia 5 de
mento alternat

sem que seu 
20% de cons
, à condição 

dores, com a o
dentes, após a
os referidos m

provados pela 
ão, que atend
; (iv) caso os 
acionistas par
ue se os nov
o a Companh
amento de Ap

ntido, a comp
hia, realizado 
r e realizar ass
s independent
s a aprovação
”). 

pensa també
lando, no mín
soramento e d
ca, disponibili
o de membro
a. Referida po
ao prazo lega

s informações s

nda-se a leit
ais sobre a 
ica e finance

mento nas Aç

e julho de 2
tivo para via
Conselho de 

selheiros indep
de que (i) a 

orientação de 
aprovados pel
membros, em a

SUSEP, a Co
dam aos requi
novos nomes
a a eleição do
os nomes nã
ia a sujeitar-se
plicação de Sa

panhia encami
em 4 de julh

sembleia gera
tes do Conse
o da consulta

ém é condic
nimo, (i) os cr
da diretoria es
dade de tem
os do conse
olítica deverá s
l. 

sobre a negoci

ura do Prosp
Companhia,

eira, e os fat
ões. 

2017, a B3 d
bilizar a adm
Administração
pendentes, co
Companhia 
voto no senti
a SUSEP; (ii) a
até 1 (um) mê
mpanhia deve
sitos de indep

s sejam aprova
os referidos me
ão sejam apro
e imediatame

anções Pecuniá

inhou à B3 có
ho de 2017, n
l de acionistas
lho de Admin
a prévia dos 

cionada à el
itérios para co
statuária, por 
po para o de
lho de admi
ser divulgada 

iação das Açõe

pecto Prelimi
, incluindo 
tores de risc
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deferiu o ped
missão à nego
o seja compos
onforme dispo
encaminhe à
do de eleger 

a Companhia 
ês da data da 
erá indicar no
pendência pre
ados pela SUS
embros, em a
ovados, a aut
ente, à aplicaç
árias no Novo

ópia da ata da
na qual os ac
s para eleger 
nistração da C
indicados jun

laboração pe
omposição do
exemplo, com

esempenho da
nistração, se
até a próxima

es na B3, consu

inar e do For
seu setor d

co que devem

dido para qu
ociação de s
sto, na data d
osto no Regu

à B3 a ata da
os indicados a
realize assem
referida aprov
ovos nomes e
evistos no Reg
SEP, a Compa
té 1 (um) mês
torização con
ção das sançõ
o Mercado. 

a 10ª Reunião
cionistas cont
e empossar o

Companhia, n
nto à Superin

ela Companh
o conselho de 
mplementaried
a função e d
us comitês d
a Assembleia 

ulte uma instit

rmulário de 
de atuação, 
m ser consid

ue a Compan
uas ações or

de admissão d
ulamento de L
a reunião pré
a ocupar os ca

mbleia geral de
vação; (iii) caso
em até 1 (um
ulamento de 

anhia deverá r
s da data da r

ncedida cessar
ões previstas n

o Prévia do blo
roladores se c

os nomes indic
no prazo máx
tendência de

hia, de Polít
administração

dade de expe
iversidade, e 
de assessoram
Geral Ordinár

tuição autoriza

Referência p
suas ativid

derados ante

nhia possa ad
rdinárias no N
da listagem, po
Listagem do N
évia dos acion
argos de mem
e acionistas p
o os indicados

m) mês da ref
Listagem do N
realizar assem
eferida aprova
rá imediatam
no Regulamen

oco de contro
comprometera
cados ao carg

ximo de 30 (tr
 Seguros Priv

tica de Indic
o, de seus com
riências, form
(ii) o process

mento e dire
ria da Compa

ada a operar na

para informa
ades e situ
es da decisão

dotar 
Novo 
or no 
Novo 
nistas 
mbros 
ara a 
s não 
ferida 
Novo 

mbleia 
ação, 
ente, 
nto e 

le da 
am a 
go de 
rinta) 
vados 

cação 
mitês 

mação 
so de 
etoria 
nhia, 

a B3. 

ações 
ação 
o de 
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A Compa
perante o
e oitenta
operaçõe
mobiliário
(“Valore
contratar
(ii) oferta
garantias
hedge o
econômic
publicam
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