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TC TRADERS CLUB LTDA. 
CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50 

NIRE 35.230.196.941 
 

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS  
REALIZADA EM 4 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 4 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 10:00 horas, 
na sede da TC Traders Club Ltda. (“Sociedade”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 758, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000. 
 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a 
presença de sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do §2º, do 
artigo 1.072, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada. 
 
3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho; 
Secretário – Israel Calebe Massa. 
 
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a proposta do plano de incentivo baseado na outorga de 
quotas da Sociedade, na forma do Anexo I (“Plano de Incentivo”); (ii) a indicação dos Elegíveis 
Indicados, conforme definido no Plano de Incentivo, bem como sobre a quantidade de Quotas Físicas 
e/ou Quotas Virtuais, conforme definido no Plano de Incentivo, que será outorgada a cada um desses 
Elegíveis Indicados; e (iii) a celebração dos Contratos de Outorga, conforme definido no Plano de 
Incentivo. 
 
5. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os sócios, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, deliberaram o que segue:  
 
(i) Aprovar o Plano de Incentivo, na forma do Anexo I. 

 
(ii) Aprovar a indicação dos seguintes Elegíveis Indicados, mediante a outorga de um total de 

46.823 (quarenta e seis mil, oitocentas e vinte e três) Quotas Físicas e um total de 59.300 
(sessenta mil e oitocentas) Quotas Virtuais, da seguinte forma:  

 
a) PEDRO MARIANO DA ROCHA SANTOS, brasileiro, solteiro, administrador, portador da 

cédula de identidade RG n° 8096252691 SSP/RS, inscrito no CPF sob o n° 02170494006, 
residente e domiciliado na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior 695, apartamento 105, 
CEP 04542-011, São Paulo/SP, mediante a outorga de 5.000 (cinco mil)  Quotas Físicas;  

b) LUIZ FELIPE DE ARAÚJO PONTES GIRÃO, brasileiro, solteiro, professor, portador da 
cédula de identidade RG nº 2606854 SSP/PB, inscrito no CPF/ME sob o nº 085.329.574-39, 

Clicksign 9d061f46-9ba4-4a08-9d0f-16916730cce4



 

2 

residente e domiciliado na Rua Conde de Itu, 754, apartamento 62, CEP 04741-001, São 
Paulo/SP, mediante a outorga de 5.156 (cinco mil cento e cinquenta e seis)  Quotas Físicas; 

c) MARCELO MARINHO MIRANDA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA M.E., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São 
Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 171, pavmto04, Bela Vista, CEP 01311-
904, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.984.251/0001-03, mediante a outorga de 5.000 (cinco 
mil) Quotas Virtuais; 

d) LUIS FILIPE SANGALETTI SERRANO 36377748876, microempresa, com sede na cidade 
de Dois Córregos, estado de São Paulo, na Avenida João Lunardelli, 161, Parque Aparício 
de Barros Fagundes, CEP 17300-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.873.038/0001-98, 
mediante a outorga de 2.500 (duas mil e quinhentas) Quotas Virtuais;  

e) MARCIO ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA 94034729104, microempresa, com sede na 
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Jener, 35, ap. 62, Aclimação, CEP 01526-
030, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.571.260/0001-50, mediante a outorga de 5.000 (cinco 
mil) Quotas Virtuais;  

f) THIAGO AVANCINI - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 2369, Conj. 1102, bairro Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP.: 
01452-922, inscrita no CNPJ/MF sob nº 38.613.214/0001-06, mediante a outorga de 6.000 
(seis mil) Quotas Virtuais;  

g) S. SANITA JUNIOR – ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Jairo de 
Almeida Machado, 197, casa 23, sala 1, CEP 02.998-060, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
15.681.159/0001-96, mediante a outorga de 25.000 (vinte e cinco mil) Quotas Virtuais;  

h) RAFAEL FELIPE SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
LTDA, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2369, conj 1102, CEP 01.452-922, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 37.716.518/0001-36, mediante a outorga de 2.500 (duas mil e quinhentas) 
Quotas Virtuais;  

i) PEDRO MEDEIROS MACHADO, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de 
identidade RG nº 66.385.021-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 065.634.947-65, 
residente e domiciliado na Rua Pedroso Alvarenga, 975, apartamento 32, CEP 04531-011, 
São Paulo/SP, mediante a outorga de 11.667 (onze mil, seiscentas e sessenta e sete) Quotas 
Físicas;  

j) JAVIER ALEJANDRO RAMACCIOTTI, argentino, divorciado, nascido em 14/07/1974, 
empresário, portador da cédula de identidade o RNE nº V696953-D CGPPI/DIREX/DPF, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 229.042.648-25, residente e domiciliado à Rua Arminda, nº 132, 
apartamento 61, Vila Olímpia, CEP 04545-100, mediante a outorga de 25.000 (vinte e cinco 
mil) Quotas Físicas; 

k) JOÃO VICTOR FREITAS DZEREN, brasileiro, solteiro, residente na cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo, na Rua Dona Antônia de Queirós, 88, bloco B, apto. 706, Consolação, 
CEP 01307-011, inscrito no CPF sob o nº 363.950.588-35, RG 39.249.229-5 SSP/SP, 
mediante a outorga de 2.500 (duas mil e quinhentas) Quotas Virtuais; 
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l) ABTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, sociedade empresária limitada, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.169.950/0001-69, com sede na Rua Inhambu, nº 964, AP 121, 
bairro Vila Uberabinha, São Paulo/SP, CEP.: 04.520-013, mediante a outorga de 2.500 (duas 
mil e quinhentas) Quotas Virtuais; 

m) C. DE SA ALVES CONSULTORIA EM MARKETING LTDA., sociedade empresária 
limitada, com sede na Rua Adele, 95, bairro Jardim do Bosco, São Paulo, SP, CEP: 04.757-
050, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.678.109/0001-05, mediante a outorga de 2.500 (duas mil 
e quinhentos) Quotas Virtuais; 

n) ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG 
56.805.278, SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 003.645.599-77, residente e domiciliado 
na Rua 228, nº 205, apto 1402, Meia Praia, Itapema, SC, CEP: 88220-000, mediante a outorga 
de 3.300 (três mil e trezentas) Quotas Virtuais; 

o) BRENO DE ANDRADE SILVA ROQUE 42744072842, sociedade empresária limitada, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 313.388.890/00014-5, com sede na cidade de São Paulo, estado 
de São Paulo, na Avenida dos Tajuras, 212, CEP 05670-000, mediante a outorga de 2.500 
(duas mil e quinhentas) Quotas Virtuais. 
 

(iii) Aprovar, em decorrência da deliberação prevista no item (ii) acima, a celebração dos Contratos 
de Outorga pela Sociedade com cada uma dos Elegíveis Indicados, na forma do Anexo II.  

 
(iv) Autorizar os diretores da Sociedade a praticar todos e quaisquer atos necessários à 

implementação das deliberações aprovadas na presente reunião de sócios. 
 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião de sócios da 
Sociedade, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário, a qual lida e achada conforme, foi 
assinada pelos presentes.  

São Paulo, 4 de fevereiro de 2021. 
 

______________________________ 
[Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque 

Filho] Presidente 

______________________________ 
Israel Calebe Massa  

Secretário 
Sócios: 
 

______________________________ ______________________________ 
Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque 

Filho 
Israel Calebe Massa 

  
______________________________ ______________________________ 

Omar Ajame Zanatto Miranda Guillermo Andres Parra Bernal 
  

 
______________________________ 

 
______________________________ 

Javier Alejandro Ramacciotti Pedro Medeiros Machado 
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______________________________ 

 

Startups Br Holding Ltda. 
Sócio Administrador: Rafael Ferri 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clicksign 9d061f46-9ba4-4a08-9d0f-16916730cce4



 

5 

 
Anexo I – Plano de Incentivo 

 
TC TRADERS CLUB LTDA. 

CNPJ/ME nº. 26.345.998/0001-50 
NIRE 35.230.196.941 

 
PLANO DE INCENTIVO BASEADO NA OUTORGA DE QUOTAS  

 
(aprovado na Reunião de Sócios realizada em 4 de fevereiro de 2021) 

 
1. DEFINIÇÕES 

 
1.1. Este plano de incentivo será baseado em 2 (duas) modalidades distintas: (a) outorga 
de Quotas Físicas; e/ou (b) outorga de Quotas Virtuais (“Plano”). Exceto se de outra forma 
expressamente indicado, sempre que utilizados com iniciais maiúsculas no presente Plano 
ou nos Contratos de Outorga (abaixo definidos), os termos e expressões indicados abaixo 
terão os seguintes significados a eles atribuídos:  

 
Afiliada: significa (a) no caso de uma Pessoa física, os descendentes ou ascendentes em 
linha reta e em qualquer grau, naturais ou civis; e (b) no caso de uma Pessoa jurídica, 
qualquer Pessoa que, direta ou indiretamente, Controle, seja Controlada por, ou que esteja 
sob Controle comum com referida Pessoa jurídica; 
 
Alteração de Controle: significa a Transferência a Terceiros por meio da qual tais Terceiros 
recebam ou se tornem titulares e proprietários de ações e/ou quotas de emissão da 
Sociedade necessárias para exercício do Controle da Sociedade, em uma única operação, 
ou série de operações; 
 
Anúncio de Encerramento: tem seu significado atribuído na Instrução CVM nº 400, de 29 
de dezembro de 2003, conforme alterada; 
 
Autoridade Governamental: significa qualquer (a) governo federal, nacional, 
supranacional, estadual, municipal, local ou autoridade semelhante, incluindo suas 
respectivas filiais, agências, departamentos, conselhos, colegiados ou comissões; (b) 
autoridade governamental, agência reguladora, autoridade legislativa, judicial ou 
administrativo, incluindo suas respectivas filiais, agências, departamentos, conselhos, 
colegiados ou comissões; e (c) outro órgão exercendo qualquer autoridade ou poder 
estatutário, administrativo, executivo, judicial, legislativo, político, regulatório ou fiscal; 

 
Beneficiários: significam os Elegíveis Indicados que tenham celebrado o Contrato de 
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Outorga, nos termos deste Plano;  
 
CDI: significa a taxa média diária dos depósitos interfinanceiros de um dia (DI), “over 
extra grupo”, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada 
diariamente pela B3, sendo que, se, por qualquer razão, ocorrer a extinção, substituição ou 
não divulgação da taxa CDI, “CDI” significará a taxa de juros que vier oficialmente a 
substituí-la ou, na sua falta, aquela que melhor vier a refletir a variação média dos custos 
de captação no mercado interfinanceiro nacional;  
 
Condições para Vesting: tem seu significado atribuído no item 7.1 deste Plano; 
 
Conselheiros: tem seu significado atribuído no item 3.1 deste Plano; 
 
Contrato de Compra e Venda: tem seu significado atribuído no item 9.3.2 deste Plano; 
 
Contrato de Outorga: significa o instrumento particular de outorga de Quotas Virtuais ou 
Quotas Físicas, conforme aplicável, celebrado entre a Sociedade e cada um dos 
Beneficiários; 

 
Controle: tem o significado que lhe é atribuído no artigo 116 da Lei das S.A. Termos 
derivados de Controle, como “Controlada” e “Controladora”, terão significado análogo ao 
de Controle;  

 
CVM: significa a Comissão de Valores Mobiliários; 
 
Dívida Líquida: significa o endividamento menos o caixa e equivalentes de caixa da 
Sociedade calculada com base nas últimas demonstrações financeiras auditadas da 
Sociedade disponíveis na data de recebimento da Notificação de Exercício;  
 
EBITDA: significa o montante, em moeda corrente nacional, correspondente ao lucro antes 
de receitas e despesas financeiras, imposto de renda e contribuição social, depreciação e 
amortização, excluindo-se eventos extraordinários e não recorrentes, calculado com base 
nas demonstrações financeiras, preparadas de acordo com o GAAP Brasileiro; 
 
Elegível(is) Indicado(s): significam os executivos, diretores e prestadores de serviços-
chave, incluindo as Pessoas jurídicas contratadas para a prestação de serviços-chave, da 
Sociedade, formalmente indicados para se tornarem Beneficiários, mediante aprovação dos 
Sócios, em sede de Reunião de Sócios e/ou Reunião do Conselho de Administração da 
Sociedade, conforme aplicável;  

 
Evento de Liquidez: significa a ocorrência e implementação de (a) uma Alteração de 
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Controle; ou (b) um IPO; 
 
Exercício ou Exercer: significa, no caso de Quotas Virtuais, a decisão do Beneficiário de 
receber o valor monetário equivalente ao Prêmio em troca de suas Quotas Plenamente 
Adquiridas e, no caso de Quotas Físicas, a decisão do Beneficiário de receber quotas/ações 
de emissão da Sociedade em troca de suas Quotas Plenamente Adquiridas; 

 
GAAP Brasileiro: significa os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, baseados 
na Lei das S.A. e nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamento Contábeis, e suas 
alterações; 
 
IPO: significa a realização de operação resultante de melhores esforços de subscrição, 
distribuição, colocação ou outro tipo de contrato habitual entre a Sociedade (ou no caso de 
oferta secundária, a Sociedade e qualquer de seus Sócios ou acionistas, conforme aplicável) 
e uma ou mais instituições financeiras para uma oferta pública inicial estruturada, em que 
os valores mobiliários da Sociedade sejam aprovados para listagem na B3, na New York 
Stock Exchange e/ou na NASDAQ;  
 
IPO Brasil: significa o IPO realizado na República Federativa do Brasil, de acordo com as 
Leis aplicáveis, incluindo as regulamentações da CVM e da B3 (ou quaisquer outras que 
venham a substituí-las); 
 
IPO EUA: significa o IPO realizado nos Estados Unidos da América, de acordo com as 
Leis aplicáveis, incluindo as normas da Securities and Exchange Comission, da New York 
Exchange e/ou da NASDAQ, conforme aplicável; 

 
Justo Motivo: (i) no caso de Beneficiários empregados, corresponde (a) às hipóteses 
previstas nos artigos 482 e 483 do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme 
alterado; e (b) ao descumprimento do Contrato Social ou Estatuto Social da Sociedade, 
conforme aplicável, e/ou da Lei aplicável, bem como do Código de Ética da Sociedade 
e/ou demais políticas/regulamentos a ele relacionadas ; e (ii) no caso de Beneficiários não 
empregados, corresponde (a) à má conduta dolosa ou grave negligência do Beneficiário; 
(b) ao descumprimento sério, repetido ou continuado das obrigações assumidas através de 
contrato de prestação de serviços ou administração celebrado entre o Beneficiário e a 
Sociedade; (c) à condenação criminal do Beneficiário, transitada em julgado; (d) à desídia 
pelo Beneficiário no desempenho das respectivas funções; (e) à violação de segredo da 
Sociedade pelo Beneficiário; (f) à prática, pelo Beneficiário, de atos desonestos ou 
fraudulentos contra a Sociedade ou contra as sociedades sob o seu controle; (g) ao ato de 
indisciplina ou de insubordinação do Beneficiário; ou (h) ao descumprimento do Contrato 
Social ou Estatuto Social da Sociedade, conforme aplicável, e/ou da Lei aplicável, bem 
como do Código de Ética da Sociedade e/ou demais políticas/regulamentos a ele 
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relacionadas; 
 
Lei: significa todas as disposições aplicáveis contidas (a) em qualquer lei, decreto, 
regulamento, medida provisória, portaria, norma, ordem, resolução normativa, tratado, 
constituição, código, ofício, sentença judicial ou arbitral não reformada, decisão (ainda que 
liminar ou interlocutória), despacho ou qualquer outra medida emitida por qualquer 
Autoridade Governamental aplicável a uma determinada pessoa ou aos seus negócios, bens 
ou ativos; e (b) autorizações emitidas por Autoridades Governamentais; 

 
Lei das S.A.: significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; 

 
Notificação de Exercício: significa a notificação por parte do Beneficiário a ser enviada à 
Sociedade para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, nos termos deste Plano e 
no respectivo Contrato de Outorga, na qual o Beneficiário deverá informar a quantidade 
de Quotas Plenamente Adquiridas que deseja Exercer;  

 
Plano: significa o presente Plano de Incentivo Baseado em Quotas Virtuais ou Quotas 
Físicas; 
 
Período de Elegibilidade: tem o seu significado atribuído no item 6.1 deste Plano; 
 
Período de Vesting: significa o período ao longo do qual devem ser cumpridas todas as 
condições de aquisição do direito de Exercer as Quotas, conforme previsto neste Plano, que 
se inicia no primeiro dia após o término do Período de Elegibilidade e termina na data 
especificada no Contrato de Outorga; 
 
Pessoa: significa qualquer pessoa física, pessoa jurídica, parceria, sociedade com ou sem 
personalidade jurídica, sindicato, consórcio, trust, limited partnership, associação, 
empresa, fundo de investimento em participações ou qualquer outro tipo de fundo ou 
veículo de investimentos, qualquer Autoridade Governamental ou qualquer outra Pessoa 
ou entidade, incluindo qualquer sucessor, por incorporação ou de outra forma, de quaisquer 
dos dispostos acima; 
 
Potencial Comprador: tem seu significado atribuído no item 9.3.2 deste Plano; 
 
Prazo Máximo de Exercício: tem seu significado atribuído no item 7.4 deste Plano; 
 
Prêmio: significa o montante em moeda corrente nacional que o Beneficiário tem direito 
de receber da Sociedade em razão do Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, 
calculado nos termos deste Plano e do Contrato de Outorga;  
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Quota Física: significa cada uma das quotas de emissão da Sociedade (ou cada uma ação 
ordinária de emissão da Sociedade, caso a Sociedade venha a ser transformada em uma 
sociedade anônima) outorgadas ao Beneficiário. Para fins de esclarecimento, as 
quotas/ações de emissão da Sociedade outorgadas ao Beneficiário, conforme definido no 
Contrato de Outorga, estão sujeitas à diluição em decorrência de novos aumentos de 
capital;  

 
Quota Virtual: significa a unidade representativa do direito do Beneficiário de receber o 
valor correspondente a uma quota de emissão da Sociedade (ou ação de emissão da 
Sociedade, caso a Sociedade venha a ser transformada em uma sociedade anônima) em 
uma data no futuro, conforme estabelecido neste Plano e no Contrato de Outorga, com 
pagamento em moeda corrente com liquidação em caixa. Para fins de esclarecimento, as 
unidades representativas do direito do Beneficiário de receber o valor correspondente a 
uma quota/ação de emissão da Sociedade, conforme definido no Contrato de Outorga, 
estão sujeitas à diluição em decorrência de novos aumentos de capital como se fossem 
Quotas Físicas; 

 
Quotas: significa o conjunto de Quotas Físicas ou Quotas Virtuais, conforme aplicável, 
outorgadas ao Beneficiário; 
 
Quotas Não Plenamente Adquiridas: significam as Quotas que ainda não tenham atendido 
ao Período de Elegibilidade e/ou aos Perídos de Vesting, conforme previsto no Contrato de 
Outorga, e que, portanto, não poderão ser Exercidas; 
 
Quotas Plenamente Adquiridas: significam as Quotas que tenham atendido ao Período de 
Elegibilidade e aos Períodos de Vesting, conforme previsto no Contrato de Outorga e que, 
portanto, poderão ser Exercidas; 

 
Sociedade: significa a TC Traders Club Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 
26.345.998/0001-50; 
 
Sócios: tem seu significado atribuído no item 3.1 deste Plano; 
 
Terceiro: significa qualquer Pessoa que não seja uma Afiliada dos atuais Sócios da 
Sociedade; 
 
Transferência: significa o ato de, direta ou indiretamente, alienar, vender, transferir, ceder, 
permutar, dar, dispor ou qualquer outro ato ou negócio jurídico, gratuito ou oneroso, que 
resulte na transferência ou alienação direta ou indireta de qualquer direito, titularidade, 
propriedade ou participação. Termos derivados de Transferência, como “Transferir” terão 
significado análogo ao de Transferência;  
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Tributos: significa todos os tributos, impostos, encargos, taxas, contribuições (incluindo 
sociais e previdenciárias), contribuições de intervenção no domínio econômico, cobrança 
ou qualquer outra incidência imposta por uma Autoridade Governamental, incluindo, mas 
não se limitando àqueles sobre renda, lucros, receitas, entradas, capital, vendas, uso, 
royalties, deduções, retenções, pisos mínimos aplicados de forma alternativa, alíquotas ad 
valorem, estoques, folha de pagamento, empregados, com finalidades de bem-estar social, 
destinados a seguridade social, seguro-desemprego, encargos, taxas e contribuições 
alfandegárias, contribuições sobre transações de importação, valor agregado, propriedade, 
transferência, doação, rescisões, despedida, empregados, transações financeiras, seguros, 
crédito, transações de câmbio, transações no mercado de valores mobiliários, transações 
com ouro, depósitos ou saques bancários, bem como outros tributos ou taxas 
governamentais similares, incluindo quaisquer juros, penalidades, multas (de mora, isolada 
e de ofício), alíquotas adicionais e despesas decorrentes que sejam devidas em qualquer 
jurisdição federal, estadual, municipal ou local, no Brasil ou no exterior;  
 
Valuation Inicial: significa, conforme disposto no item 8.1.1 e no Contrato de Outorga, o 
valor calculado da seguinte forma: (A) valor da firma (entreprise value), que corresponderá 
ao múltiplo de 5 (cinco) vezes o EBITDA calculado com base nas últimas demonstrações 
financeiras auditadas da Sociedade disponíveis na data de recebimento da Notificação de 
Exercício, menos (B) a Dívida Líquida da Sociedade; dividido (C) pelo número total de 
quotas/ações de emissão da Sociedade na data da Notificação de Exercício; e 

 
Valuation Evento de Liquidez: significa, na hipótese de ocorrência de Evento de Liquidez,o 
valor equivalente ao (a) valor do preço por ação definido por meio do processo de 
bookbuilding no âmbito do IPO Brasil, na hipótese de o Beneficiário ter manifestado, por 
meio do envio da Notificação de Exercício até o 10º (décimo) dia útil após a realização do 
primeiro protocolo da documentação do IPO na CVM, seu interesse em Exercer as Quotas 
Plenamente Adquiridas; (b) preço médio das últimas 10 (dez) sessões do pregão precedentes 
à data de pagamento de cada parcela do Prêmio, na hipótese de o Beneficiário ter 
manifestado, por meio do envio da Notificação de Exercício após o 1º (primeiro) dia útil 
contado da divulgação do Anúncio de Encerramento, no âmbito do IPO Brasil, seu interesse 
em Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas; ou (c) preço de compra por quota/ação da 
Sociedade no âmbito da Alteração de Controle, na hipótese de o Beneficiário ter 
manifestado, por meio do envio da Notificação de Exercício até o 5º (quinto) dia útil após o 
recebimento, pelo Beneficiário, da notificação de Alteração de Controle a ser enviada pela 
Sociedade. Para fins de esclarecimento, na hipótese de um IPO EUA, os prazos e 
procedimentos aqui mencionados serão adequados pela Sociedade para adequa-los às 
respectivas Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as regras 
já contratadas deverão ser observadas em tais adequações.  
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2. OBJETIVO DO PLANO 
 
2.1. Este Plano tem por objetivo estabelecer as condições gerais para a outorga, pela 
Sociedade a determinados Beneficiários, de um plano de incentivo baseado em Quotas 
Virtuais e/ou Quotas Físicas, de modo a promover: (a) a atração, motivação e retenção de 
executivos, diretores e prestadores de serviços-chave da Sociedade; (b) o alinhamento dos 
interesses de tais pessoas aos interesses da Sociedade e de seus Sócios; e (c) o estímulo à 
expansão da Sociedade e ao atingimento de suas metas e resultados estabelecidos mediante 
um comprometimento de longo prazo por parte de seus executivos e colaboradores.  

 
2.2. Sujeito ao disposto nos respectivos Contratos de Outorga, os Beneficiários 
contemplados pelo Plano farão jus ao recebimento de Quotas Físicas e/ou Quotas Virtuais, 
conforme aplicável, as quais assegurarão ao Beneficiário o direito à participação societária, 
na hipótese de Quotas Físicas, e/ou ao direito de recebimento de eventual Prêmio, a ser 
apurado nos termos deste Plano e do Contrato de Outorga, na hipótese de Quotas Virtuais. 

 
3. ELEGÍVEIS INDICADOS 

 
3.1. Os sócios da Sociedade (enquanto esta for uma sociedade empresária limitada) 
(“Sócios”) aprovarão, em sede de Reunião de Sócios, ou os membros do Conselho de 
Administração da Sociedade (quando esta for transformada em uma sociedade anônima) 
(“Conselheiros”) aprovarão em sede de Reunião do Conselho de Administração, conforme 
aplicável, os Elegíveis Indicados e a quantidade de Quotas Virtuais e/ou Quotas Físicas 
que serão outorgadas para cada um dos Elegíveis Indicados.  

 
3.2. A outorga das Quotas aos Elegíveis Indicados (a) não será, necessariamente, igual 
para cada Elegível Indicado, nem por equidade ou equiparação, nem dividido pro rata, e 
(b) será (i) fixada segundo critérios aprovados pelos Sócios ou pelos Conselheiros, 
conforme aplicável, e (ii) formalizada por meio do Contrato de Outorga. Caberá aos Sócios 
ou aos Conselheiros, conforme aplicável, de forma discricionária e com relação a cada um 
dos Elegíveis Indicados, definir se a referida outorga compreenderá Quotas Virtuais e/ou 
Quotas Físicas, bem como a respectiva quantidade de Quotas Virtuais e/ou Quotas Físicas 
a ser outorgada. 

 
3.3. Os Elegíveis Indicados deverão decidir, voluntariamente, participar ou não do 
Plano, conforme venha a ser determinado pelos Sócios ou pelos Conselheiros, conforme 
aplicável. Assim sendo, como condição essencial para que a sua indicação seja considerada 
como válida, vinculativa, e apta a transformá-lo em Beneficiário, o Elegível Indicado, após 
aprovado, deverá assinar o Contrato de Outorga, aderindo expressamente às condições do 
Plano e declarando-se ciente de todos os seus termos e condições.  
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3.4. As Quotas objeto do Plano serão outorgadas aos Beneficiários em caráter 
personalíssimo, não podendo ser empenhadas ou Transferidas a qualquer Pessoa, mesmo 
que por sucessão, salvo nas hipóteses expressamente previstas no presente Plano e/ou no 
respectivo Contrato de Outorga. 

 
4. GESTÃO DO PLANO 

 
4.1. O Plano será administrado, conforme aplicável, pelos Sócios (enquanto esta for 
uma sociedade empresária limitada) ou pelos Conselheiros (quando esta for transformada 
em uma sociedade anônima) os quais deverão deliberar, durante a vigência deste Plano, 
sobre as seguintes matérias: 

 
(a) conduzir o processo de indicação, avaliação, aprovação ou reprovação de cada 

Elegível Indicado; 
 
(b) determinar e outorgar as Quotas Virtuais e/ou Quotas Físicas a cada Beneficiário 

e aprovar a redação de cada Contrato de Outorga a ser celeberado;  
 
(c) estabelecer o Período de Elegibilidade, os Períodos de Vesting e condições a serem 

cumpridos pelos Beneficiários para fazerem jus às Quotas; 
 
(d) tomar todas as medidas necessárias e adequadas à administração do Plano, 

inclusive quanto à sua interpretação e resolução de dúvidas ou conflitos entre o 
Plano e os Contratos de Outorga, decidindo, ainda, sobre casos omissos, 
detalhando e aplicando as diretrizes estabelecidas neste Plano; e 

 
(e) modificar as condições das Quotas outorgadas aos Beneficiários quando necessário 

para adequá-las aos termos da Lei aplicável.  
 

4.2. No exercício de sua competência, os Sócios ou os Conselheiros, conforme 
aplicável, estarão sujeitos apenas aos limites estabelecidos em Lei e no Plano, sendo que 
os Sócios ou os Conselheiros, conforme aplicável, poderão tratar de maneira diferenciada 
os Beneficiários, não estando obrigados, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a 
estender a todos as condições que entendam ser aplicáveis apenas a algum ou alguns dos 
Beneficiários. 

 
4.3. As decisões dos Sócios ou dos Conselheiros, conforme aplicável, das matérias 
previstas no item 4.1 acima (a) deverão ser tomadas mediante aprovação de ações/quotas 
representando a maioria simples do capital social votante da Sociedade ou de Conselheiros 
representando a maioria simples do Conselho de Administração e (b) terão força vinculante 
para a Sociedade relativamente a todas as matérias relacionadas ao Plano.  
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4.4. A administração da Sociedade deverá discriminar nas demonstrações financeiras 
da Sociedade os eventuais reflexos contábeis das Quotas Físicas em tesouraria e/ou do 
pagamento do Prêmio das Quotas Virtuais, podendo incluir provisionamentos para 
liquidação em caixa dos Prêmios.  

 
5. CONTRATO DE OUTORGA 

 
5.1. O Elegível Indicado que decidir aderir ao Plano deverá fazê-lo mediante celebração 
com a Sociedade de um Contrato de Outorga, o qual estabelecerá (a) a quantidade de 
Quotas Virtuais e/ou de Quotas Físicas que lhe será outorgada; (b) o Período de 
Elegibilidade, os Períodos de Vesting e demais condições a serem cumpridas, para que 
cada Beneficiário venha a deter Quotas Plenamente Adquiridas; e (c) a forma de cálculo 
do Prêmio, no caso de Quotas Virtuais, respeitados os termos deste Plano. 

 
5.2. Caso o Elegível Indicado não celebre o respectivo Contrato de Outorga, nenhum 
direito lhe será outorgado e não existirá nenhuma obrigação da Sociedade para com o 
Eligível Indicado no que tange ao Plano, às Quotas Virtuais e/ou às Quotas Físicas. 

 
5.3. Os Sócios poderão subordinar a aquisição de direitos relacionados às Quotas a 
determinadas condições, bem como impor restrições à sua Transferência, a serem aplicadas 
exclusivamente a determinados Beneficiários. 

 
6. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 
6.1. A partir da celebração dos Contratos de Outorga (e conforme neles estabelecido), 
os Beneficiários deverão permanecer prestando serviços à Sociedade por um período 
mínimo para fazer jus à liberação das Quotas outorgadas, após o qual se iniciarão os 
Períodos de Vesting aplicáveis (“Período de Elegibilidade”). 

 
7. VESTING – AQUISIÇÃO DE DIREITOS RELACIONADOS ÀS QUOTAS  

 
7.1. Cada Contrato de Outorga poderá definir condições específicas aplicáveis para os 
Períodos de Vesting, tais como, por exemplo, o transcurso de períodos de carência ou o 
cumprimento de determinadas metas individuais ou coletivas (“Condições para Vesting”). 

 
7.2. Desde que cumprido o Período de Elegibilidade, uma vez cumpridas as Condições 
para Vesting, as Quotas Não Plenamente Adquiridas serão convertidas em Quotas 
Plenamente Adquiridas. 

 
7.3. Sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos respectivos 
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Contratos de Outorga, os direitos dos Beneficiários em relação às Quotas somente serão 
plenamente adquiridos na medida em que o Beneficiário permanecer continuamente 
vinculado como administrador, empregado ou prestador de serviços da Sociedade, durante 
o período compreendido entre a data do início do Período de Elegibilidade e as datas do 
fim dos respectivos Períodos de Vesting, conforme especificado no Contrato de Outorga.  

 
7.3.1. Para fins de esclarecimento, na hipótese de determinado Beneficiário ser Pessoa 

jurídica, qualquer alteração, direta ou indireta, no quadro societário do 
Beneficiário, incluindo alterações de Controle do Beneficiário, sem a prévia 
anuência escrita da Sociedade, ensejerá a rescisão automática do Contrato de 
Outorga, de modo que serão extintas, de pleno direito, independentemente de aviso 
prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização, compensação ou 
pagamento ao Beneficiário, todas as Quotas Plenamente Adquiridas ainda não 
Exercidas pelo Beneficiário e todas as Quotas Não Plenamente Adquiridas. 

 
7.4. Cada Beneficiário terá o prazo máximo de 10 (dez) anos a partir da celebração do 
respectivo Contrato de Outorga para realizar o Exercício das Quotas Plenamente 
Adquiridas, observadas as regras de saída em caso de desligamento e/ou de rescisão de 
contrato do Beneficiário da Sociedade, sob pena de decadência do direito (“Prazo Máximo 
de Exercício”). 

 
7.5. Uma vez satisfeitas as condições estabelecidas nos itens 7.1 a 7.3 acima, desde que 
observado o Prazo Máximo de Exercício, mediante o envio da Notificação de Exercício, a 
Sociedade: (i) no caso de Quotas Virtuais, pagará o Prêmio ao Beneficiário, calculado nos 
termos deste Plano e do Contrato de Outorga; e (ii) no caso de Quotas Físicas, Transferirá 
ao Beneficiário as Quotas Físicas, nos termos deste Plano e do Contrato de Outorga. Em 
caso de Alteração de Controle, no caso do Beneficiário deter Quotas Virtuais, o Potencial 
Comprador poderá pagar o Prêmio diretamente ao Beneficiário por conta e ordem a 
Sociedade, observando-se, em qualquer caso, o disposto na item 8.6.  

 
7.6. Os Contratos de Outorga poderão dispor sobre a alteração do Período de Vesting 
em caso de ocorrência de um Evento de Liquidez.  

 
7.7. As Quotas Virtuais não conferem ao seu titular a condição de sócio/acionista da 
Sociedade, nem qualquer direito ou privilégio inerente a tal condição, em especial o direito 
de voto, outros direitos políticos e/ou direito a recebimento de dividendos ou qualquer 
outro direito econômico. Nenhuma quota/ação de emissão da Sociedade será entregue ao 
Beneficiário em razão das Quotas Virtuais outorgadas. 

 
8. CÁLCULO DO PRÊMIO DAS QUOTAS VIRTUAIS 
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8.1. Na hipótese de outorga de Quotas Virtuais, uma vez cumprido o Período de 
Elegibilidade e satisfeitas as Condições para Vesting, o Beneficiário poderá, a seu 
exclusivo critério, enviar a Notificação de Exercício para Exercer as Quotas Plenamente 
Adquiridas e fazer jus ao recebimento do Prêmio, cujo valor corresponderá ao montante 
equivalente ao (a) Valuation Inicial, apurado no momento da Notificação de Exercício 
enviada pelo Beneficiário, ou (b) Valuation Evento de Liquidez apurado ao final do Evento 
de Liquidez eventualmente em curso, observados os prazos para envio da Notificação de 
Exercício previstos neste Plano. 

 
8.1.1. Na hipótese de não ocorrência de Evento de Liquidez, o Prêmio correspondente a 

cada uma das Quotas Plenamente Adquiridas será calculado com base no Valuation 
Inicial.  
 

8.1.2. Na hipótese de ocorrência de Evento de Liquidez, o Prêmio correspondente a cada 
uma das Quotas Plenamente Adquiridas será calculado com base no Valuation 
Evento de Liquidez. 

 
8.2. O Beneficiário poderá, a seu exclusivo critério e risco, aguardar a ocorrência de um 
Evento de Liquidez para então Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas, mediante o 
envio da Notificação de Exercício, observado, neste caso, a alteração do Período de 
Vesting, a ser estabelecido no Contrato de Outorga. 

 
8.3. Observada a alteração do Período de Vesting, conforme disposto no Contrato de 
Outorga, na hipótese de IPO Brasil, o Beneficiário que desejar exercer as Quotas 
Plenamente Adquiridas deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) dia 
útil após a realização do primeiro protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após 
o 1º (primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO.  

 
8.3.1. Na hipótese de IPO Brasil, a Sociedade se obriga a notificar os Beneficiários sobre 

a realização do primeiro protocolo da documentação do IPO na CVM em até 2 
(dois) dias úteis contados do referido protocolo. 
 

8.3.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício 
em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos itens (a) e (b) do 
item 8.3 deste Plano, a Notificação de Exercício será considerada como não 
enviada para todos os fins.  

 
8.3.3. Caso uma Notificação de Exercício seja enviada até o prazo previsto no item (a) 

do item 8.3 deste Plano e, por qualquer motivo, o IPO Brasil não seja consumado, 
a Notificação de Exercício será desconsiderada e não produzirá nenhum efeito, de 
modo que caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas, 
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este deverá reenviar a Notificação de Exercício e, neste caso, o Prêmio será 
calculado com base no Valuation Inicial. 

 
8.3.4. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos aqui mencionados serão 

adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas Leis aplicáveis sendo 
que, em qualquer caso e na medida do possível, as regras já contratadas deverão 
ser observadas em tais adequações. Não obstante, a Sociedade deverá notificar os 
Beneficiários, tão logo seja razoavelmente possível e permitido de acordo com as 
Leis aplicáveis, para informar sobre os prazos e regras de envio da Notificação de 
Exercício e cálculo do Prêmio que serão aplicáveis ao caso específico. 

 
8.4. Observada a alteração do Período de Vesting, conforme disposto no Contrato de 
Outorga, na hipótese de Alteração de Controle, o Beneficiário que desejar exercer as 
Quotas Plenamente Adquiridas deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º (quinto) 
dia útil após o recebimento, pelo Beneficiário, da notificação enviada pela Sociedade 
informando o Beneficiário sobre a realização da Alteração de Controle.  

 
8.4.1. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar os Beneficiários 

sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) dias úteis de antecedência 
da consumação e implementação da Alteração de Controle.  
 

8.4.2. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo previsto no 
item 8.4 deste Plano, as suas Quotas Não Plenamente Adquiridas quando 
convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, nos termos do Contrato de 
Outorga, serão automaticamente Exercidas na data de conversão, sendo certo que, 
neste caso, o Prêmio a ser pago pela Sociedade, nos termos do item 8.5 deste Plano, 
será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez, observado o disposto 
no item 10 deste Plano (que deverá ser automaticamente aplicável nas hipóteses 
previstas em tal item 10).  

 
8.4.3. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto no item 

8.4 deste Plano, o Prêmio a ser pago pela Sociedade, nos termos do item 8.5 deste 
Plano, será calculado com base no Valuation Inicial. 

 
8.5. Obedecido o disposto no Contrato de Outorga, o pagamento do Prêmio deverá ser 
realizado pela Sociedade em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, corrigidas 
por 105% (cento e cinco por cento) do CDI desde a data do primeiro pagamento até a data 
de cada respectivo pagamento, sendo que a primeira parcela será devida no prazo de até 
30 (trinta) dias contados da (a) data do recebimento, pela Sociedade, da Notificação de 
Exercício, ou (b) caso um Evento de Liquidez esteja em curso, do efetivo aporte de recursos 
provenientes de Evento de Liquidez, o que ocorrer por último. Para fins de esclarecimento, 
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o Contrato de Outorga poderá prever outras condições de pagamento do Prêmio, bem como 
do Valuation Inicial ou do Valuation Evento de Liquidez.  

 
8.6. Caberá à Sociedade e ao Beneficiário, conforme o caso, arcar com todos os Tributos 
de que cada um seja o contribuinte legal ou encarregado de retenção, nos termos da Lei 
aplicável, decorrentes dos pagamentos dos Prêmios a serem realizados aos Beneficiários no 
âmbito deste Plano e do respectivo Contrato de Outorga.  

 
8.7. Os Beneficiários estão sujeitos à mesma diluição dos Sócios e/ou demais impactos 
societários que ocorram na Sociedade para fins de apuração do valor a ser pago no 
momento da liquidação do Prêmio, de modo que caso o número, espécie e classe das 
quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados como resultado de aumentos 
de capital e/ou bonificações a Sociedade efetuará, se necessário, os ajustes aplicáveis. 
Ainda, os Beneficiários estarão sujeitos aos ajustes aplicaveis aos Sócios da Sociedade em 
caso de desdobramentos, grupamentos ou conversão de quotas de uma espécie ou classe 
em outra ou conversão de quotas em outros valores mobiliários emitidos pela Sociedade, 
para garantir o cumprimento dos Contratos de Outorga e deste Plano. 

 
8.8. As Quotas Virtuais outorgadas nos termos do Plano extinguir-se-ão 
automaticamente, cessando todos os seus efeitos de pleno direito, nos seguintes casos: 

 
(a) mediante o distrato do Contrato de Outorga, conforme termos nele disposto; 

 
(b) se a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 
(c) na hipótese prevista no item 7.3.1 deste Plano; ou 

 
(d) nas hipóteses previstas no item 10 deste Plano. 

 
9. TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS FÍSICAS 

 
9.1. Na hipótese de outorga de Quotas Físicas, uma vez cumprido o Período de 
Elegibilidade e satisfeitas as Condições para Vesting, o Beneficiário poderá, a seu 
exclusivo critério, enviar a Notificação de Exercício para Exercer as Quotas Plenamente 
Adquiridas. 

 
9.2. Observada a alteração do Período de Vesting, conforme disposto no Contrato de 
Outorga, na hipótese de IPO Brasil, o Beneficiário que desejar Exercer as Quotas 
Plenamente Adquiridas deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) dia 
útil após a realização do primeiro protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após 
o 1º (primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO.  
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9.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, a Sociedade se obriga a notificar aos Beneficiários sobre 

a realização do primeiro protocolo da documentação do IPO na CVM em até 2 
(dois) dias úteis contados do referido protocolo. 
 

9.2.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício 
em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos itens (a) e (b) do 
item 9.2 deste Plano, a Notificação de Exercício será considerada como não 
enviada para todos os fins.  
 

9.2.3. Na hipótese de IPO, os Beneficiários que forem titulares de quotas/ações da 
Sociedade antes da consumação do IPO Brasil ou do IPO EUA, conforme 
aplicável, estarão sujeitos, em igualdade de condições com os Sócios, a todos os 
direitos e obrigações relacionados ou oriundos do processo do IPO, de acordo com 
Lei aplicável. 

 
9.2.4. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos aqui mencionados serão 

adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas Leis aplicáveis sendo 
que, em qualquer caso e na medida do possível, as regras já contratadas deverão 
ser observadas em tais adequações. Não obstante, a Sociedade deverá notificar os 
Beneficiários, tão logo seja razoavelmente possível e permitido de acordo com as 
Leis aplicáveis, para informar sobre os prazos e regras de envio da Notificação de 
Exercício que serão aplicáveis ao caso específico. 

 
9.2.5. Na hipótese de IPO EUA, a Sociedade poderá Transferir para os Beneficiários, em 

razão do Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, as quotas/ações de outra 
entidade Afiliada da Sociedade que seja considerada a entidade ofertante do IPO 
EUA, nos termos da Lei aplicável. 
 

9.3. Observada a alteração do Período de Vesting, conforme disposto no Contrato de 
Outorga, na hipótese de Alteração de Controle, o Beneficiário que desejar Exercer as 
Quotas Plenamente Adquiridas para vendê-las conjuntamente no âmbito da Alteração de 
Controle deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º (quinto) dia útil após o 
recebimento, pelo Beneficiário, da notificação enviada pela Sociedade informando o 
Beneficiário sobre a Alteração de Controle.  

 
9.3.1. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar os Beneficiários sobre 

a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) dias úteis de antecedência da 
realização da consumação e implementação da Alteração de Controle.  
 

9.3.2. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo previsto no 
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item 9.3 deste Plano (i) o Exercício será considerado como automaticamente 
realizado para as Quotas Plenamente Adquiridas existentes até o momento e 
também para as Quotas Não Plenamente Adquiridas (na medida em que elas se 
tornem Quotas Plenamente Adquiridas); (ii) tal Notificação de Exercício 
representará uma obrigação irrevogável e irretratável de venda das suas Quotas 
Físicas ao potencial comprador no âmbito da Alteração de Controle (“Potencial 
Comprador”) nos termos e condições previstos no contrato de compra e venda de 
quotas/ações ou instrumento similar que regule a Alteração de Controle a ser 
celebrado com o Potencial Comprador (“Contrato de Compra e Venda”), sendo 
que as entregas das Quotas Não Plenamente Adquiridas (e os respectivos 
pagamentos) somente ocorrerão na medida em que os respectivos Períodos de 
Vesting forem cumpridos (ou seja, quando elas se tornarem, automaticamente, 
Quotas Plenamente Adquiridas); e (iii) o Beneficiário, com relação às Quotas 
Plenamente Adquiridas no momento da Notificação de Exercício, deverá aderir, 
automaticamente, todos os termos e condições previstos no Contrato de Compra e 
Venda. 

 
9.3.2.1. A Sociedade deverá fazer com que o Potencial Comprador se 

comprometa a observar o disposto no item 9.3.2 deste Plano, incluindo o 
que se refere ao pagamento das Quotas Físicas (incluindo as Quotas Não 
Plenamente Adquiridas quando estas se tornarem Quotas Plenamente 
Adquiridas). 

 
9.3.3. Na hipótese prevista no item 9.3.2 deste Plano, o Prêmio será calculado com base 

no Valuation Evento de Liquidez e deverá ser pago pelo Potencial Comprador, 
observado o disposto no item 10 deste Plano (que deverá ser automaticamente 
aplicável nas hipóteses previstas em tal item 10). 
 

9.3.4. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto no item 
9.3 deste Plano, a Sociedade realizará a Transferência das quotas/ações de emissão 
da Sociedade, nos termos do item 9.4, sem que haja qualquer obrigação do 
Potencial Comprador de adquirir as Quotas Físicas do referido Beneficiário. 

 
9.4. A Sociedade deverá, em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Notificação 
de Exercício, realizar a Transferência de quotas/ações de emissão da Sociedade, de acordo 
com o previsto no Contrato de Outorga, para o Beneficiário, por meio de, conforme 
aplicável, (a) celebração de alteração ao Contrato Social da Sociedade; (b) averbação nos 
livros societários da Sociedade; ou (c) lançamento a ser efetuado pela instituição 
depositária. O prazo de até 30 (trinta) dias previsto neste item 9.4 deverá ser reduzido de 
forma a viabilizar a venda, pelo Beneficiário, das suas Quotas Plenamente Adquiridas, no 
âmbito da Alteração de Controle, conforme disposto no item 9.3.2 deste Plano.  
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9.4.1. Na hipótese de a Sociedade ter inicado o processo de IPO e/ou após a consumação 

do IPO, a Sociedade poderá determinar a suspensão temporária do direito ao 
Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, sempre que verificadas situações 
que, nos termos da Lei aplicável em vigor ou conforme previsão contratual 
aplicável, restrinjam ou impeçam a negociação de ações por parte da Sociedade, 
seus empregados, administradores e/ou prestadores de serviços.  

 
9.5. Os Beneficiários estão sujeitos à mesma diluição dos Sócios e/ou demais impactos 
societários que ocorram na Sociedade com relação às Quotas Físicas, de modo que caso o 
número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 
como resultado de aumentos de capital e/ou bonificações a Sociedade efetuará, se 
necessário, os ajustes aplicáveis. Ainda, os Beneficiários estarão sujeitos aos ajustes 
aplicaveis aos Sócios da Sociedade em caso de desdobramentos, grupamentos ou 
conversão de quotas de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros 
valores mobiliários emitidos pela Sociedade, para garantir o cumprimento dos Contratos 
de Outorga e deste Plano. 

 
9.5.1. Para que não haja dúvida, os Beneficiários que tiverem direito ao recebimento de 

Quotas Físicas apenas terão direitos políticos e econômicos decorrentes de tais 
Quotas Físicas a partir do momento em que receberem quotas/ações e passarem a 
ser sócios/acionistas da Sociedade, observado o disposto no Contrato de Outorga 
e/ou no acordo de sócios/acionistas da Sociedade aplicável. 

 
9.6. As Quotas Físicas outorgadas nos termos do Plano extinguir-se-ão 
automaticamente, cessando todos os seus efeitos de pleno direito, nos seguintes casos: 

 
(a) mediante o distrato do Contrato de Outorga, conforme termos nele disposto; 

 
(b) se a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 
(c) na hipótese prevista no item 7.3.1 deste Plano; ou 

 
(d) nas hipóteses previstas no item 10 deste Plano. 

 
9.7. Na hipótese de (a) a Sociedade não possuir, à época do recebimento da Notificação 
de Exercício, Quotas Físicas em tesouraria da Sociedade suficientes para realizar a 
Transferência das Quotas Plenamente Adquiridas, conforme disposto na Notificação de 
Exercício, e/ou (b) ocorrência de um Evento de Liquidez,  a Sociedade poderá, a seu 
exclusivo critério, converter as Quotas Físicas em Quotas Virtuais, as quais estarão sujeitas 
aos mesmos direitos e obrigações previstos neste Plano, sendo certo que a Sociedade 
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poderá determinar, a seu exclusivo critério, novas condições para pagamento do Prêmio.  
 

9.7.1. Para exercício da conversão das Quotas Físicas em Quotas Virtuais com relação a 
determinado Beneficiário, a Sociedade deverá (a) em até 10 (dez) dias contados do 
recebimento da Notificação de Exercício, e/ou (b) em até 10 (dez) dias contados 
da implementação de um Evento de Liquidez, conforme aplicável, notificar o 
respectivo Beneficiário sobre seu interesse em realizar a conversão das Quotas 
Físicas outorgadas em Quotas Virtuais, incluindo, conforme aplicável, quaisquer 
alterações nas condições do pagamento do Prêmio. A conversão das Quotas Físicas 
em Quotas Virtuais estará automaticamente efetivada mediante o envio de tal 
notificação.  
 

10. DESLIGAMENTO DA SOCIEDADE E SEUS EFEITOS 
 
10.1. Nas hipóteses de desligamento (no caso do Beneficiário ser empregado da 
Sociedade) e/ou de rescisão de contrato de prestação de serviços (no caso do Beneficiário 
ser Pessoa jurídica prestadora de serviços para a Sociedade), as Quotas a ele conferidas de 
acordo com o Plano poderão ser extintas, resgatadas, recompradas ou modificadas, 
observado o disposto nos itens 10.2 a 10.5 abaixo. 

 
10.2. Se o Beneficiário for desligado da Sociedade  (no caso de Beneficiário empregado) 
ou se tiver seu contrato de prestação de serviços rescindido pela Sociedade (no caso de 
Beneficiário Pessoa jurídica prestadora de serviços para a Sociedade) sem Justo Motivo, 
ou se este se desligar da Sociedade (no caso de Beneficiário empregado) ou rescindir seu 
contrato de prestação de serviços (no caso de Beneficiário Pessoa jurídica prestadora de 
serviços para a Sociedade) por Justo Motivo da Sociedade, o Beneficiário terá direito ao 
recebimento da totalidade das Quotas outorgadas, desde que o Período de Elegibilidade 
tenha sido cumprido na data do término do vínculo com a Sociedade. Nesse caso, deverão 
ser obedecidos os Períodos de Vesting originalmente ajustados no respectivo Contrato de 
Outorga, bem como as condições de Exercício das Quotas, conforme aplicável. O 
Beneficiário não terá direito ao Exercício de nenhuma Quota em caso de término do 
vínculo com a Sociedade antes do fim do Período de Elegibilidade.  

 
10.2.1. A Sociedade terá a faculdade de antecipar os Períodos de Vesting aplicáveis aos 

Beneficiários desligados conforme o item 10.2 acima em até 60 (sessenta) dias 
após a data do término do vínculo do Beneficiário com a Sociedade. Nesse caso, 
as Quotas Virtuais serão convertidas em Prêmio, e as Quotas Físicas, serão 
resgatadas e/ou recompradas (conforme aplicável), por valor calculado com base 
no Valuation Inicial ou Valuation Evento de Liquidez, conforme aplicável, e será 
pago ao Beneficiário em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, 
corrigidas pelo CDI desde a data do primeiro pagamento até a data de cada 
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respectivo pagamento, sendo que a primeira parcela será devida no prazo de até 30 
(trinta) dias contados do exercício da faculdade da Sociedade de antecipar o 
pagamento do Prêmio e/ou do resgate e/ou da recompra da Quota Física, conforme 
aplicável ou, caso um Evento de Liquidez esteja em curso, do efetivo aporte de 
recursos provenientes de Evento de Liquidez, o que ocorrer por último.  

 
10.3. Se o Beneficiário se desligar da Sociedade por vontade própria (no caso de 
Beneficiário empregado), ou se rescindir o contrato de prestação de serviços por vontade 
própria (no caso de Beneficiário Pessoa jurídica prestadora de serviços para a Sociedade) 
ou, ainda, se houver falecimento ou invalidez permanente do Beneficiário (no caso de 
Beneficiário empregado) ou de sócio do Beneficiário (no caso de Beneficiário Pessoa 
jurídica prestadora de serviços para a Sociedade), o Beneficiário (ou os herdeiros e 
sucessores legais do Beneficiário ou do sócio do Beneficiário, conforme aplicável) terá 
direito a Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas na data do término do vínculo do 
Beneficiário com a Sociedade. As Quotas Não Plenamente Adquiridas serão extintas, de 
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer 
indenização ao Beneficiário. O Beneficiário não terá direito ao Exercício de nenhuma 
Quota em caso de término do vínculo do Beneficiário com a Sociedade antes do fim do 
Período de Elegibilidade. 

 
10.3.1.  Na hipótese de a Sociedade ter outorgado ao Beneficiário Quotas Virtuais, o 

pagamento do Prêmio das Quotas Plenamente Adquiridas será realizado com base 
no Valuation Inicial ou Valuation Evento de Liquidez, conforme aplicável, em 24 
(vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, corrigidas pelo CDI desde a data 
do primeiro pagamento até a data de cada respectivo pagamento, sendo que a 
primeira parcela será devida no prazo de até 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da Notificação de Exercício ou, caso um Evento de Liquidez esteja 
em curso, do efetivo aporte de recursos provenientes de Evento de Liquidez, o que 
ocorrer por último.  
 

10.3.2.  Na hipótese de a Sociedade ter outorgado ao Beneficiário Quotas Físicas, tais 
Quotas serão resgatadas e/ou recompradas (conforme aplicável), mediante o 
pagamento do Valuation Inicial ou Valuation Evento de Liquidez, conforme 
aplicável, que será realizado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, 
corrigidas pelo CDI desde a data do primeiro pagamento até a data de cada 
respectivo pagamento, sendo que a primeira parcela será devida no prazo de até 30 
(trinta) dias contados do recebimento da Notificação de Exercício ou, caso um 
Evento de Liquidez esteja em curso, do efetivo aporte de recursos provenientes de 
Evento de Liquidez, o que ocorrer por último.  
 

10.4. Se o Beneficiário for desligado pela Sociedade (no caso de Beneficiário 
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empregado) ou se tiver seu contrato de prestação de serviços rescindido pela Sociedade 
(no caso de Beneficiário Pessoa jurídica prestadora de serviços para a Sociedade) por Justo 
Motivo, todas as Quotas Plenamente Adquiridas ainda não Exercidas pelo Beneficiário e 
todas as Quotas Não Plenamente Adquiridas serão extintas, de pleno direito, 
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização 
ao Beneficiário, sendo certo que, no caso de Quotas Físicas, a Sociedade efetuará a 
recompra da totalidade as Quotas Físicas detidas pelo Beneficiário na data do desligamento 
pelo valor total e agregado de R$100,00 (cem reais), independente do número de Quotas 
Físicas detidas pelo Beneficiário, do valor contábil e/ou do percentual que estas 
representem do capital social total da Sociedade, estando o Beneficiário, desde já, de forma 
irrevogável e irretratável, obrigado a realizar todos os atos e tomar todas as providências 
necessárias para que a transferência das Quotas Físicas seja concluída em até 5 (cinco) dias 
úteis contados da data do desligamento.  

 
10.5. Não obstante o disposto acima, a Sociedade poderá, a seu exclusivo critério, sempre 
que julgar que os interesses sociais serão melhor atendidos por tal medida, estabelecer 
regras específicas ou deixar de observar as regras estipuladas nos itens 10.2 a 10.4 acima, 
conferindo tratamento diferenciado a determinado Beneficiário. 

 
10.6. Para fins de esclarecimento, com relação às Quotas Físicas, na hipótese de qualquer 
disposição prevista neste item 10 conflitar com qualquer disposição prevista no acordo de 
sócios/acionistas da Sociedade, conforme aplicável, as disposições previstas neste Plano 
deverão prevalecer, incluindo, sem limitação, ao preço de recompra e/ou de resgate.  

 
11. DATA DE VIGÊNCIA E TÉRMINO DO PLANO 

 
11.1. O Plano entra em vigor imediatamente após a sua aprovação pelos Sócios ou pelos 
Conselheiros, conforme aplicável, e vigerá por prazo indeterminado, podendo ser extinto, 
suspenso ou alterado, a qualquer tempo, por decisão dos Sócios ou dos Conselheiros, 
conforme aplicável, sendo certo que no caso de extinção do Plano, os Contratos de Outorga 
celebrados deverão permanecer válidos e eficazes de acordo com os termos e condições 
previstos nos respectivos Contratos de Outorga e sujeitos ao Plano naquilo que for 
aplicável.  

 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1. Os Sócios ou os Conselheiros, conforme aplicável, poderão rever as condições do 
Plano, desde que não altere os respectivos princípios básicos previamente aprovados. Fica 
estabelecido que caso a Sociedade venha a ser transformada em uma sociedade anônima, 
este Plano permanecerá vigente nos termos aqui presentes (conforme alterado, se for o 
caso), de modo que nenhuma aprovação adicional será necessária para torná-lo eficaz. 
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12.2. Qualquer alteração em Lei aplicável no tocante à regulamentação das sociedades 
limitadas e/ou aos efeitos fiscais de um plano de outorga de ações virtuais poderá levar à 
sua revisão parcial ou integral do Plano, ou mesmo sua suspensão ou extinção, a critério 
dos Sócios. 

 
12.3. Nenhuma disposição deste Plano poderá ser interpretada como constituição de 
direitos aos Beneficiários, além daqueles inerentes aos Contratos de Outorga, cuja natureza 
é exclusivamente civil, e nem conferirá direitos aos Beneficiários relativos à garantia de 
permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da Sociedade ou 
interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições legais e 
àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme o caso, 
de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 
12.4. Na hipótese de mudança, direta ou indireta, do Controle da Sociedade, e, ainda, nos 
casos de fusão, cisão, com ou sem extinção da Pessoa cindida, incorporação ou 
transformação da Sociedade, bem como no caso de incorporação de quotas, deverão ser 
respeitados o presente Plano e os Contratos de Outorga já instituídos. 

 
12.5. Na hipótese de contradição e inconsistência entre os termos e condições do presente 
Plano e os termos do Contrato de Outorga, os termos deste último deverão prevalecer 
quando tratarem de condições específicas, e o presente Plano prevalecerá em se tratando 
de condições gerais. 

 
12.6. Os casos omissos deste Plano serão regulados pelo Sócios ou pelos Conselheiros, 
conforme aplicável. 

 
12.7. Este Plano será regido e interpretado de acordo com as Leis da República 
Federativa do Brasil e quaisquer controvérsias oriundas deste Plano deverão ser 
solucionadas no Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com a exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 
“Certificamos que o texto acima constitui a íntegra do Plano de Incentivo baseado em 
Ações na modalidade de Outorga de Quotas Físicas e Quotas Virtuais, aprovado na 
Reunião de Sócios realizada em 4 de fevereiro de 2021.” 
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Anexo II – Contratos de Outorga 
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CONTRATO DE OUTORGA DE QUOTAS FÍSICAS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus 

representantes legais na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente “Sociedade”; e, de outro lado, 

 

II. PEDRO MARIANO DA ROCHA SANTOS, brasileiro, solteiro, administrador, 

portador da cédula de identidade RG n° 8096252691 SSP/RS, inscrito no CPF sob o n° 

02170494006, residente e domiciliado na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior 695, 

apartamento 105, CEP 04542-011, São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente 

“Beneficiário”;  

 

(Sociedade e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) foi aprovado pela Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 4 de fevereiro de 

2021, o plano de Incentivo Baseado na Outorga de Quotas, conforme os termos do 

Anexo I (o “Plano”), que autorizou a celebração do presente Contrato de Outorga 

de Quotas Físicas (“Contrato de Outorga”); e 

 

(B) a fim de formalizar a outorga das Quotas Físicas e de fixar as regras para o Exercício 

das Quotas Físicas, faz-se necessária a celebração do presente instrumento; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Outorga, conforme cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Contrato de Outorga tem como objeto a outorga ao Beneficiário de 5.000 (cinco 

mil) Quotas Físicas, representando 0,10% do capital social da Sociedade nesta data, de 

acordo com as regras e condições estabelecidas no Plano e neste Contrato de Outorga. Cada 

Quota Física representará o direito do Beneficiário de receber 1 (uma) quota de emissão da 

Sociedade na data de Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, conforme estabelecido 

no Plano e no presente Contrato, condicionado ao cumprimento do Período de 

Elegibilidade e dos Períodos de Vesting estipulados neste Contrato de Outorga.  
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1.2. Para fins de esclarecimento, na hipótese de transformação do tipo da Sociedade de 

“sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima”, cada Quota Física representará 

o direito do Beneficiário de receber o valor integral correspondente a 1 (uma) ação 

ordinária de emissão da Sociedade. 

 

1.3. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios da Sociedade para fins da 

transferência das Quotas Físicas, de modo que caso o número, espécie e classe das 

quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados como resultado de aumentos 

de capital e/ou bonificações, a Sociedade efetuará, se necessário, os ajustes aplicáveis. 

Ainda, o Beneficiário está sujeito aos ajustes aplicáveis aos Sócios da Sociedade em caso 

de desdobramentos, grupamentos ou conversão de uma espécie ou classe em outra ou 

conversão de quotas em outros valores mobiliários emitidos pela Sociedade. 

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. O Período de Elegibilidade é de 12 (doze) meses contados desde 16 de abril de 2020, 

concluindo-se em 16 de abril de 2021. Após o término do Período de Elegibilidade, o 

Beneficiário será detentor de Quotas Físicas e iniciar-se-ão os Períodos de Vesting 

aplicáveis, de acordo com o disposto na Cláusula 3 abaixo.  

 

3. PERÍODOS DE VESTING  

 

3.1. O Beneficiário somente poderá converter suas Quotas Físicas em participação 

societária da Sociedade a partir do momento em que as Quotas Físicas forem convertidas 

em Quotas Plenamente Adquiridas, observados os seguintes Períodos de Vesting e 

ressalvadas as regras de saída da Sociedade e as regras aplicáveis a Eventos de Liquidez:  

 

A. Concluído o Período de Elegibilidade, no 16 de abril de 2021, uma parcela 

correspondente a 33% (trinte e três por cento) das Quotas Físicas será 

convertida em Quotas Plenamente Adquiridas; 

 

B. Mensalmente, durante um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a 

partir do 30º (trigésimo) dia após o fim do Período de Elegibilidade, 

conforme previsto na Cláusula 2.1, 1/24 (um vinte e quatro avos) das Quotas 

Físicas remanescentes será convertida em Quotas Plenamente Adquiridas.  

 

3.1.1. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   
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3.2. Em caso de Eventos de Liquidez, os Períodos de Vesting serão alterados conforme 

abaixo, totalizando um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Evento 

de Liquidez. Assim, o Beneficiário (a) poderá Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas e 

(b) terá suas Quotas Não Plenamente Adquiridas convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, observados os prazos abaixo e as regras de saída da Sociedade aplicáveis:  

 

A. Em relação às Quotas Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no 

momento do Evento de Liquidez (ou seja, as Quotas Físicas convertidas em 

Quotas Plenamente Adquiridas antes do Evento de Liquidez mas não 

Exercidas até o Evento de Liquidez): 

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas, a partir do recebimento pelo Beneficiário da 

notificação enviada pela Sociedade informando sobre o Evento de 

Liquidez, observadas as regras de envio de Notificação de Exercício 

previstas no Plano e na Cláusula 5 abaixo;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas após o 12º (décimo segundo) mês contado a partir da 

data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas;  

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas 

poderão ser Exercidas após o 24º (vigésimo quarto) mês contado a 

partir da data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas.  

 

B. Desde que cumprido o Período de Elegibilidade, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do Evento de Liquidez;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do Evento de Liquidez, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

Clicksign c18c897e-2dc1-4760-af8e-e78381b380a4Clicksign 9d061f46-9ba4-4a08-9d0f-16916730cce4



4 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do Evento de 

Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

C. Caso o Beneficiário não tenha cumprido com o Período de Elegibilidade na 

data de ocorrência de um Evento de Liquidez, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

3.2.1. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2.2. Na hipótese de o Evento de Liquidez ser um IPO e, por qualquer motivo, o 

IPO não seja consumado, os Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.2 

acima perderão efeito, de modo que deverão ser aplicáveis os Períodos de 

Vesting previstos na Cláusula 3.1 acima, sendo que a Sociedade deverá 

Transferir as Quotas Plenamente Adquiridas que já tiverem sido Exercidas, 

nos termos deste Contrato de Outorga. 

 

4. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS QUOTAS FÍSICAS 

 

4.1. Esgotados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting estabelecidos nas 

Cláusulas 2 e 3 acima, inclusive nas hipóteses de alteração dos Períodos de Vesting 

decorrente de Evento de Liquidez, as Quotas Plenamente Adquiridas poderão ser Exercidas 
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a qualquer tempo pelo Beneficiário até o prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir 

da presente data, sob pena de decadência do direito.  

 

5. TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS FÍSICAS 

 

5.1. Observados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting, conforme 

previstos neste Contrato de Outorga, o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas será 

formalizado mediante o envio de Notificação de Exercício pelo Beneficiário à Sociedade, 

com base no modelo de notificação a ser divulgado pela Sociedade, na qual deverá constar 

a quantidade das Quotas Plenamente Adquiridas que o Beneficiário deseja Exercer.  

 

5.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente 

Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) 

dia útil após a realização do protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após o 1º 

(primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO. Para fins 

de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar o Beneficiário sobre a realização do 

primeiro protocolo da documentação do IPO Brasil na CVM em até 2 (dois) dias úteis 

contados do referido protocolo. 

 

5.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de 

Exercício em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos 

itens (a) e (b) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga, a Notificação de 

Exercício será considerada como não enviada para todos os fins. 

 

5.2.2. Na hipótese de IPO, caso o Beneficiário seja titular de quotas/ações da 

Sociedade antes da consumação do IPO Brasil ou do IPO EUA, conforme 

aplicável, o Beneficiário estará sujeito, em igualdade de condições com os 

Sócios, a todos os direitos e obrigações relacionados ou oriundos do processo 

de IPO, de acordo com a Lei aplicável. 

 

5.2.3. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos mencionados nesta 

Cláusula 5 serão adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas 

Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as 

regras já contratadas deverão ser observadas em tais adequações. Não 

obstante, a Sociedade deverá notificar o Beneficiário, tão logo seja 

razoavelmente possível e permitido de acordo com as Leis aplicáveis, para 

informar sobre os prazos e regras de envio de Notificação de Exercício que 

serão aplicáveis ao caso específico. 

 

5.2.4. Na hipótese de IPO EUA, a Sociedade poderá Transferir ao Beneficiário, em 
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razão do Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, as quotas/ações de 

outra entidade Afiliada da Sociedade que seja considerada entidade ofertante 

do IPO EUA, nos termos da Lei aplicável. 

 

5.3. Na hipótese de Alteração de Controle, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas 

Plenamente Adquiridas, para vendê-las conjuntamente no âmbito da Alteração de Controle, 

o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º (quinto) dia útil após o 

recebimento, pelo Beneficiário, da notificação enviada pela Sociedade informando o 

Beneficiário sobre a Alteração de Controle. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se 

obriga a notificar o Beneficiário sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) 

dias úteis de antecedência da consumação e implementação da Alteração de Controle. 

 

5.3.1. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo 

previsto na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga (i) o Exercício será 

considerado como automaticamente realizado para as Quotas Plenamente 

Adquiridas existentes até o momento e também para as Quotas Não 

Plenamente Adquiridas (na medida em que elas se tornem Quotas 

Plenamente Adquiridas); (ii) tal Notificação de Exercício representará uma 

obrigação irrevogável e irretratável de venda das suas Quotas Físicas ao 

Potencial Comprador, nos termos e condições previstos no Contrato de 

Compra e Venda, sendo que as entregas das Quotas Não Plenamente 

Adquiridas (e os respectivos pagamentos) somente ocorrerão na medida em 

que os respectivos Períodos de Vesting forem cumpridos (ou seja, quando 

elas se tornarem, automaticamente, Quotas Plenamente Adquiridas); e (iii) 

o Beneficiário, com relação às Quotas Plenamente Adquiridas no momento 

da Notificação de Exercício, deverá aderir, automaticamente, todos os 

termos e condições previstos no Contrato de Compra e Venda.  

 

5.3.1.1. A Sociedade deverá fazer com que o Potencial Comprador se 

comprometa a observar o disposto na Cláusula 5.3.1 deste Contrato de 

Outorga, incluindo o que se refere ao pagamento das Quotas Físicas 

(incluindo as Quotas Não Plenamente Adquiridas quando estas se 

tornarem Quotas Plenamente Adquiridas). 

  

5.3.2. Na hipótese prevista na Cláusula 5.3.1 deste Contrato de Outorga, o Prêmio 

será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez e deverá ser pago 

pelo Potencial Comprador, observado o disposto no item 10 do Plano (que 

deverá ser automaticamente aplicável nas hipóteses previstas em tal item 

10). 
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5.3.3. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto 

na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, a Sociedade realizará a 

Transferência das quotas/ações de emissão da Sociedade, nos termos da 

Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, sem que haja qualquer obrigação 

do Potencial Comprador de adquirir as Quotas Físicas do referido 

Beneficiário. 

 

5.4. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2, a Sociedade deverá, em até 30 (trinta) 

dias contados do recebimento da Notificação Exercício, realizar a Transferência de 

quotas/ações de emissão da Sociedade para o Beneficiário, por meio de, conforme 

aplicável, (a) celebração de alteração ao Contrato Social da Sociedade; (b) averbação nos 

livros societários da Sociedade; ou (c) lançamento a ser efetuado pela instituição 

depositária. O prazo de até 30 (trinta) dias previstos nesta Cláusula 5.4 poderá ser reduzido 

de forma a viabilizar a venda, pelo Beneficiário, das suas Quotas Plenamente Adquiridas, 

no âmbito da Alteração de Controle, conforme disposto na Cláusula 5.3 acima. 

 

5.5. O Beneficiário, mediante recebimento das Quotas Plenamente Adquiridas ficará 

automaticamente vinculado ao acordo de sócios ou ao acordo de acionistas da Sociedade, 

conforme aplicável, que o Beneficiário seja parte e que disponha sobre as Quotas 

Plenamente Adquiridas Transferidas nos termos deste Contrato. Caso o Beneficiário não 

seja parte em nenhum acordo de sócios ou acordo de acionistas da Sociedade, conforme 

aplicável, ou tal acordo de sócios ou acordo de acionistas da Sociedade, conforme 

aplicável, não disponha sobre as Quotas Plenamente Adquiridas Transferidas nos termos 

deste Contrato, deverá ser celebrado um aditamento ao acordo de sócios ou ao acordo de 

acionistas, conforme aplicável, da Sociedade, de modo que o Beneficiário e as suas 

respectivas Quotas Plenamente Adquiridas passem a estar sujeitas aos termos e condições 

nele previstos.  

 

5.6. Na hipótese de a Sociedade ter iniciado o processo de IPO e/ou após a consumação 

do IPO, a Sociedade poderá determinar a suspensão temporária do direito ao Exercício das 

Quotas Plenamente Adquiridas, sempre que verificadas situações que, nos termos da Lei 

aplicável em vigor ou conforme previsão contratual aplicável, restrinjam ou impeçam a 

negociação de ações por parte da Sociedade, seus empregados, administradores e/ou 

prestadores de serviços.  

 

5.7. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios e/ou demais impactos 

societários que ocorram na Sociedade com relação às Quotas Físicas, de modo que caso o 

número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 

como resultado de aumentos de capital, bonificações, desdobramentos, grupamentos ou 

conversão de quotas de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros 
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valores mobiliários emitidos pela Sociedade, a Sociedade efetuará, se necessário, os ajustes 

aplicáveis. 

 

5.7.1. Para que não haja dúvida, o Beneficiário apenas terá direitos políticos e 

econômicos decorrentes das Quotas Físicas a partir do momento em que 

receber as quotas/ações e passar a ser sócio/acionista da Sociedade, observado 

o disposto no acordo de sócios/acionistas da Sociedade aplicável. 

 

5.8. Na hipótese de (a) a Sociedade não possuir, à época do recebimento da Notificação 

de Exercício, Quotas Físicas em tesouraria da Sociedade suficientes para realizar a 

Transferência das Quotas Plenamente Adquiridas, conforme disposto na Notificação de 

Exercício, e/ou (b) ocorrência de um Evento de Liquidez, a Sociedade poderá, a seu 

exclusivo critério, converter as Quotas Físicas não Exercidas em Quotas Virtuais, as quais 

estarão sujeitas aos mesmos direitos e obrigações previstos no Plano, sendo certo que a 

Sociedade poderá determinar, a seu exclusivo critério, novas condições para pagamento do 

Prêmio.  

 

5.8.1. Para Exercício da conversão das Quotas Físicas em Quotas Virtuais com 

relação ao Beneficiário, a Sociedade deverá (a) em até 10 (dez) dias contados 

do recebimento da Notificação de Exercício, e/ou (b) em até 10 (dez) dias 

contados da implementação de um Evento de Liquidez conforme aplicável, 

notificar o Beneficiário sobre seu interesse em realizar a conversão das 

Quotas Físicas não Exercidas em Quotas Virtuais, incluindo, conforme 

aplicável, quaisquer alterações nas condições do pagamento do Prêmio. A 

conversão das Quotas Físicas em Quotas Virtuais estará automaticamente 

efetivada mediante o envio de tal notificação.  

 

6. RESCISÃO  

 

6.1. O presente Contrato de Outorga será automaticamente resilido, independentemente 

de qualquer comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(ii) o Beneficiário deixe de prestar serviços à Sociedade, por qualquer razão, 

observado o disposto no item 10 do Plano; e 

 

(iii) na hipótese de o Beneficiário ser uma Pessoa jurídica, qualquer alteração, direta 

ou indireta, no quadro societário do Beneficiário, incluindo alterações no 

Controle, sem a prévia anuência por escrito da Sociedade. 
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7. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

7.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário da Sociedade e/ou de rescisão de 

contrato de prestação de serviços celebrado entre o Beneficiário e a Sociedade, as regras 

estabelecidas no item 10 do Plano deverão ser aplicadas. Para fins de esclarecimento, na 

hipótese de qualquer disposição prevista no item 10 do Plano conflitar com qualquer 

disposição prevista no acordo de sócios/acionistas da Sociedade, conforme aplicável, as 

disposições previstas no Plano deverão prevalecer, incluindo, sem limitação, com relação 

ao preço da recompra e/ou do resgate. 

 

7.2. O Beneficiário se compromete a, caso aplicável e demandado pela Sociedade, 

praticar todos e quaisquer atos que se façam necessário para a efetivação da recompra, pela 

Sociedade, das quotas/ações de emissão da Sociedade detidas pelo Beneficiário, nos termos 

do Plano e/ou do acordo de sócios ou acordo de acionistas, conforme aplicável, da 

Sociedade. Não obstante, o Beneficiário outorga, na presente data, procuração em benefício 

da Sociedade, nos termos do Anexo II. 

 

8. DISPOSITIVOS DIVERSOS  

 

8.1. Os termos definidos em letra maiúscula neste Contrato de Outorga devem ser 

interpretados conforme as definições constantes do Plano, que é parte integrante deste 

instrumento como Anexo I. 

 

8.2. Nenhuma disposição do Contrato de Outorga confere ao Beneficiário direitos com 

respeito à permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da 

Sociedade ou interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições 

legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme 

o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 

8.3. Este Contrato de Outorga será regido e interpretado de acordo com as Leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

8.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato de 

Outorga e uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com 

relação ao Beneficiário, o disposto no presente Contrato de Outorga. 

 

8.5. Este Contrato de Outorga é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga 

as Partes, assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer 
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título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 

 

8.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato de Outorga, os 

direitos e obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da Sociedade. 

 

8.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não cumprimento 

ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das disposições deste Contrato 

de Outorga não será interpretada ou entendida como desistência, alteração, modificação, 

renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui estabelecidos, previstos e acordados, e 

não prejudicará o direito de qualquer Parte de exigir o cumprimento da obrigação assumida. 

 

8.8. As Partes reconhecem que este Contrato de Outorga está sendo assinado na data 

indicada abaixo, porém manifestam-se expressamente no sentido de que este Contrato de 

Outorga é válido, vigente e produz plenos efeitos desde 4 de fevereiro de 2021, nada 

opondo à retroação plena de todos os seus efeitos. 

 

9. FORO 

 

9.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca de São Paulo, Capital, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas as Partes, assinam o presente Contrato, 

acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, e declaram a concordância em realizar as 

assinaturas em formato eletrônico, de acordo com as disposições legais, especificamente 

a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

(página de assinaturas na folha seguinte.) 
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(página de assinatura do Contrato de Outorga de Quotas Físicas celebrado, em 11 de 

fevereiro de 2021 entre a TC – Traders Club Ltda. e o Pedro Mariano da Rocha Santos.) 

 

 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

Pedro Mariano da Rocha Santos 

 

 

_____________________________________ 

TC – Traders Club Ltda. 

Por: Israel Calebe Massa 

Cargo: Diretor Financeiro 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome: Pedro Medeiros Machado Nome: Tomás Soares da Silva Barros 

R.G.: 66.385.021-6 R.G.: 7.875.573 
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Anexo II 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

Pelo presente instrumento particular, PEDRO MARIANO DA ROCHA SANTOS, 

brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 8096252691 

SSP/RS, inscrito no CPF sob o n° 02170494006, residente e domiciliado na Rua Leopoldo 

Couto de Magalhães Junior 695, apartamento 105, CEP 04542-011, São Paulo/SP 

(“Outorgante”) nomeia e constitui como sua procuradora, nos termos dos artigos 653, 654, 

684, 685 e 686 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, TC – 

TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º andar, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 26.345.998/0001-50, assim como qualquer cessionária ou sucessora 

(“Outorgada”) outorgando-lhe poderes para, em nome do Outorgante e independente de 

notificação prévia, praticar todos e quaisquer atos necessários para transferir para a 

Outorgada, a totalidade das quotas e/ou ações, conforme aplicável, de emissão da 

Outorgada detidas pelo Outorgante, nas hipóteses previstas no (i) Plano de Incentivo 

Baseado em Quotas da Outorgada, aprovado, em sede de Reunião de Sócios da Outorgada 

realizada em 4 de fevereiro de 2021, conforme alterado de tempos em tempos; (ii) Contrato 

de Outorga de Quotas Físicas celebrado entre o Outorgante e a Outorgada em 4 de fevereiro 

de 2021, conforme alterado de tempos em tempos; e/ou (iii) acordo de sócios ou acordo de 

acionistas da Sociedade, caso existente e aplicável; com poderes inclusive para assinar 

todos e quaisquer documentos, principais ou acessórios, necessários ou convenientes para 

tanto, incluindo alterações ao contrato social, ordens de transferência de ativos e registros 

nos respectivos livros de transferência de ações, conforme aplicável. A Outorgada poderá, 

a seu exclusivo critério, substabelecer, no todo ou em parte, quaisquer poderes conferidos 

a ela neste instrumento, nas condições que julgar apropriadas, para qualquer pessoa. O 

presente instrumento permanecerá válido e em vigor enquanto a Sociedade detiver o direito 

de recomprar as quotas e/ou ações, conforme aplicável, de emissão da Outorgada detidas 

pelo Outorgante. 

 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

______________________________ 

                PEDRO MARIANO DA ROCHA SANTOS 
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CONTRATO DE OUTORGA DE QUOTAS FÍSICAS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus 

representantes legais na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente “Sociedade”; e, de outro lado, 

 

II. LUIZ FELIPE DE ARAÚJO PONTES GIRÃO, brasileiro, solteiro, professor, 

portador da cédula de identidade RG nº 2606854 SSP/PB, inscrito no CPF/ME sob o nº 

085.329.574-39, residente e domiciliado na Rua Conde de Itu, 754, apartamento 62, CEP 

04741-001, São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente “Beneficiário”;  

 

(Sociedade e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) foi aprovado pela Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 4 de fevereiro de 

2021, o plano de Incentivo Baseado na Outorga de Quotas, conforme os termos do 

Anexo I (o “Plano”), que autorizou a celebração do presente Contrato de Outorga 

de Quotas Físicas (“Contrato de Outorga”); e 

 

(B) a fim de formalizar a outorga das Quotas Físicas e de fixar as regras para o Exercício 

das Quotas Físicas, faz-se necessária a celebração do presente instrumento; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Outorga, conforme cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Contrato de Outorga tem como objeto a outorga ao Beneficiário de 5.156 (cinco 

mil cento e cinquenta e seis) Quotas Físicas, representando 0,10312% do capital social da 

Sociedade nesta data, de acordo com as regras e condições estabelecidas no Plano e neste 

Contrato de Outorga. Cada Quota Física representará o direito do Beneficiário de receber 

1 (uma) quota de emissão da Sociedade na data de Exercício das Quotas Plenamente 

Adquiridas, conforme estabelecido no Plano e no presente Contrato, condicionado ao 

cumprimento do Período de Elegibilidade e dos Períodos de Vesting estipulados neste 

Contrato de Outorga.  
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1.2. Para fins de esclarecimento, na hipótese de transformação do tipo da Sociedade de 

“sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima”, cada Quota Física representará 

o direito do Beneficiário de receber o valor integral correspondente a 1 (uma) ação 

ordinária de emissão da Sociedade. 

 

1.3. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios da Sociedade para fins da 

transferência das Quotas Físicas, de modo que caso o número, espécie e classe das 

quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados como resultado de aumentos 

de capital e/ou bonificações, a Sociedade efetuará, se necessário, os ajustes aplicáveis. 

Ainda, o Beneficiário está sujeito aos ajustes aplicáveis aos Sócios da Sociedade em caso 

de desdobramentos, grupamentos ou conversão de uma espécie ou classe em outra ou 

conversão de quotas em outros valores mobiliários emitidos pela Sociedade. 

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. O Período de Elegibilidade é de 12 (doze) meses contados desde 26 de setembro de 

2020, concluindo-se em 26 de setembro de 2021. Após o término do Período de 

Elegibilidade, o Beneficiário será detentor de Quotas Físicas e iniciar-se-ão os Períodos de 

Vesting aplicáveis, de acordo com o disposto na Cláusula 3 abaixo.  

 

3. PERÍODOS DE VESTING  

 

3.1. O Beneficiário somente poderá converter suas Quotas Físicas em participação 

societária da Sociedade a partir do momento em que as Quotas Físicas forem convertidas 

em Quotas Plenamente Adquiridas, observados os seguintes Períodos de Vesting e 

ressalvadas as regras de saída da Sociedade e as regras aplicáveis a Eventos de Liquidez:  

 

A. Concluído o Período de Elegibilidade, no 26 de setembro de 2021, uma 

parcela correspondente a 33% (trinte e três por cento) das Quotas Físicas 

será convertida em Quotas Plenamente Adquiridas; 

 

B. Mensalmente, durante um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a 

partir do 30º (trigésimo) dia após o fim do Período de Elegibilidade, 

conforme previsto na Cláusula 2.1, 1/24 (um vinte e quatro avos) das Quotas 

Físicas remanescentes será convertida em Quotas Plenamente Adquiridas.  

 

3.1.1. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   
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3.2. Em caso de Eventos de Liquidez, os Períodos de Vesting serão alterados conforme 

abaixo, totalizando um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Evento 

de Liquidez. Assim, o Beneficiário (a) poderá Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas e 

(b) terá suas Quotas Não Plenamente Adquiridas convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, observados os prazos abaixo e as regras de saída da Sociedade aplicáveis:  

 

A. Em relação às Quotas Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no 

momento do Evento de Liquidez (ou seja, as Quotas Físicas convertidas em 

Quotas Plenamente Adquiridas antes do Evento de Liquidez mas não 

Exercidas até o Evento de Liquidez): 

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas, a partir do recebimento pelo Beneficiário da 

notificação enviada pela Sociedade informando sobre o Evento de 

Liquidez, observadas as regras de envio de Notificação de Exercício 

previstas no Plano e na Cláusula 5 abaixo;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas após o 12º (décimo segundo) mês contado a partir da 

data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas;  

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas 

poderão ser Exercidas após o 24º (vigésimo quarto) mês contado a 

partir da data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas.  

 

B. Desde que cumprido o Período de Elegibilidade, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do Evento de Liquidez;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do Evento de Liquidez, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 
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(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do Evento de 

Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

C. Caso o Beneficiário não tenha cumprido com o Período de Elegibilidade na 

data de ocorrência de um Evento de Liquidez, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

3.2.1. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2.2. Na hipótese de o Evento de Liquidez ser um IPO e, por qualquer motivo, o 

IPO não seja consumado, os Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.2 

acima perderão efeito, de modo que deverão ser aplicáveis os Períodos de 

Vesting previstos na Cláusula 3.1 acima, sendo que a Sociedade deverá 

Transferir as Quotas Plenamente Adquiridas que já tiverem sido Exercidas, 

nos termos deste Contrato de Outorga. 

 

4. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS QUOTAS FÍSICAS 

 

4.1. Esgotados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting estabelecidos nas 

Cláusulas 2 e 3 acima, inclusive nas hipóteses de alteração dos Períodos de Vesting 

decorrente de Evento de Liquidez, as Quotas Plenamente Adquiridas poderão ser Exercidas 
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a qualquer tempo pelo Beneficiário até o prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir 

da presente data, sob pena de decadência do direito.  

 

5. TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS FÍSICAS 

 

5.1. Observados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting, conforme 

previstos neste Contrato de Outorga, o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas será 

formalizado mediante o envio de Notificação de Exercício pelo Beneficiário à Sociedade, 

com base no modelo de notificação a ser divulgado pela Sociedade, na qual deverá constar 

a quantidade das Quotas Plenamente Adquiridas que o Beneficiário deseja Exercer.  

 

5.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente 

Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) 

dia útil após a realização do protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após o 1º 

(primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO. Para fins 

de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar o Beneficiário sobre a realização do 

primeiro protocolo da documentação do IPO Brasil na CVM em até 2 (dois) dias úteis 

contados do referido protocolo. 

 

5.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de 

Exercício em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos 

itens (a) e (b) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga, a Notificação de 

Exercício será considerada como não enviada para todos os fins. 

 

5.2.2. Na hipótese de IPO, caso o Beneficiário seja titular de quotas/ações da 

Sociedade antes da consumação do IPO Brasil ou do IPO EUA, conforme 

aplicável, o Beneficiário estará sujeito, em igualdade de condições com os 

Sócios, a todos os direitos e obrigações relacionados ou oriundos do processo 

de IPO, de acordo com a Lei aplicável. 

 

5.2.3. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos mencionados nesta 

Cláusula 5 serão adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas 

Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as 

regras já contratadas deverão ser observadas em tais adequações. Não 

obstante, a Sociedade deverá notificar o Beneficiário, tão logo seja 

razoavelmente possível e permitido de acordo com as Leis aplicáveis, para 

informar sobre os prazos e regras de envio de Notificação de Exercício que 

serão aplicáveis ao caso específico. 

 

5.2.4. Na hipótese de IPO EUA, a Sociedade poderá Transferir ao Beneficiário, em 
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razão do Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, as quotas/ações de 

outra entidade Afiliada da Sociedade que seja considerada entidade ofertante 

do IPO EUA, nos termos da Lei aplicável. 

 

5.3. Na hipótese de Alteração de Controle, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas 

Plenamente Adquiridas, para vendê-las conjuntamente no âmbito da Alteração de Controle, 

o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º (quinto) dia útil após o 

recebimento, pelo Beneficiário, da notificação enviada pela Sociedade informando o 

Beneficiário sobre a Alteração de Controle. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se 

obriga a notificar o Beneficiário sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) 

dias úteis de antecedência da consumação e implementação da Alteração de Controle. 

 

5.3.1. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo 

previsto na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga (i) o Exercício será 

considerado como automaticamente realizado para as Quotas Plenamente 

Adquiridas existentes até o momento e também para as Quotas Não 

Plenamente Adquiridas (na medida em que elas se tornem Quotas 

Plenamente Adquiridas); (ii) tal Notificação de Exercício representará uma 

obrigação irrevogável e irretratável de venda das suas Quotas Físicas ao 

Potencial Comprador, nos termos e condições previstos no Contrato de 

Compra e Venda, sendo que as entregas das Quotas Não Plenamente 

Adquiridas (e os respectivos pagamentos) somente ocorrerão na medida em 

que os respectivos Períodos de Vesting forem cumpridos (ou seja, quando 

elas se tornarem, automaticamente, Quotas Plenamente Adquiridas); e (iii) 

o Beneficiário, com relação às Quotas Plenamente Adquiridas no momento 

da Notificação de Exercício, deverá aderir, automaticamente, todos os 

termos e condições previstos no Contrato de Compra e Venda.  

 

5.3.1.1. A Sociedade deverá fazer com que o Potencial Comprador se 

comprometa a observar o disposto na Cláusula 5.3.1 deste Contrato de 

Outorga, incluindo o que se refere ao pagamento das Quotas Físicas 

(incluindo as Quotas Não Plenamente Adquiridas quando estas se 

tornarem Quotas Plenamente Adquiridas). 

  

5.3.2. Na hipótese prevista na Cláusula 5.3.1 deste Contrato de Outorga, o Prêmio 

será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez e deverá ser pago 

pelo Potencial Comprador, observado o disposto no item 10 do Plano (que 

deverá ser automaticamente aplicável nas hipóteses previstas em tal item 

10). 
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5.3.3. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto 

na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, a Sociedade realizará a 

Transferência das quotas/ações de emissão da Sociedade, nos termos da 

Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, sem que haja qualquer obrigação 

do Potencial Comprador de adquirir as Quotas Físicas do referido 

Beneficiário. 

 

5.4. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2, a Sociedade deverá, em até 30 (trinta) 

dias contados do recebimento da Notificação Exercício, realizar a Transferência de 

quotas/ações de emissão da Sociedade para o Beneficiário, por meio de, conforme 

aplicável, (a) celebração de alteração ao Contrato Social da Sociedade; (b) averbação nos 

livros societários da Sociedade; ou (c) lançamento a ser efetuado pela instituição 

depositária. O prazo de até 30 (trinta) dias previstos nesta Cláusula 5.4 poderá ser reduzido 

de forma a viabilizar a venda, pelo Beneficiário, das suas Quotas Plenamente Adquiridas, 

no âmbito da Alteração de Controle, conforme disposto na Cláusula 5.3 acima. 

 

5.5. O Beneficiário, mediante recebimento das Quotas Plenamente Adquiridas ficará 

automaticamente vinculado ao acordo de sócios ou ao acordo de acionistas da Sociedade, 

conforme aplicável, que o Beneficiário seja parte e que disponha sobre as Quotas 

Plenamente Adquiridas Transferidas nos termos deste Contrato. Caso o Beneficiário não 

seja parte em nenhum acordo de sócios ou acordo de acionistas da Sociedade, conforme 

aplicável, ou tal acordo de sócios ou acordo de acionistas da Sociedade, conforme 

aplicável, não disponha sobre as Quotas Plenamente Adquiridas Transferidas nos termos 

deste Contrato, deverá ser celebrado um aditamento ao acordo de sócios ou ao acordo de 

acionistas, conforme aplicável, da Sociedade, de modo que o Beneficiário e as suas 

respectivas Quotas Plenamente Adquiridas passem a estar sujeitas aos termos e condições 

nele previstos.  

 

5.6. Na hipótese de a Sociedade ter iniciado o processo de IPO e/ou após a consumação 

do IPO, a Sociedade poderá determinar a suspensão temporária do direito ao Exercício das 

Quotas Plenamente Adquiridas, sempre que verificadas situações que, nos termos da Lei 

aplicável em vigor ou conforme previsão contratual aplicável, restrinjam ou impeçam a 

negociação de ações por parte da Sociedade, seus empregados, administradores e/ou 

prestadores de serviços.  

 

5.7. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios e/ou demais impactos 

societários que ocorram na Sociedade com relação às Quotas Físicas, de modo que caso o 

número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 

como resultado de aumentos de capital, bonificações, desdobramentos, grupamentos ou 

conversão de quotas de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros 
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valores mobiliários emitidos pela Sociedade, a Sociedade efetuará, se necessário, os ajustes 

aplicáveis. 

 

5.7.1. Para que não haja dúvida, o Beneficiário apenas terá direitos políticos e 

econômicos decorrentes das Quotas Físicas a partir do momento em que 

receber as quotas/ações e passar a ser sócio/acionista da Sociedade, observado 

o disposto no acordo de sócios/acionistas da Sociedade aplicável. 

 

5.8. Na hipótese de (a) a Sociedade não possuir, à época do recebimento da Notificação 

de Exercício, Quotas Físicas em tesouraria da Sociedade suficientes para realizar a 

Transferência das Quotas Plenamente Adquiridas, conforme disposto na Notificação de 

Exercício, e/ou (b) ocorrência de um Evento de Liquidez, a Sociedade poderá, a seu 

exclusivo critério, converter as Quotas Físicas não Exercidas em Quotas Virtuais, as quais 

estarão sujeitas aos mesmos direitos e obrigações previstos no Plano, sendo certo que a 

Sociedade poderá determinar, a seu exclusivo critério, novas condições para pagamento do 

Prêmio.  

 

5.8.1. Para Exercício da conversão das Quotas Físicas em Quotas Virtuais com 

relação ao Beneficiário, a Sociedade deverá (a) em até 10 (dez) dias contados 

do recebimento da Notificação de Exercício, e/ou (b) em até 10 (dez) dias 

contados da implementação de um Evento de Liquidez conforme aplicável, 

notificar o Beneficiário sobre seu interesse em realizar a conversão das 

Quotas Físicas não Exercidas em Quotas Virtuais, incluindo, conforme 

aplicável, quaisquer alterações nas condições do pagamento do Prêmio. A 

conversão das Quotas Físicas em Quotas Virtuais estará automaticamente 

efetivada mediante o envio de tal notificação.  

 

6. RESCISÃO  

 

6.1. O presente Contrato de Outorga será automaticamente resilido, independentemente 

de qualquer comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(ii) o Beneficiário deixe de prestar serviços à Sociedade, por qualquer razão, 

observado o disposto no item 10 do Plano; e 

 

(iii) na hipótese de o Beneficiário ser uma Pessoa jurídica, qualquer alteração, direta 

ou indireta, no quadro societário do Beneficiário, incluindo alterações no 

Controle, sem a prévia anuência por escrito da Sociedade. 
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7. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

7.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário da Sociedade e/ou de rescisão de 

contrato de prestação de serviços celebrado entre o Beneficiário e a Sociedade, as regras 

estabelecidas no item 10 do Plano deverão ser aplicadas. Para fins de esclarecimento, na 

hipótese de qualquer disposição prevista no item 10 do Plano conflitar com qualquer 

disposição prevista no acordo de sócios/acionistas da Sociedade, conforme aplicável, as 

disposições previstas no Plano deverão prevalecer, incluindo, sem limitação, com relação 

ao preço da recompra e/ou do resgate. 

 

7.2. O Beneficiário se compromete a, caso aplicável e demandado pela Sociedade, 

praticar todos e quaisquer atos que se façam necessário para a efetivação da recompra, pela 

Sociedade, das quotas/ações de emissão da Sociedade detidas pelo Beneficiário, nos termos 

do Plano e/ou do acordo de sócios ou acordo de acionistas, conforme aplicável, da 

Sociedade. Não obstante, o Beneficiário outorga, na presente data, procuração em benefício 

da Sociedade, nos termos do Anexo II. 

 

8. DISPOSITIVOS DIVERSOS  

 

8.1. Os termos definidos em letra maiúscula neste Contrato de Outorga devem ser 

interpretados conforme as definições constantes do Plano, que é parte integrante deste 

instrumento como Anexo I. 

 

8.2. Nenhuma disposição do Contrato de Outorga confere ao Beneficiário direitos com 

respeito à permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da 

Sociedade ou interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições 

legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme 

o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 

8.3. Este Contrato de Outorga será regido e interpretado de acordo com as Leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

8.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato de 

Outorga e uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com 

relação ao Beneficiário, o disposto no presente Contrato de Outorga. 

 

8.5. Este Contrato de Outorga é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga 

as Partes, assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer 
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título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 

 

8.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato de Outorga, os 

direitos e obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da Sociedade. 

 

8.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não cumprimento 

ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das disposições deste Contrato 

de Outorga não será interpretada ou entendida como desistência, alteração, modificação, 

renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui estabelecidos, previstos e acordados, e 

não prejudicará o direito de qualquer Parte de exigir o cumprimento da obrigação assumida. 

 

8.8. As Partes reconhecem que este Contrato de Outorga está sendo assinado na data 

indicada abaixo, porém manifestam-se expressamente no sentido de que este Contrato de 

Outorga é válido, vigente e produz plenos efeitos desde 4 de fevereiro de 2021, nada 

opondo à retroação plena de todos os seus efeitos 

 

9. FORO 

 

9.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca de São Paulo, Capital, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas as Partes, assinam o presente Contrato, 

acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, e declaram a concordância em realizar as 

assinaturas em formato eletrônico, de acordo com as disposições legais, especificamente 

a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

(página de assinaturas na folha seguinte.) 
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(página de assinatura do Contrato de Outorga de Quotas Físicas celebrado, em 11 de 

fevereiro de 2021 entre a TC – Traders Club Ltda. e o LUIZ FELIPE DE ARAÚJO 

PONTES GIRÃO.) 

 

 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

LUIZ FELIPE DE ARAÚJO PONTES GIRÃO 

 

 

_____________________________________ 

TC – Traders Club Ltda. 

Por: Israel Calebe Massa 

Cargo: Diretor Financeiro 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome: Pedro Medeiros Machado Nome: Tomás Soares da Silva Barros 

R.G.: 66.385.021-6 R.G.: 7.875.573 
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Anexo II 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

Pelo presente instrumento particular, LUIZ FELIPE DE ARAÚJO PONTES GIRÃO, 

brasileiro, solteiro, professor, portador da cédula de identidade RG nº 2606854 SSP/PB, 

inscrito no CPF/ME sob o nº 085.329.574-39, residente e domiciliado na Rua Conde de 

Itu, 754, apartamento 62, CEP 04741-001, São Paulo/SP (“Outorgante”) nomeia e constitui 

como sua procuradora, nos termos dos artigos 653, 654, 684, 685 e 686 da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, TC – TRADERS CLUB LTDA., sociedade 

empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 

Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

26.345.998/0001-50, assim como qualquer cessionária ou sucessora (“Outorgada”) 

outorgando-lhe poderes para, em nome do Outorgante e independente de notificação 

prévia, praticar todos e quaisquer atos necessários para transferir para a Outorgada, a 

totalidade das quotas e/ou ações, conforme aplicável, de emissão da Outorgada detidas pelo 

Outorgante, nas hipóteses previstas no (i) Plano de Incentivo Baseado em Quotas da 

Outorgada, aprovado, em sede de Reunião de Sócios da Outorgada realizada em 4 de 

fevereiro de 2021, conforme alterado de tempos em tempos; (ii) Contrato de Outorga de 

Quotas Físicas celebrado entre o Outorgante e a Outorgada em 4 de fevereiro de 2021, 

conforme alterado de tempos em tempos; e/ou (iii) acordo de sócios ou acordo de acionistas 

da Sociedade, caso existente e aplicável; com poderes inclusive para assinar todos e 

quaisquer documentos, principais ou acessórios, necessários ou convenientes para tanto, 

incluindo alterações ao contrato social, ordens de transferência de ativos e registros nos 

respectivos livros de transferência de ações, conforme aplicável. A Outorgada poderá, a 

seu exclusivo critério, substabelecer, no todo ou em parte, quaisquer poderes conferidos a 

ela neste instrumento, nas condições que julgar apropriadas, para qualquer pessoa. O 

presente instrumento permanecerá válido e em vigor enquanto a Sociedade detiver o direito 

de recomprar as quotas e/ou ações, conforme aplicável, de emissão da Outorgada detidas 

pelo Outorgante. 

 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

______________________________ 

        Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão 
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CONTRATO DE OUTORGA DE QUOTAS VIRTUAIS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus 

representantes legais na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente “Sociedade”; e, de outro lado, 

 

II. MARCELO MARINHO MIRANDA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO LTDA M.E., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de 

São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 171, pavmto04, Bela Vista, CEP 

01311-904, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.984.251/0001-03, doravante denominado 

simplesmente “Beneficiário”;  

 

(Sociedade e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) foi aprovado pela Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 4 de fevereiro de 

2021, o plano de Incentivo Baseado na Outorga de Quotas, conforme os termos do 

Anexo I (o “Plano”), que autorizou a celebração do presente Contrato de Outorga 

de Quotas Virtuais (“Contrato de Outorga”); 

 

(B) a fim de formalizar a outorga das Quotas Virtuais e de fixar as regras para o 

Exercício das Quotas Virtuais, faz-se necessária a celebração do presente 

instrumento; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Outorga, conforme cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Contrato de Outorga tem como objeto a outorga ao Beneficiário de 5.000 (cinco 

mil) Quotas Virtuais, de acordo com as regras e condições estabelecidas no Plano e neste 

Contrato de Outorga. Cada Quota Virtual representará o direito do Beneficiário de receber 

o valor integral correspondente a 1 (uma) quota da Sociedade na data de Exercício do 

Prêmio, conforme estabelecido no Plano e no presente Contrato, condicionado ao 

cumprimento do Período de Elegibilidade e dos Períodos de Vesting estipulados neste 
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Contrato de Outorga.  

 

1.2. Para fins de esclarecimento, na hipótese de transformação do tipo da Sociedade de 

“sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima”, cada Quota Virtual passará, 

automaticamente, a representar o direito do Beneficiário de receber o valor integral 

correspondente a 1 (uma) ação preferencial de emissão da Sociedade, desde que tal 

proporção seja estabelecida no ato de transformação e observado o disposto na Cláusula 

1.3.  

 

1.3. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios da Sociedade para fins de 

apuração do valor a ser pago no momento da liquidação do Prêmio, de modo que caso o 

número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 

como resultado de aumentos de capital e/ou bonificações, a Sociedade efetuará, se 

necessário, os ajustes aplicáveis. Ainda, o Beneficiário está sujeito aos ajustes aplicáveis 

aos Sócios da Sociedade em caso de desdobramentos, grupamentos ou conversão de quotas 

de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros valores mobiliários 

emitidos pela Sociedade.  

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. O Período de Elegibilidade é de 12 (doze) meses e iniciou no 11 de maio de 2020. 

Após o término do Período de Elegibilidade, no 11 de maio de 2021, o Beneficiário será 

detentor de Quotas Virtuais e iniciar-se-ão os Períodos de Vesting aplicáveis, de acordo 

com o disposto na Cláusula 3 abaixo.  

 

3. PERÍODOS DE VESTING E VALOR DO PRÊMIO  

 

3.1. O Beneficiário somente poderá converter suas Quotas Virtuais em valor monetário 

igual ao Prêmio a partir do momento em que as Quotas Virtuais forem convertidas em 

Quotas Plenamente Adquiridas, observados os seguintes Períodos de Vesting e ressalvadas 

as regras de saída e as regras aplicáveis a Eventos de Liquidez:  

 

A. Concluído o Período de Elegibilidade, no 11 de maio de 2021, uma parcela 

correspondente a 33% (trinta e três por cento) das Quotas Virtuais será 

convertida em Quotas Plenamente Adquiridas;  

 

B. Mensalmente, durante um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a 

partir do 30º (trigésimo) dia após a conclusão do Período de Elegibilidade, 

1/24 (um vinte e quatro avos) das Quotas Virtuais remanescentes será 

convertida em Quotas Plenamente Adquiridas. 
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3.1.1. O Prêmio a ser pago por cada Quota Plenamente Adquirida ao Beneficiário 

quando do Exercício será equivalente ao Valuation Inicial.  

 

3.1.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2. Em caso de Eventos de Liquidez, os Períodos de Vesting serão alterados conforme 

abaixo, totalizando um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Evento 

de Liquidez. Assim, o Beneficiário (a) poderá Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas e 

(b) terá suas Quotas Não Plenamente Adquiridas convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, observados os prazos abaixo e as regras de saída aplicáveis:  

 

A. Em relação às Quotas Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no 

momento do Evento de Liquidez (ou seja, as Quotas Virtuais convertidas 

em Quotas Plenamente Adquiridas antes do Evento de Liquidez mas não 

Exercidas até o Evento de Liquidez): 

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas, a partir do recebimento pelo Beneficiário da 

notificação enviada pela Sociedade informando sobre o Evento de 

Liquidez, observadas as regras de envio de Notificação de Exercício 

previstas no Plano e na Cláusula 5 abaixo;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas após o 12º (décimo segundo) mês contado a partir da 

data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas 

poderão ser Exercidas após o 24º (vigésimo quarto) mês contado a 

partir da data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas.   

 

B. Desde que cumprido o Período de Elegibilidade, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  
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(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do Evento de Liquidez;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do Evento de Liquidez, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do Evento de 

Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

C. Caso o Beneficiário não tenha cumprido com o Período de Elegibilidade na 

data de ocorrência de um Evento de Liquidez, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

3.2.1. Observado o disposto no Plano, o Prêmio a ser pago ao Beneficiário por cada 

Quota Plenamente Adquirida Exercida será equivalente ao Valuation Evento 

de Liquidez.  

 

3.2.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   
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3.2.3. Observado o disposto na Cláusula 5.2.2 abaixo, na hipótese de o Evento de 

Liquidez ser um IPO e, por qualquer motivo, o IPO não seja consumado, os 

Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.2 perderão efeito, de modo que 

deverão ser aplicáveis os Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.1 

acima. 

 

4. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

4.1. Esgotados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting estabelecidos nas 

Cláusulas 2 e 3 acima, inclusive nas hipóteses de alteração dos Períodos de Vesting 

decorrente de Evento de Liquidez, as Quotas Plenamente Adquiridas poderão ser Exercidas 

a qualquer tempo pelo Beneficiário até o prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir 

da presente data, sob pena de decadência do direito, exceto pelo previsto na Cláusula 5 

abaixo.  

 

5. LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

5.1. Observados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting, conforme 

previstos neste Contrato de Outorga, o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas será 

formalizado mediante o envio de Notificação de Exercício pelo Beneficiário à Sociedade, 

com base no modelo de notificação a ser divulgado pela Sociedade, na qual deverá constar 

a quantidade das Quotas Plenamente Adquiridas que o Beneficiário deseja Exercer e 

receber o Prêmio.  

 

5.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente 

Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) 

dia útil após a realização do protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após o 1º 

(primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO. Para fins 

de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar o Beneficiário sobre a realização do 

primeiro protocolo da documentação do IPO Brasil na CVM em até 2 (dois) dias úteis 

contados do referido protocolo. 

 

5.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de 

Exercício em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos 

itens (a) e (b) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga, a Notificação de 

Exercício será considerada como não enviada para todos os fins.  

 

5.2.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso uma Notificação de Exercício seja enviada 

até o prazo previsto no item (a) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga e, 
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por qualquer motivo, o IPO Brasil não seja consumado, a Notificação de 

Exercício será desconsiderada e não produzirá nenhum efeito, de modo que 

caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas, este 

deverá reenviar a Notificação de Exercício e, neste caso, o Prêmio será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.2.3. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos mencionados nesta 

Cláusula 5 serão adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas 

Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as 

regras já contratadas deverão ser observadas em tais adequações. Não 

obstante, a Sociedade deverá notificar o Beneficiário, tão logo seja 

razoavelmente possível e permitido de acordo com as Leis aplicáveis, para 

informar sobre os prazos e regras de envio de Notificação de Exercício e 

cálculo do Prêmio que serão aplicáveis ao caso específico. 

 

5.3. Na hipótese de Alteração de Controle, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas 

Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º 

(quinto) dia útil após o recebimento, pelo Beneficiário, da notificação de Alteração de 

Controle a ser enviada pela Sociedade. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se obriga 

a notificar o Beneficiário sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da consumação e implementação da Alteração de Controle.  

 

5.3.1. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo 

previsto na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, as suas Quotas Não 

Plenamente Adquiridas quando convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, nos termos deste Contrato de Outorga, serão automaticamente 

Exercidas na data de conversão, sendo certo que, neste caso, o Prêmio a ser 

pago pela Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, 

será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez, observado o 

disposto no item 10 do Plano (que deverá ser automaticamente aplicável nas 

hipóteses previstas em tal item 10).  

 

5.3.2. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto 

na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, o Prêmio a ser pago pela 

Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.4. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2, a Sociedade deverá realizar o 

pagamento do Prêmio em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, corrigidas 

por 105% (cento e cinco porcento) do CDI desde a data do primeiro pagamento até a data 
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de cada respectivo pagamento, sendo que a primeira parcela será devida no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados (a) da data do recebimento pela Sociedade da Notificação Exercício, 

ou (b) caso um Evento de Liquidez esteja em curso, do efetivo aporte de recursos 

provenientes do Evento de Liquidez, caso aplicável, o que ocorrer por último. 

 

6. RESCISÃO  

 

6.1. O presente Contrato de Outorga será automaticamente resilido, independentemente 

de qualquer comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(ii) o Beneficiário deixe de prestar serviços à Sociedade, por qualquer razão, 

observado o disposto no item 10 do Plano; e 

 

(iii) na hipótese de o Beneficiário ser uma Pessoa jurídica, qualquer alteração, direta 

ou indireta, no quadro societário do Beneficiário, incluindo alterações no 

Controle, sem a prévia anuência por escrito da Sociedade. 

 

7. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

7.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário da Sociedade e/ou de rescisão de 

contrato de prestação de serviços celebrado entre o Beneficiário e a Sociedade, as regras 

estabelecidas no item 10 do Plano deverão ser aplicadas.  

 

8. DISPOSITIVOS DIVERSOS  

 

8.1. Os termos definidos em letra maiúscula neste Contrato de Outorga devem ser 

interpretados conforme as definições constantes do Plano, que é parte integrante deste 

instrumento como Anexo I. 

 

8.2. Nenhuma disposição do Contrato de Outorga confere ao Beneficiário direitos com 

respeito à permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da 

Sociedade ou interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições 

legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme 

o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 

8.3. Este Contrato de Outorga será regido e interpretado de acordo com as Leis da 

República Federativa do Brasil. 
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8.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato de 

Outorga e uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com 

relação ao Beneficiário, o disposto no presente Contrato de Outorga. 

 

8.5. Este Contrato de Outorga é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga 

as Partes, assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer 

título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 

 

8.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato de Outorga, os 

direitos e obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da outra Sociedade. 

 

8.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não cumprimento 

ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das disposições deste Contrato 

de Outorga não será interpretada ou entendida como desistência, alteração, modificação, 

renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui estabelecidos, previstos e acordados, e 

não prejudicará o direito de qualquer Parte de exigir o cumprimento da obrigação assumida. 

 

8.8. As Partes reconhecem que este Contrato de Outorga está sendo assinado na data 

indicada abaixo, porém manifestam-se expressamente no sentido de que este Contrato de 

Outorga é válido, vigente e produz plenos efeitos desde 4 de fevereiro de 2021, nada 

opondo à retroação plena de todos os seus efeitos. 

 

9. FORO 

 

9.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca de São Paulo, Capital, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas as Partes, assinam o presente Contrato, 

acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, e declaram a concordância em realizar as 

assinaturas em formato eletrônico, de acordo com as disposições legais, especificamente 

a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

(página de assinaturas na folha seguinte.) 
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(página de assinatura do Contrato de Outorga de Quotas Virtuais celebrado, em 15 de 

fevereiro de 2021 entre a TC Traders Club Ltda. e o MARCELO MARINHO MIRANDA 

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA M.E.) 

 

 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

MARCELO MARINHO MIRANDA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA M.E. 

Por: Marcelo Marinho Miranda 

 

 

_____________________________________ 

[TC – Traders Club Ltda.] 

Por: Israel Calebe Massa 

Cargo: Diretor Financeiro 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome: Pedro Medeiros Machado Nome: Tomás Soares da Silva Barros 

R.G.: 66.385.021-6 R.G.: 7.875.573 
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CONTRATO DE OUTORGA DE QUOTAS VIRTUAIS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus 

representantes legais na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente “Sociedade”; e, de outro lado, 

 

II. LUIS FILIPE SANGALETTI SERRANO 36377748876, microempresa, com 

sede na cidade de Dois Córregos, estado de São Paulo, na Avenida João Lunardelli, 161, 

Parque Aparício de Barros Fagundes, CEP 17300-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

28.873.038/0001-98, doravante denominado simplesmente “Beneficiário”;  

 

(Sociedade e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) foi aprovado pela Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 4 de fevereiro de 

2021, o plano de Incentivo Baseado na Outorga de Quotas, conforme os termos do 

Anexo I (o “Plano”), que autorizou a celebração do presente Contrato de Outorga 

de Quotas Virtuais (“Contrato de Outorga”); 

 

(B) a fim de formalizar a outorga das Quotas Virtuais e de fixar as regras para o 

Exercício das Quotas Virtuais, faz-se necessária a celebração do presente 

instrumento; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Outorga, conforme cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Contrato de Outorga tem como objeto a outorga ao Beneficiário de 2.500 (duas 

mil e quinhentas) Quotas Virtuais, de acordo com as regras e condições estabelecidas no 

Plano e neste Contrato de Outorga. Cada Quota Virtual representará o direito do 

Beneficiário de receber o valor integral correspondente a 1 (uma) quota da Sociedade na 

data de Exercício do Prêmio, conforme estabelecido no Plano e no presente Contrato, 

condicionado ao cumprimento do Período de Elegibilidade e dos Períodos de Vesting 

estipulados neste Contrato de Outorga.  
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1.2. Para fins de esclarecimento, na hipótese de transformação do tipo da Sociedade de 

“sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima”, cada Quota Virtual passará, 

automaticamente, a representar o direito do Beneficiário de receber o valor integral 

correspondente a 1 (uma) ação ordinária da Sociedade, desde que tal proporção seja 

estabelecida no ato de transformação e observado o disposto na Cláusula 1.3.  

 

1.3. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios da Sociedade para fins de 

apuração do valor a ser pago no momento da liquidação do Prêmio, de modo que caso o 

número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 

como resultado de aumentos de capital e/ou bonificações, a Sociedade efetuará, se 

necessário, os ajustes aplicáveis. Ainda, o Beneficiário está sujeito aos ajustes aplicáveis 

aos Sócios da Sociedade em caso de desdobramentos, grupamentos ou conversão de quotas 

de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros valores mobiliários 

emitidos pela Sociedade.  

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. Para fins de esclarecimento, o Período de Elegibilidade equivalente a 12 (doze) meses 

foi cumprido pelo Beneficiário no período compreendido entre 9 de janeiro de 2020 a 9 de 

janeiro de 2021.  

 

3. PERÍODOS DE VESTING E VALOR DO PRÊMIO  

 

3.1. O Beneficiário somente poderá converter suas Quotas Virtuais em valor monetário 

igual ao Prêmio a partir do momento em que as Quotas Virtuais forem convertidas em 

Quotas Plenamente Adquiridas, observados os seguintes Períodos de Vesting e ressalvadas 

as regras de saída e as regras aplicáveis a Eventos de Liquidez:  

 

A. Concluído o Período de Elegibilidade, uma parcela correspondente a 33% 

(trinta e três por cento) das Quotas Virtuais será convertida em Quotas 

Plenamente Adquiridas;  

 

B. Mensalmente, durante um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a 

partir do 30º (trigésimo) dia após o fim do Período de Elegibilidade, 

conforme previsto na Cláusula 2.1, 1/24 (um vinte e quatro avos) das Quotas 

Virtuais remanescentes será convertida em Quotas Plenamente Adquiridas. 

 

3.1.1. O Prêmio a ser pago por cada Quota Plenamente Adquirida ao Beneficiário 

quando do Exercício será equivalente ao Valuation Inicial.  
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3.1.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2. Em caso de Eventos de Liquidez, os Períodos de Vesting serão alterados conforme 

abaixo, totalizando um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Evento 

de Liquidez. Assim, o Beneficiário (a) poderá Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas e 

(b) terá suas Quotas Não Plenamente Adquiridas convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, observados os prazos abaixo e as regras de saída aplicáveis:  

 

A. Em relação às Quotas Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no 

momento do Evento de Liquidez (ou seja, as Quotas Virtuais convertidas 

em Quotas Plenamente Adquiridas antes do Evento de Liquidez mas não 

Exercidas até o Evento de Liquidez): 

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas, a partir do recebimento pelo Beneficiário da 

notificação enviada pela Sociedade informando sobre o Evento de 

Liquidez, observadas as regras de envio de Notificação de Exercício 

previstas no Plano e na Cláusula 5 abaixo;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas após o 12º (décimo segundo) mês contado a partir da 

data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas 

poderão ser Exercidas após o 24º (vigésimo quarto) mês contado a 

partir da data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas.   

 

B. Em relação às Quotas Não Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário 

no momento do Evento de Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do Evento de Liquidez;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 
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segundo) mês contado a partir da data do Evento de Liquidez, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do Evento de 

Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

 

3.2.1. Observado o disposto no Plano, o Prêmio a ser pago ao Beneficiário por cada 

Quota Plenamente Adquirida Exercida será equivalente ao Valuation Evento 

de Liquidez.  

 

3.2.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2.3. Observado o disposto na Cláusula 5.2.2 abaixo, na hipótese de o Evento de 

Liquidez ser um IPO e, por qualquer motivo, o IPO não seja consumado, os 

Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.2 perderão efeito, de modo que 

deverão ser aplicáveis os Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.1 

acima. 

 

4. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

4.1. Esgotados os Períodos de Vesting estabelecidos na Cláusula 3 acima, inclusive nas 

hipóteses de alteração dos Períodos de Vesting decorrente de Evento de Liquidez, as 

Quotas Plenamente Adquiridas poderão ser Exercidas a qualquer tempo pelo Beneficiário 

até o prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir da presente data, sob pena de 

decadência do direito, exceto pelo previsto na Cláusula 5 abaixo.  

 

5. LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

5.1. Observados os Períodos de Vesting, conforme previstos neste Contrato de Outorga, 

o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas será formalizado mediante o envio de 

Notificação de Exercício pelo Beneficiário à Sociedade, com base no modelo de 

notificação a ser divulgado pela Sociedade, na qual deverá constar a quantidade das Quotas 

Plenamente Adquiridas que o Beneficiário deseja Exercer e receber o Prêmio.  

 

5.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente 

Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) 
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dia útil após a realização do protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após o 1º 

(primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO. Para fins 

de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar o Beneficiário sobre a realização do 

primeiro protocolo da documentação do IPO Brasil na CVM em até 2 (dois) dias úteis 

contados do referido protocolo. 

 

5.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de 

Exercício em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos 

itens (a) e (b) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga, a Notificação de 

Exercício será considerada como não enviada para todos os fins.  

 

5.2.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso uma Notificação de Exercício seja enviada 

até o prazo previsto no item (a) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga e, 

por qualquer motivo, o IPO Brasil não seja consumado, a Notificação de 

Exercício será desconsiderada e não produzirá nenhum efeito, de modo que 

caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas, este 

deverá reenviar a Notificação de Exercício e, neste caso, o Prêmio será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.2.3. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos mencionados nesta 

Cláusula 5 serão adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas 

Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as 

regras já contratadas deverão ser observadas em tais adequações. Não 

obstante, a Sociedade deverá notificar o Beneficiário, tão logo seja 

razoavelmente possível e permitido de acordo com as Leis aplicáveis, para 

informar sobre os prazos e regras de envio de Notificação de Exercício e 

cálculo do Prêmio que serão aplicáveis ao caso específico. 

 

5.3. Na hipótese de Alteração de Controle, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas 

Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º 

(quinto) dia útil após o recebimento, pelo Beneficiário, da notificação de Alteração de 

Controle a ser enviada pela Sociedade. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se obriga 

a notificar o Beneficiário sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da consumação e implementação da Alteração de Controle.  

 

5.3.1. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo 

previsto na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, as suas Quotas Não 

Plenamente Adquiridas quando convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, nos termos deste Contrato de Outorga, serão automaticamente 

Exercidas na data de conversão, sendo certo que, neste caso, o Prêmio a ser 
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pago pela Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, 

será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez, observado o 

disposto no item 10 do Plano (que deverá ser automaticamente aplicável nas 

hipóteses previstas em tal item 10).  

 

5.3.2. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto 

na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, o Prêmio a ser pago pela 

Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.4. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2, a Sociedade deverá realizar o 

pagamento do Prêmio em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, corrigidas 

por 105% (cento e cinco porcento) do CDI desde a data do primeiro pagamento até a data 

de cada respectivo pagamento, sendo que a primeira parcela será devida no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados (a) da data do recebimento pela Sociedade da Notificação Exercício, 

ou (b) caso um Evento de Liquidez esteja em curso, do efetivo aporte de recursos 

provenientes do Evento de Liquidez, caso aplicável, o que ocorrer por último. 

 

6. RESCISÃO  

 

6.1. O presente Contrato de Outorga será automaticamente resilido, independentemente 

de qualquer comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(ii) o Beneficiário deixe de prestar serviços à Sociedade, por qualquer razão, 

observado o disposto no item 10 do Plano; e 

 

(iii) na hipótese de o Beneficiário ser uma Pessoa jurídica, qualquer alteração, direta 

ou indireta, no quadro societário do Beneficiário, incluindo alterações no 

Controle, sem a prévia anuência por escrito da Sociedade. 

 

7. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

7.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário da Sociedade e/ou de rescisão de 

contrato de prestação de serviços celebrado entre o Beneficiário e a Sociedade, as regras 

estabelecidas no item 10 do Plano deverão ser aplicadas.  

 

8. DISPOSITIVOS DIVERSOS  
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8.1. Os termos definidos em letra maiúscula neste Contrato de Outorga devem ser 

interpretados conforme as definições constantes do Plano, que é parte integrante deste 

instrumento como Anexo I. 

 

8.2. Nenhuma disposição do Contrato de Outorga confere ao Beneficiário direitos com 

respeito à permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da 

Sociedade ou interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições 

legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme 

o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 

8.3. Este Contrato de Outorga será regido e interpretado de acordo com as Leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

8.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato de 

Outorga e uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com 

relação ao Beneficiário, o disposto no presente Contrato de Outorga. 

 

8.5. Este Contrato de Outorga é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga 

as Partes, assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer 

título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 

 

8.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato de Outorga, os 

direitos e obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da outra Sociedade. 

 

8.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não cumprimento 

ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das disposições deste Contrato 

de Outorga não será interpretada ou entendida como desistência, alteração, modificação, 

renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui estabelecidos, previstos e acordados, e 

não prejudicará o direito de qualquer Parte de exigir o cumprimento da obrigação assumida. 

 

8.8. As Partes reconhecem que este Contrato de Outorga está sendo assinado na data 

indicada abaixo, porém manifestam-se expressamente no sentido de que este Contrato de 

Outorga é válido, vigente e produz plenos efeitos desde 4 de fevereiro de 2021, nada 

opondo à retroação plena de todos os seus efeitos. 

 

9. FORO 
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9.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca de São Paulo, Capital, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas as Partes, assinam o presente Contrato, 

acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, e declaram a concordância em realizar as 

assinaturas em formato eletrônico, de acordo com as disposições legais, especificamente 

a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

(página de assinaturas na folha seguinte.) 
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(página de assinatura do Contrato de Outorga de Quotas Virtuais celebrado, em 15 de 

fevereiro de 2021 entre a TC – Traders Club Ltda. e o LUIS FILIPE SANGALETTI 

SERRANO 36377748876) 

 

 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

d) LUIS FILIPE SANGALETTI SERRANO 36377748876 

Por: Luis Filipe Sangaletti Serrano 

 

 

_____________________________________ 

[TC – Traders Club Ltda.] 

Por: Israel Calebe Massa 

Cargo: Diretor Financeiro 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome: Pedro Medeiros Machado Nome: Tomás Soares da Silva Barros 

R.G.: 66.385.021-6 R.G.: 7.875.573 
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CONTRATO DE OUTORGA DE QUOTAS VIRTUAIS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus 

representantes legais na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente “Sociedade”; e, de outro lado, 

 

II. MARCIO ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA 94034729104, microempresa, 

com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Jener, 35, ap. 62, Aclimação, 

CEP 01526-030, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.571.260/0001-50, doravante denominado 

simplesmente “Beneficiário”;  

 

(Sociedade e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) foi aprovado pela Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 4 de fevereiro de 

2021, o plano de Incentivo Baseado na Outorga de Quotas, conforme os termos do 

Anexo I (o “Plano”), que autorizou a celebração do presente Contrato de Outorga 

de Quotas Virtuais (“Contrato de Outorga”); 

 

(B) a fim de formalizar a outorga das Quotas Virtuais e de fixar as regras para o 

Exercício das Quotas Virtuais, faz-se necessária a celebração do presente 

instrumento; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Outorga, conforme cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Contrato de Outorga tem como objeto a outorga ao Beneficiário de 5.000 (cinco 

mil) Quotas Virtuais, de acordo com as regras e condições estabelecidas no Plano e neste 

Contrato de Outorga. Cada Quota Virtual representará o direito do Beneficiário de receber 

o valor integral correspondente a 1 (uma) quota da Sociedade na data de Exercício do 

Prêmio, conforme estabelecido no Plano e no presente Contrato, condicionado ao 

cumprimento do Período de Elegibilidade e dos Períodos de Vesting estipulados neste 

Contrato de Outorga.  
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1.2. Para fins de esclarecimento, na hipótese de transformação do tipo da Sociedade de 

“sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima”, cada Quota Virtual passará, 

automaticamente, a representar o direito do Beneficiário de receber o valor integral 

correspondente a 1 (uma) ação ordinária da Sociedade, desde que tal proporção seja 

estabelecida no ato de transformação e observado o disposto na Cláusula 1.3.  

 

1.3. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios da Sociedade para fins de 

apuração do valor a ser pago no momento da liquidação do Prêmio, de modo que caso o 

número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 

como resultado de aumentos de capital e/ou bonificações, a Sociedade efetuará, se 

necessário, os ajustes aplicáveis. Ainda, o Beneficiário está sujeito aos ajustes aplicáveis 

aos Sócios da Sociedade em caso de desdobramentos, grupamentos ou conversão de quotas 

de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros valores mobiliários 

emitidos pela Sociedade.  

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. Para fins de esclarecimento, o Período de Elegibilidade equivalente a 12 (doze) meses 

foi cumprido pelo Beneficiário no período compreendido entre 9 de janeiro de 2020 a 9 de 

janeiro de 2021.  

 

3. PERÍODOS DE VESTING E VALOR DO PRÊMIO  

 

3.1. O Beneficiário somente poderá converter suas Quotas Virtuais em valor monetário 

igual ao Prêmio a partir do momento em que as Quotas Virtuais forem convertidas em 

Quotas Plenamente Adquiridas, observados os seguintes Períodos de Vesting e ressalvadas 

as regras de saída e as regras aplicáveis a Eventos de Liquidez:  

 

A. Concluído o Período de Elegibilidade, uma parcela correspondente a 33% 

(trinta e três por cento) das Quotas Virtuais será convertida em Quotas 

Plenamente Adquiridas;  

 

B. Mensalmente, durante um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a 

partir do 30º (trigésimo) dia após o fim do Período de Elegibilidade, 

conforme previsto na Cláusula 2.1, 1/24 (um vinte e quatro avos) das Quotas 

Virtuais remanescentes será convertida em Quotas Plenamente Adquiridas. 

 

3.1.1. O Prêmio a ser pago por cada Quota Plenamente Adquirida ao Beneficiário 

quando do Exercício será equivalente ao Valuation Inicial.  
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3.1.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2. Em caso de Eventos de Liquidez, os Períodos de Vesting serão alterados conforme 

abaixo, totalizando um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Evento 

de Liquidez. Assim, o Beneficiário (a) poderá Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas e 

(b) terá suas Quotas Não Plenamente Adquiridas convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, observados os prazos abaixo e as regras de saída aplicáveis:  

 

A. Em relação às Quotas Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no 

momento do Evento de Liquidez (ou seja, as Quotas Virtuais convertidas 

em Quotas Plenamente Adquiridas antes do Evento de Liquidez mas não 

Exercidas até o Evento de Liquidez): 

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas, a partir do recebimento pelo Beneficiário da 

notificação enviada pela Sociedade informando sobre o Evento de 

Liquidez, observadas as regras de envio de Notificação de Exercício 

previstas no Plano e na Cláusula 5 abaixo;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas após o 12º (décimo segundo) mês contado a partir da 

data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas 

poderão ser Exercidas após o 24º (vigésimo quarto) mês contado a 

partir da data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas.   

 

B. Em relação às Quotas Não Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário 

no momento do Evento de Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do Evento de Liquidez;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 
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segundo) mês contado a partir da data do Evento de Liquidez, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do Evento de 

Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

 

3.2.1. Observado o disposto no Plano, o Prêmio a ser pago ao Beneficiário por cada 

Quota Plenamente Adquirida Exercida será equivalente ao Valuation Evento 

de Liquidez.  

 

3.2.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2.3. Observado o disposto na Cláusula 5.2.2 abaixo, na hipótese de o Evento de 

Liquidez ser um IPO e, por qualquer motivo, o IPO não seja consumado, os 

Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.2 perderão efeito, de modo que 

deverão ser aplicáveis os Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.1 

acima. 

 

4. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

4.1. Esgotados os Períodos de Vesting estabelecidos na Cláusula 3 acima, inclusive nas 

hipóteses de alteração dos Períodos de Vesting decorrente de Evento de Liquidez, as 

Quotas Plenamente Adquiridas poderão ser Exercidas a qualquer tempo pelo Beneficiário 

até o prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir da presente data, sob pena de 

decadência do direito, exceto pelo previsto na Cláusula 5 abaixo.  

 

5. LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

5.1. Observados os Períodos de Vesting, conforme previstos neste Contrato de Outorga, 

o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas será formalizado mediante o envio de 

Notificação de Exercício pelo Beneficiário à Sociedade, com base no modelo de 

notificação a ser divulgado pela Sociedade, na qual deverá constar a quantidade das Quotas 

Plenamente Adquiridas que o Beneficiário deseja Exercer e receber o Prêmio.  

 

5.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente 

Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) 
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dia útil após a realização do protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após o 1º 

(primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO. Para fins 

de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar o Beneficiário sobre a realização do 

primeiro protocolo da documentação do IPO Brasil na CVM em até 2 (dois) dias úteis 

contados do referido protocolo. 

 

5.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de 

Exercício em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos 

itens (a) e (b) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga, a Notificação de 

Exercício será considerada como não enviada para todos os fins.  

 

5.2.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso uma Notificação de Exercício seja enviada 

até o prazo previsto no item (a) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga e, 

por qualquer motivo, o IPO Brasil não seja consumado, a Notificação de 

Exercício será desconsiderada e não produzirá nenhum efeito, de modo que 

caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas, este 

deverá reenviar a Notificação de Exercício e, neste caso, o Prêmio será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.2.3. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos mencionados nesta 

Cláusula 5 serão adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas 

Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as 

regras já contratadas deverão ser observadas em tais adequações. Não 

obstante, a Sociedade deverá notificar o Beneficiário, tão logo seja 

razoavelmente possível e permitido de acordo com as Leis aplicáveis, para 

informar sobre os prazos e regras de envio de Notificação de Exercício e 

cálculo do Prêmio que serão aplicáveis ao caso específico. 

 

5.3. Na hipótese de Alteração de Controle, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas 

Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º 

(quinto) dia útil após o recebimento, pelo Beneficiário, da notificação de Alteração de 

Controle a ser enviada pela Sociedade. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se obriga 

a notificar o Beneficiário sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da consumação e implementação da Alteração de Controle.  

 

5.3.1. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo 

previsto na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, as suas Quotas Não 

Plenamente Adquiridas quando convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, nos termos deste Contrato de Outorga, serão automaticamente 

Exercidas na data de conversão, sendo certo que, neste caso, o Prêmio a ser 
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pago pela Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, 

será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez, observado o 

disposto no item 10 do Plano (que deverá ser automaticamente aplicável nas 

hipóteses previstas em tal item 10).  

 

5.3.2. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto 

na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, o Prêmio a ser pago pela 

Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.4. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2, a Sociedade deverá realizar o 

pagamento do Prêmio em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, corrigidas 

por 105% (cento e cinco porcento) do CDI desde a data do primeiro pagamento até a data 

de cada respectivo pagamento, sendo que a primeira parcela será devida no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados (a) da data do recebimento pela Sociedade da Notificação Exercício, 

ou (b) caso um Evento de Liquidez esteja em curso, do efetivo aporte de recursos 

provenientes do Evento de Liquidez, caso aplicável, o que ocorrer por último. 

 

6. RESCISÃO  

 

6.1. O presente Contrato de Outorga será automaticamente resilido, independentemente 

de qualquer comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(ii) o Beneficiário deixe de prestar serviços à Sociedade, por qualquer razão, 

observado o disposto no item 10 do Plano; e 

 

(iii) na hipótese de o Beneficiário ser uma Pessoa jurídica, qualquer alteração, direta 

ou indireta, no quadro societário do Beneficiário, incluindo alterações no 

Controle, sem a prévia anuência por escrito da Sociedade. 

 

7. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

7.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário da Sociedade e/ou de rescisão de 

contrato de prestação de serviços celebrado entre o Beneficiário e a Sociedade, as regras 

estabelecidas no item 10 do Plano deverão ser aplicadas.  

 

8. DISPOSITIVOS DIVERSOS  
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8.1. Os termos definidos em letra maiúscula neste Contrato de Outorga devem ser 

interpretados conforme as definições constantes do Plano, que é parte integrante deste 

instrumento como Anexo I. 

 

8.2. Nenhuma disposição do Contrato de Outorga confere ao Beneficiário direitos com 

respeito à permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da 

Sociedade ou interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições 

legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme 

o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 

8.3. Este Contrato de Outorga será regido e interpretado de acordo com as Leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

8.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato de 

Outorga e uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com 

relação ao Beneficiário, o disposto no presente Contrato de Outorga. 

 

8.5. Este Contrato de Outorga é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga 

as Partes, assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer 

título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 

 

8.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato de Outorga, os 

direitos e obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da outra Sociedade. 

 

8.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não cumprimento 

ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das disposições deste Contrato 

de Outorga não será interpretada ou entendida como desistência, alteração, modificação, 

renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui estabelecidos, previstos e acordados, e 

não prejudicará o direito de qualquer Parte de exigir o cumprimento da obrigação assumida. 

 

8.8. As Partes reconhecem que este Contrato de Outorga está sendo assinado na data 

indicada abaixo, porém manifestam-se expressamente no sentido de que este Contrato de 

Outorga é válido, vigente e produz plenos efeitos desde 4 de fevereiro de 2021, nada 

opondo à retroação plena de todos os seus efeitos. 

 

9. FORO 
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9.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca de São Paulo, Capital, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas as Partes, assinam o presente Contrato, 

acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, e declaram a concordância em realizar as 

assinaturas em formato eletrônico, de acordo com as disposições legais, especificamente 

a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

(página de assinaturas na folha seguinte.) 
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(página de assinatura do Contrato de Outorga de Quotas Virtuais celebrado, em 15 de 

fevereiro de 2021 entre a TC Traders Club Ltda. e o MARCIO ANTONIO SOUZA DE 

OLIVEIRA 94034729104) 

 

 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

MARCIO ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA 94034729104 

Por: Marcio Antonio Souza de Oliveira 

 

 

_____________________________________ 

[TC – Traders Club Ltda.] 

Por: Israel Calebe Massa 

Cargo: Diretor Financeiro 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome: Pedro Medeiros Machado Nome: Tomás Soares da Silva Barros 

R.G.: 66.385.021-6 R.G.: 7.875.573 
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CONTRATO DE OUTORGA DE QUOTAS VIRTUAIS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus 

representantes legais na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente “Sociedade”; e, de outro lado, 

 

II. THIAGO AVANCINI - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2369, Conj. 1102, bairro Jardim Paulistano, São 

Paulo/SP, CEP.: 01452-922, inscrita no CNPJ/MF sob nº 38.613.214/0001-06, doravante 

denominado simplesmente “Beneficiário”;  

 

(Sociedade e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) foi aprovado pela Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 4 de fevereiro de 

2021, o plano de Incentivo Baseado na Outorga de Quotas, conforme os termos do 

Anexo I (o “Plano”), que autorizou a celebração do presente Contrato de Outorga 

de Quotas Virtuais (“Contrato de Outorga”); 

 

(B) a fim de formalizar a outorga das Quotas Virtuais e de fixar as regras para o 

Exercício das Quotas Virtuais, faz-se necessária a celebração do presente 

instrumento; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Outorga, conforme cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Contrato de Outorga tem como objeto a outorga ao Beneficiário de 6.000 (seis 

mil) Quotas Virtuais, representando 0,12% do capital social da Sociedade nesta data, de 

acordo com as regras e condições estabelecidas no Plano e neste Contrato de Outorga. Cada 

Quota Virtual representará o direito do Beneficiário de receber o valor integral 

correspondente a 1 (uma) quota da Sociedade na data de Exercício do Prêmio, conforme 

estabelecido no Plano e no presente Contrato, condicionado ao cumprimento do Período 

de Elegibilidade e dos Períodos de Vesting estipulados neste Contrato de Outorga.  
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1.2. Para fins de esclarecimento, na hipótese de transformação do tipo da Sociedade de 

“sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima”, cada Quota Virtual passará, 

automaticamente, a representar o direito do Beneficiário de receber o valor integral 

correspondente a 1 (uma) ação preferencial de emissão da Sociedade, desde que tal 

proporção seja estabelecida no ato de transformação e observado o disposto na Cláusula 

1.3.  

 

1.3. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios da Sociedade para fins de 

apuração do valor a ser pago no momento da liquidação do Prêmio, de modo que caso o 

número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 

como resultado de aumentos de capital e/ou bonificações, a Sociedade efetuará, se 

necessário, os ajustes aplicáveis. Ainda, o Beneficiário está sujeito aos ajustes aplicáveis 

aos Sócios da Sociedade em caso de desdobramentos, grupamentos ou conversão de quotas 

de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros valores mobiliários 

emitidos pela Sociedade.  

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. O Período de Elegibilidade é de 12 (doze) meses contados desde 28 de setembro de 

2020. Após o término do Período de Elegibilidade, no 28 de setembro de 2021, o 

Beneficiário será detentor de Quotas Virtuais e iniciar-se-ão os Períodos de Vesting 

aplicáveis, de acordo com o disposto na Cláusula 3 abaixo.  

 

3. PERÍODOS DE VESTING E VALOR DO PRÊMIO  

 

3.1. O Beneficiário somente poderá converter suas Quotas Virtuais em valor monetário 

igual ao Prêmio a partir do momento em que as Quotas Virtuais forem convertidas em 

Quotas Plenamente Adquiridas, observados os seguintes Períodos de Vesting e ressalvadas 

as regras de saída e as regras aplicáveis a Eventos de Liquidez:  

 

A. Concluído o Período de Elegibilidade, uma parcela correspondente a 25% 

(vinte e cinco por cento) das Quotas Virtuais será convertida em Quotas 

Plenamente Adquiridas;  

 

B. Mensalmente, durante um período de 36 (trinta e seis) meses contados a 

partir do 30º (trigésimo) dia após o fim do Período de Elegibilidade, 1/36 

(um trinta e seis avos) das Quotas Virtuais remanescentes será convertida 

em Quotas Plenamente Adquiridas. 
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3.1.1. O Prêmio a ser pago por cada Quota Plenamente Adquirida ao Beneficiário 

quando do Exercício será equivalente ao Valuation Inicial.  

 

3.1.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2. Em caso de Eventos de Liquidez, os Períodos de Vesting serão alterados conforme 

abaixo, totalizando um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Evento 

de Liquidez. Assim, o Beneficiário (a) poderá Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas e 

(b) terá suas Quotas Não Plenamente Adquiridas convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, observados os prazos abaixo e as regras de saída aplicáveis:  

 

A. Em relação às Quotas Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no 

momento do Evento de Liquidez (ou seja, as Quotas Virtuais convertidas 

em Quotas Plenamente Adquiridas antes do Evento de Liquidez mas não 

Exercidas até o Evento de Liquidez): 

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas, a partir do recebimento pelo Beneficiário da 

notificação enviada pela Sociedade informando sobre o Evento de 

Liquidez, observadas as regras de envio de Notificação de Exercício 

previstas no Plano e na Cláusula 5 abaixo;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas após o 12º (décimo segundo) mês contado a partir da 

data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas 

poderão ser Exercidas após o 24º (vigésimo quarto) mês contado a 

partir da data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas.   

 

B. Desde que cumprido o Período de Elegibilidade, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do Evento de Liquidez;  
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(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do Evento de Liquidez, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do Evento de 

Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

C. Caso o Beneficiário não tenha cumprido com o Período de Elegibilidade na 

data de ocorrência de um Evento de Liquidez, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

3.2.1. Observado o disposto no Plano, o Prêmio a ser pago ao Beneficiário por cada 

Quota Plenamente Adquirida Exercida será equivalente ao Valuation Evento 

de Liquidez.  

 

3.2.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2.3. Observado o disposto na Cláusula 5.2.2 abaixo, na hipótese de o Evento de 

Liquidez ser um IPO e, por qualquer motivo, o IPO não seja consumado, os 
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Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.2 perderão efeito, de modo que 

deverão ser aplicáveis os Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.1 

acima. 

 

4. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

4.1. Esgotados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting estabelecidos nas 

Cláusulas 2 e 3 acima, inclusive nas hipóteses de alteração dos Períodos de Vesting 

decorrente de Evento de Liquidez, as Quotas Plenamente Adquiridas poderão ser Exercidas 

a qualquer tempo pelo Beneficiário até o prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir 

da presente data, sob pena de decadência do direito, exceto pelo previsto na Cláusula 5 

abaixo.  

 

5. LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

5.1. Observados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting, conforme 

previstos neste Contrato de Outorga, o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas será 

formalizado mediante o envio de Notificação de Exercício pelo Beneficiário à Sociedade, 

com base no modelo de notificação a ser divulgado pela Sociedade, na qual deverá constar 

a quantidade das Quotas Plenamente Adquiridas que o Beneficiário deseja Exercer e 

receber o Prêmio.  

 

5.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente 

Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) 

dia útil após a realização do protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após o 1º 

(primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO. Para fins 

de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar o Beneficiário sobre a realização do 

primeiro protocolo da documentação do IPO Brasil na CVM em até 2 (dois) dias úteis 

contados do referido protocolo. 

 

5.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de 

Exercício em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos 

itens (a) e (b) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga, a Notificação de 

Exercício será considerada como não enviada para todos os fins.  

 

5.2.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso uma Notificação de Exercício seja enviada 

até o prazo previsto no item (a) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga e, 

por qualquer motivo, o IPO Brasil não seja consumado, a Notificação de 

Exercício será desconsiderada e não produzirá nenhum efeito, de modo que 

caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas, este 
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deverá reenviar a Notificação de Exercício e, neste caso, o Prêmio será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.2.3. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos mencionados nesta 

Cláusula 5 serão adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas 

Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as 

regras já contratadas deverão ser observadas em tais adequações. Não 

obstante, a Sociedade deverá notificar o Beneficiário, tão logo seja 

razoavelmente possível e permitido de acordo com as Leis aplicáveis, para 

informar sobre os prazos e regras de envio de Notificação de Exercício e 

cálculo do Prêmio que serão aplicáveis ao caso específico. 

 

5.3. Na hipótese de Alteração de Controle, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas 

Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º 

(quinto) dia útil após o recebimento, pelo Beneficiário, da notificação de Alteração de 

Controle a ser enviada pela Sociedade. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se obriga 

a notificar o Beneficiário sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da consumação e implementação da Alteração de Controle.  

 

5.3.1. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo 

previsto na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, as suas Quotas Não 

Plenamente Adquiridas quando convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, nos termos deste Contrato de Outorga, serão automaticamente 

Exercidas na data de conversão, sendo certo que, neste caso, o Prêmio a ser 

pago pela Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, 

será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez, observado o 

disposto no item 10 do Plano (que deverá ser automaticamente aplicável nas 

hipóteses previstas em tal item 10).  

 

5.3.2. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto 

na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, o Prêmio a ser pago pela 

Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.4. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2, a Sociedade deverá realizar o 

pagamento do Prêmio em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, corrigidas 

por 105% (cento e cinco porcento) do CDI desde a data do primeiro pagamento até a data 

de cada respectivo pagamento, sendo que a primeira parcela será devida no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados (a) da data do recebimento pela Sociedade da Notificação Exercício, 

ou (b) caso um Evento de Liquidez esteja em curso, do efetivo aporte de recursos 
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provenientes do Evento de Liquidez, caso aplicável, o que ocorrer por último. 

 

6. RESCISÃO  

 

6.1. O presente Contrato de Outorga será automaticamente resilido, independentemente 

de qualquer comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(ii) o Beneficiário deixe de prestar serviços à Sociedade, por qualquer razão, 

observado o disposto no item 10 do Plano; e 

 

(iii) na hipótese de o Beneficiário ser uma Pessoa jurídica, qualquer alteração, direta 

ou indireta, no quadro societário do Beneficiário, incluindo alterações no 

Controle, sem a prévia anuência por escrito da Sociedade. 

 

7. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

7.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário da Sociedade e/ou de rescisão de 

contrato de prestação de serviços celebrado entre o Beneficiário e a Sociedade, as regras 

estabelecidas no item 10 do Plano deverão ser aplicadas.  

 

8. DISPOSITIVOS DIVERSOS  

 

8.1. Os termos definidos em letra maiúscula neste Contrato de Outorga devem ser 

interpretados conforme as definições constantes do Plano, que é parte integrante deste 

instrumento como Anexo I. 

 

8.2. Nenhuma disposição do Contrato de Outorga confere ao Beneficiário direitos com 

respeito à permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da 

Sociedade ou interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições 

legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme 

o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 

8.3. Este Contrato de Outorga será regido e interpretado de acordo com as Leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

8.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato de 

Outorga e uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com 
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relação ao Beneficiário, o disposto no presente Contrato de Outorga. 

 

8.5. Este Contrato de Outorga é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga 

as Partes, assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer 

título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 

 

8.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato de Outorga, os 

direitos e obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da outra Sociedade. 

 

8.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não cumprimento 

ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das disposições deste Contrato 

de Outorga não será interpretada ou entendida como desistência, alteração, modificação, 

renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui estabelecidos, previstos e acordados, e 

não prejudicará o direito de qualquer Parte de exigir o cumprimento da obrigação assumida. 

 

8.8. As Partes reconhecem que este Contrato de Outorga está sendo assinado na data 

indicada abaixo, porém manifestam-se expressamente no sentido de que este Contrato de 

Outorga é válido, vigente e produz plenos efeitos desde 4 de fevereiro de 2021, nada 

opondo à retroação plena de todos os seus efeitos 

 

9. FORO 

 

9.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca de São Paulo, Capital, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas as Partes, assinam o presente Contrato, 

acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, e declaram a concordância em realizar as 

assinaturas em formato eletrônico, de acordo com as disposições legais, especificamente 

a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

(página de assinaturas na folha seguinte.) 
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(página de assinatura do Contrato de Outorga de Quotas Virtuais celebrado, em 11 de 

fevereiro de 2021 entre a TC – Traders Club Ltda. e o THIAGO AVANCINI - ME.) 

 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

THIAGO AVANCINI – ME 

Por: Thiago Avancini 

 

 

_____________________________________ 

[TC – Traders Club Ltda.] 

Por: Israel Calebe Massa 

Cargo: Diretor Financeiro 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome: Pedro Medeiros Machado Nome: Tomás Soares da Silva Barros 

R.G.: 66.385.021-6 R.G.: 7.875.573 
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CONTRATO DE OUTORGA DE QUOTAS VIRTUAIS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus 

representantes legais na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente “Sociedade”; e, de outro lado, 

 

II. S. SANITA JUNIOR – ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 

Jairo de Almeida Machado, 197, casa 23, sala 1, CEP 02.998-060, doravante denominado 

simplesmente “Beneficiário”;  

 

(Sociedade e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) foi aprovado pela Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 4 de fevereiro de 

2021, o plano de Incentivo Baseado na Outorga de Quotas, conforme os termos do 

Anexo I (o “Plano”), que autorizou a celebração do presente Contrato de Outorga 

de Quotas Virtuais (“Contrato de Outorga”); 

 

(B) a fim de formalizar a outorga das Quotas Virtuais e de fixar as regras para o 

Exercício das Quotas Virtuais, faz-se necessária a celebração do presente 

instrumento; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Outorga, conforme cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Contrato de Outorga tem como objeto a outorga ao Beneficiário de 25.000 (vinte 

e cinco mil) Quotas Virtuais, representando 0,50% do capital social da Sociedade nesta 

data, de acordo com as regras e condições estabelecidas no Plano e neste Contrato de 

Outorga. Cada Quota Virtual representará o direito do Beneficiário de receber o valor 

integral correspondente a 1 (uma) quota da Sociedade na data de Exercício do Prêmio, 

conforme estabelecido no Plano e no presente Contrato, condicionado ao cumprimento do 

Período de Elegibilidade e dos Períodos de Vesting estipulados neste Contrato de Outorga.  
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1.2. Para fins de esclarecimento, na hipótese de transformação do tipo da Sociedade de 

“sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima”, cada Quota Virtual passará, 

automaticamente, a representar o direito do Beneficiário de receber o valor integral 

correspondente a 1 (uma) ação preferencial de emissão da Sociedade, desde que tal 

proporção seja estabelecida no ato de transformação e observado o disposto na Cláusula 

1.3.  

 

1.3. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios da Sociedade para fins de 

apuração do valor a ser pago no momento da liquidação do Prêmio, de modo que caso o 

número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 

como resultado de aumentos de capital e/ou bonificações, a Sociedade efetuará, se 

necessário, os ajustes aplicáveis. Ainda, o Beneficiário está sujeito aos ajustes aplicáveis 

aos Sócios da Sociedade em caso de desdobramentos, grupamentos ou conversão de quotas 

de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros valores mobiliários 

emitidos pela Sociedade.  

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. O Período de Elegibilidade é de 12 (doze) meses contados desde 4 de junho de 2020. 

Após o término do Período de Elegibilidade, no 4 de junho de 2021, o Beneficiário será 

detentor de Quotas Virtuais e iniciar-se-ão os Períodos de Vesting aplicáveis, de acordo 

com o disposto na Cláusula 3 abaixo.  

 

3. PERÍODOS DE VESTING E VALOR DO PRÊMIO  

 

3.1. O Beneficiário somente poderá converter suas Quotas Virtuais em valor monetário 

igual ao Prêmio a partir do momento em que as Quotas Virtuais forem convertidas em 

Quotas Plenamente Adquiridas, observados os seguintes Períodos de Vesting e ressalvadas 

as regras de saída e as regras aplicáveis a Eventos de Liquidez:  

 

A. Concluído o Período de Elegibilidade, uma parcela correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) das Quotas Virtuais será convertida em Quotas 

Plenamente Adquiridas;  

 

B. Mensalmente, durante um período de 12 (doze) meses contados a partir do 

30º (trigésimo) dia após o fim do Período de Elegibilidade, 1/12 (um doze 

avos) das Quotas Virtuais remanescentes será convertida em Quotas 

Plenamente Adquiridas. 

 

3.1.1. O Prêmio a ser pago por cada Quota Plenamente Adquirida ao Beneficiário 
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quando do Exercício será equivalente ao Valuation Inicial.  

 

3.1.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2. Em caso de Eventos de Liquidez, os Períodos de Vesting serão alterados conforme 

abaixo, totalizando um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Evento 

de Liquidez. Assim, o Beneficiário (a) poderá Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas e 

(b) terá suas Quotas Não Plenamente Adquiridas convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, observados os prazos abaixo e as regras de saída aplicáveis:  

 

A. Em relação às Quotas Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no 

momento do Evento de Liquidez (ou seja, as Quotas Virtuais convertidas 

em Quotas Plenamente Adquiridas antes do Evento de Liquidez mas não 

Exercidas até o Evento de Liquidez): 

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas, a partir do recebimento pelo Beneficiário da 

notificação enviada pela Sociedade informando sobre o Evento de 

Liquidez, observadas as regras de envio de Notificação de Exercício 

previstas no Plano e na Cláusula 5 abaixo;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas após o 12º (décimo segundo) mês contado a partir da 

data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas 

poderão ser Exercidas após o 24º (vigésimo quarto) mês contado a 

partir da data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas.   

 

B. Desde que cumprido o Período de Elegibilidade, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do Evento de Liquidez;  
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(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do Evento de Liquidez, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do Evento de 

Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

C. Caso o Beneficiário não tenha cumprido com o Período de Elegibilidade na 

data de ocorrência de um Evento de Liquidez, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

3.2.1. Observado o disposto no Plano, o Prêmio a ser pago ao Beneficiário por cada 

Quota Plenamente Adquirida Exercida será equivalente ao Valuation Evento 

de Liquidez.  

 

3.2.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2.3. Observado o disposto na Cláusula 5.2.2 abaixo, na hipótese de o Evento de 

Liquidez ser um IPO e, por qualquer motivo, o IPO não seja consumado, os 

Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.2 perderão efeito, de modo que 
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deverão ser aplicáveis os Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.1 

acima. 

 

4. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

4.1. Esgotados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting estabelecidos nas 

Cláusulas 2 e 3 acima, inclusive nas hipóteses de alteração dos Períodos de Vesting 

decorrente de Evento de Liquidez, as Quotas Plenamente Adquiridas poderão ser Exercidas 

a qualquer tempo pelo Beneficiário até o prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir 

da presente data, sob pena de decadência do direito, exceto pelo previsto na Cláusula 5 

abaixo.  

 

5. LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

5.1. Observados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting, conforme 

previstos neste Contrato de Outorga, o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas será 

formalizado mediante o envio de Notificação de Exercício pelo Beneficiário à Sociedade, 

com base no modelo de notificação a ser divulgado pela Sociedade, na qual deverá constar 

a quantidade das Quotas Plenamente Adquiridas que o Beneficiário deseja Exercer e 

receber o Prêmio.  

 

5.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente 

Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) 

dia útil após a realização do protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após o 1º 

(primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO. Para fins 

de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar o Beneficiário sobre a realização do 

primeiro protocolo da documentação do IPO Brasil na CVM em até 2 (dois) dias úteis 

contados do referido protocolo. 

 

5.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de 

Exercício em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos 

itens (a) e (b) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga, a Notificação de 

Exercício será considerada como não enviada para todos os fins.  

 

5.2.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso uma Notificação de Exercício seja enviada 

até o prazo previsto no item (a) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga e, 

por qualquer motivo, o IPO Brasil não seja consumado, a Notificação de 

Exercício será desconsiderada e não produzirá nenhum efeito, de modo que 

caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas, este 

deverá reenviar a Notificação de Exercício e, neste caso, o Prêmio será 
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calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.2.3. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos mencionados nesta 

Cláusula 5 serão adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas 

Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as 

regras já contratadas deverão ser observadas em tais adequações. Não 

obstante, a Sociedade deverá notificar o Beneficiário, tão logo seja 

razoavelmente possível e permitido de acordo com as Leis aplicáveis, para 

informar sobre os prazos e regras de envio de Notificação de Exercício e 

cálculo do Prêmio que serão aplicáveis ao caso específico. 

 

5.3. Na hipótese de Alteração de Controle, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas 

Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º 

(quinto) dia útil após o recebimento, pelo Beneficiário, da notificação de Alteração de 

Controle a ser enviada pela Sociedade. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se obriga 

a notificar o Beneficiário sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da consumação e implementação da Alteração de Controle.  

 

5.3.1. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo 

previsto na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, as suas Quotas Não 

Plenamente Adquiridas quando convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, nos termos deste Contrato de Outorga, serão automaticamente 

Exercidas na data de conversão, sendo certo que, neste caso, o Prêmio a ser 

pago pela Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, 

será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez, observado o 

disposto no item 10 do Plano (que deverá ser automaticamente aplicável nas 

hipóteses previstas em tal item 10).  

 

5.3.2. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto 

na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, o Prêmio a ser pago pela 

Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.4. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2, a Sociedade deverá realizar o 

pagamento do Prêmio em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, corrigidas 

por 105% (cento e cinco porcento) do CDI desde a data do primeiro pagamento até a data 

de cada respectivo pagamento, sendo que a primeira parcela será devida no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados (a) da data do recebimento pela Sociedade da Notificação Exercício, 

ou (b) caso um Evento de Liquidez esteja em curso, do efetivo aporte de recursos 

provenientes do Evento de Liquidez, caso aplicável, o que ocorrer por último. 
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6. RESCISÃO  

 

6.1. O presente Contrato de Outorga será automaticamente resilido, independentemente 

de qualquer comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(ii) o Beneficiário deixe de prestar serviços à Sociedade, por qualquer razão, 

observado o disposto no item 10 do Plano; e 

 

(iii) na hipótese de o Beneficiário ser uma Pessoa jurídica, qualquer alteração, direta 

ou indireta, no quadro societário do Beneficiário, incluindo alterações no 

Controle, sem a prévia anuência por escrito da Sociedade. 

 

7. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

7.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário da Sociedade e/ou de rescisão de 

contrato de prestação de serviços celebrado entre o Beneficiário e a Sociedade, as regras 

estabelecidas no item 10 do Plano deverão ser aplicadas.  

 

8. DISPOSITIVOS DIVERSOS  

 

8.1. Os termos definidos em letra maiúscula neste Contrato de Outorga devem ser 

interpretados conforme as definições constantes do Plano, que é parte integrante deste 

instrumento como Anexo I. 

 

8.2. Nenhuma disposição do Contrato de Outorga confere ao Beneficiário direitos com 

respeito à permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da 

Sociedade ou interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições 

legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme 

o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 

8.3. Este Contrato de Outorga será regido e interpretado de acordo com as Leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

8.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato de 

Outorga e uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com 

relação ao Beneficiário, o disposto no presente Contrato de Outorga. 
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8.5. Este Contrato de Outorga é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga 

as Partes, assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer 

título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 

 

8.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato de Outorga, os 

direitos e obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da outra Sociedade. 

 

8.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não cumprimento 

ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das disposições deste Contrato 

de Outorga não será interpretada ou entendida como desistência, alteração, modificação, 

renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui estabelecidos, previstos e acordados, e 

não prejudicará o direito de qualquer Parte de exigir o cumprimento da obrigação assumida. 

 

8.8. As Partes reconhecem que este Contrato de Outorga está sendo assinado na data 

indicada abaixo, porém manifestam-se expressamente no sentido de que este Contrato de 

Outorga é válido, vigente e produz plenos efeitos desde 4 de fevereiro de 2021, nada 

opondo à retroação plena de todos os seus efeitos 

 

9. FORO 

 

9.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca de São Paulo, Capital, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas as Partes, assinam o presente Contrato, 

acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, e declaram a concordância em realizar as 

assinaturas em formato eletrônico, de acordo com as disposições legais, especificamente 

a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

(página de assinaturas na folha seguinte.) 
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(página de assinatura do Contrato de Outorga de Quotas Virtuais celebrado, em 11 de 

fevereiro de 2021 entre a TC – Traders Club Ltda. e o S. SANITA JUNIOR - ME.) 

 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

S. SANITA JUNIOR – ME  

Por: Sergio Sanita Junior 

 

 

_____________________________________ 

[TC – Traders Club Ltda.] 

Por: Israel Calebe Massa 

Cargo: Diretor Financeiro 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome: Pedro Medeiros Machado Nome: Tomás Soares da Silva Barros 

R.G.: 66.385.021-6 R.G.: 7.875.573 
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CONTRATO DE OUTORGA DE QUOTAS VIRTUAIS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus 

representantes legais na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente “Sociedade”; e, de outro lado, 

 

II. RAFAEL FELIPE SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São 

Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2369, conj 1102, CEP 

01452-922, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.716.518/0001-36, doravante denominado 

simplesmente “Beneficiário”;  

 

(Sociedade e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) foi aprovado pela Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 4 de fevereiro de 

2021, o plano de Incentivo Baseado na Outorga de Quotas, conforme os termos do 

Anexo I (o “Plano”), que autorizou a celebração do presente Contrato de Outorga 

de Quotas Virtuais (“Contrato de Outorga”); 

 

(B) a fim de formalizar a outorga das Quotas Virtuais e de fixar as regras para o 

Exercício das Quotas Virtuais, faz-se necessária a celebração do presente 

instrumento; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Outorga, conforme cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Contrato de Outorga tem como objeto a outorga ao Beneficiário de 2.500 (duas 

mil e quinhentas) Quotas Virtuais, de acordo com as regras e condições estabelecidas no 

Plano e neste Contrato de Outorga. Cada Quota Virtual representará o direito do 

Beneficiário de receber o valor integral correspondente a 1 (uma) quota da Sociedade na 

data de Exercício do Prêmio, conforme estabelecido no Plano e no presente Contrato, 

condicionado ao cumprimento do Período de Elegibilidade e dos Períodos de Vesting 
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estipulados neste Contrato de Outorga.  

 

1.2. Para fins de esclarecimento, na hipótese de transformação do tipo da Sociedade de 

“sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima”, cada Quota Virtual passará, 

automaticamente, a representar o direito do Beneficiário de receber o valor integral 

correspondente a 1 (uma) ação ordinária da Sociedade, desde que tal proporção seja 

estabelecida no ato de transformação e observado o disposto na Cláusula 1.3.  

 

1.3. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios da Sociedade para fins de 

apuração do valor a ser pago no momento da liquidação do Prêmio, de modo que caso o 

número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 

como resultado de aumentos de capital e/ou bonificações, a Sociedade efetuará, se 

necessário, os ajustes aplicáveis. Ainda, o Beneficiário está sujeito aos ajustes aplicáveis 

aos Sócios da Sociedade em caso de desdobramentos, grupamentos ou conversão de quotas 

de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros valores mobiliários 

emitidos pela Sociedade.  

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. Para fins de esclarecimento, o Período de Elegibilidade equivalente a 12 (doze) meses 

foi cumprido pelo Beneficiário no período compreendido entre 9 de janeiro de 2020 a 9 de 

janeiro de 2021.  

 

3. PERÍODOS DE VESTING E VALOR DO PRÊMIO  

 

3.1. O Beneficiário somente poderá converter suas Quotas Virtuais em valor monetário 

igual ao Prêmio a partir do momento em que as Quotas Virtuais forem convertidas em 

Quotas Plenamente Adquiridas, observados os seguintes Períodos de Vesting e ressalvadas 

as regras de saída e as regras aplicáveis a Eventos de Liquidez:  

 

A. Concluído o Período de Elegibilidade, uma parcela correspondente a 33% 

(trinta e três por cento) das Quotas Virtuais será convertida em Quotas 

Plenamente Adquiridas;  

 

B. Mensalmente, durante um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a 

partir do 30º (trigésimo) dia após o fim do Período de Elegibilidade, 

conforme previsto na Cláusula 2.1, 1/24 (um vinte e quatro avos) das Quotas 

Virtuais remanescentes será convertida em Quotas Plenamente Adquiridas. 

 

3.1.1. O Prêmio a ser pago por cada Quota Plenamente Adquirida ao Beneficiário 
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quando do Exercício será equivalente ao Valuation Inicial.  

 

3.1.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2. Em caso de Eventos de Liquidez, os Períodos de Vesting serão alterados conforme 

abaixo, totalizando um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Evento 

de Liquidez. Assim, o Beneficiário (a) poderá Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas e 

(b) terá suas Quotas Não Plenamente Adquiridas convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, observados os prazos abaixo e as regras de saída aplicáveis:  

 

A. Em relação às Quotas Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no 

momento do Evento de Liquidez (ou seja, as Quotas Virtuais convertidas 

em Quotas Plenamente Adquiridas antes do Evento de Liquidez mas não 

Exercidas até o Evento de Liquidez): 

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas, a partir do recebimento pelo Beneficiário da 

notificação enviada pela Sociedade informando sobre o Evento de 

Liquidez, observadas as regras de envio de Notificação de Exercício 

previstas no Plano e na Cláusula 5 abaixo;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas após o 12º (décimo segundo) mês contado a partir da 

data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas 

poderão ser Exercidas após o 24º (vigésimo quarto) mês contado a 

partir da data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas.   

 

B. Em relação às Quotas Não Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário 

no momento do Evento de Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do Evento de Liquidez;  
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(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do Evento de Liquidez, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do Evento de 

Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

 

3.2.1. Observado o disposto no Plano, o Prêmio a ser pago ao Beneficiário por cada 

Quota Plenamente Adquirida Exercida será equivalente ao Valuation Evento 

de Liquidez.  

 

3.2.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2.3. Observado o disposto na Cláusula 5.2.2 abaixo, na hipótese de o Evento de 

Liquidez ser um IPO e, por qualquer motivo, o IPO não seja consumado, os 

Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.2 perderão efeito, de modo que 

deverão ser aplicáveis os Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.1 

acima. 

 

4. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

4.1. Esgotados os Períodos de Vesting estabelecidos na Cláusula 3 acima, inclusive nas 

hipóteses de alteração dos Períodos de Vesting decorrente de Evento de Liquidez, as 

Quotas Plenamente Adquiridas poderão ser Exercidas a qualquer tempo pelo Beneficiário 

até o prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir da presente data, sob pena de 

decadência do direito, exceto pelo previsto na Cláusula 5 abaixo.  

 

5. LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

5.1. Observados os Períodos de Vesting, conforme previstos neste Contrato de Outorga, 

o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas será formalizado mediante o envio de 

Notificação de Exercício pelo Beneficiário à Sociedade, com base no modelo de 

notificação a ser divulgado pela Sociedade, na qual deverá constar a quantidade das Quotas 

Plenamente Adquiridas que o Beneficiário deseja Exercer e receber o Prêmio.  
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5.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente 

Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) 

dia útil após a realização do protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após o 1º 

(primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO. Para fins 

de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar o Beneficiário sobre a realização do 

primeiro protocolo da documentação do IPO Brasil na CVM em até 2 (dois) dias úteis 

contados do referido protocolo. 

 

5.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de 

Exercício em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos 

itens (a) e (b) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga, a Notificação de 

Exercício será considerada como não enviada para todos os fins.  

 

5.2.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso uma Notificação de Exercício seja enviada 

até o prazo previsto no item (a) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga e, 

por qualquer motivo, o IPO Brasil não seja consumado, a Notificação de 

Exercício será desconsiderada e não produzirá nenhum efeito, de modo que 

caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas, este 

deverá reenviar a Notificação de Exercício e, neste caso, o Prêmio será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.2.3. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos mencionados nesta 

Cláusula 5 serão adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas 

Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as 

regras já contratadas deverão ser observadas em tais adequações. Não 

obstante, a Sociedade deverá notificar o Beneficiário, tão logo seja 

razoavelmente possível e permitido de acordo com as Leis aplicáveis, para 

informar sobre os prazos e regras de envio de Notificação de Exercício e 

cálculo do Prêmio que serão aplicáveis ao caso específico. 

 

5.3. Na hipótese de Alteração de Controle, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas 

Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º 

(quinto) dia útil após o recebimento, pelo Beneficiário, da notificação de Alteração de 

Controle a ser enviada pela Sociedade. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se obriga 

a notificar o Beneficiário sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da consumação e implementação da Alteração de Controle.  

 

5.3.1. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo 

previsto na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, as suas Quotas Não 

Plenamente Adquiridas quando convertidas em Quotas Plenamente 
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Adquiridas, nos termos deste Contrato de Outorga, serão automaticamente 

Exercidas na data de conversão, sendo certo que, neste caso, o Prêmio a ser 

pago pela Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, 

será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez, observado o 

disposto no item 10 do Plano (que deverá ser automaticamente aplicável nas 

hipóteses previstas em tal item 10).  

 

5.3.2. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto 

na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, o Prêmio a ser pago pela 

Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.4. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2, a Sociedade deverá realizar o 

pagamento do Prêmio em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, corrigidas 

por 105% (cento e cinco porcento) do CDI desde a data do primeiro pagamento até a data 

de cada respectivo pagamento, sendo que a primeira parcela será devida no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados (a) da data do recebimento pela Sociedade da Notificação Exercício, 

ou (b) caso um Evento de Liquidez esteja em curso, do efetivo aporte de recursos 

provenientes do Evento de Liquidez, caso aplicável, o que ocorrer por último. 

 

6. RESCISÃO  

 

6.1. O presente Contrato de Outorga será automaticamente resilido, independentemente 

de qualquer comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(ii) o Beneficiário deixe de prestar serviços à Sociedade, por qualquer razão, 

observado o disposto no item 10 do Plano; e 

 

(iii) na hipótese de o Beneficiário ser uma Pessoa jurídica, qualquer alteração, direta 

ou indireta, no quadro societário do Beneficiário, incluindo alterações no 

Controle, sem a prévia anuência por escrito da Sociedade. 

 

7. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

7.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário da Sociedade e/ou de rescisão de 

contrato de prestação de serviços celebrado entre o Beneficiário e a Sociedade, as regras 

estabelecidas no item 10 do Plano deverão ser aplicadas.  
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8. DISPOSITIVOS DIVERSOS  

 

8.1. Os termos definidos em letra maiúscula neste Contrato de Outorga devem ser 

interpretados conforme as definições constantes do Plano, que é parte integrante deste 

instrumento como Anexo I. 

 

8.2. Nenhuma disposição do Contrato de Outorga confere ao Beneficiário direitos com 

respeito à permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da 

Sociedade ou interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições 

legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme 

o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 

8.3. Este Contrato de Outorga será regido e interpretado de acordo com as Leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

8.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato de 

Outorga e uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com 

relação ao Beneficiário, o disposto no presente Contrato de Outorga. 

 

8.5. Este Contrato de Outorga é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga 

as Partes, assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer 

título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 

 

8.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato de Outorga, os 

direitos e obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da outra Sociedade. 

 

8.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não cumprimento 

ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das disposições deste Contrato 

de Outorga não será interpretada ou entendida como desistência, alteração, modificação, 

renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui estabelecidos, previstos e acordados, e 

não prejudicará o direito de qualquer Parte de exigir o cumprimento da obrigação assumida. 

 

8.8. As Partes reconhecem que este Contrato de Outorga está sendo assinado na data 

indicada abaixo, porém manifestam-se expressamente no sentido de que este Contrato de 

Outorga é válido, vigente e produz plenos efeitos desde 4 de fevereiro de 2021, nada 

opondo à retroação plena de todos os seus efeitos. 

 

Clicksign 5719fa53-9ab3-404a-8242-b0743cf38c74Clicksign 9d061f46-9ba4-4a08-9d0f-16916730cce4



8 

 

9. FORO 

 

9.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca de São Paulo, Capital, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas as Partes, assinam o presente Contrato, 

acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, e declaram a concordância em realizar as 

assinaturas em formato eletrônico, de acordo com as disposições legais, especificamente 

a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

(página de assinaturas na folha seguinte.) 
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(página de assinatura do Contrato de Outorga de Quotas Virtuais celebrado, em 15 de 

fevereiro de 2021 entre a TC Traders Club Ltda. e o RAFAEL FELIPE SILVA 

CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA) 

 

 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

RAFAEL FELIPE SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA  

Por: Rafael Felipe Silva 

 

 

_____________________________________ 

[TC – Traders Club Ltda.] 

Por: Israel Calebe Massa 

Cargo: Diretor Financeiro 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome: Pedro Medeiros Machado Nome: Tomás Soares da Silva Barros 

R.G.: 66.385.021-6 R.G.: 7.875.573 
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CONTRATO DE OUTORGA DE QUOTAS FÍSICAS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus 

representantes legais na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente “Sociedade”; e, de outro lado, 

 

II. PEDRO MEDEIROS MACHADO, brasileiro, solteiro, administrador, portador 

da cédula de identidade RG nº 66.385.021-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 

065.634.947-65, residente e domiciliado na Rua Pedroso Alvarenga, 975, apartamento 32, 

CEP 04531-011, São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente “Beneficiário”;  

 

(Sociedade e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) foi aprovado pela Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 4 de fevereiro de 

2021, o plano de Incentivo Baseado na Outorga de Quotas, conforme os termos do 

Anexo I (o “Plano”), que autorizou a celebração do presente Contrato de Outorga 

de Quotas Físicas (“Contrato de Outorga”); e 

 

(B) a fim de formalizar a outorga das Quotas Físicas e de fixar as regras para o Exercício 

das Quotas Físicas, faz-se necessária a celebração do presente instrumento; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Outorga, conforme cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Contrato de Outorga tem como objeto a outorga ao Beneficiário de 11.667 (onze 

mil seiscentos e sessenta e sete) Quotas Físicas, representando 0,23334% do capital social 

da Sociedade nesta data, de acordo com as regras e condições estabelecidas no Plano e 

neste Contrato de Outorga. Cada Quota Física representará o direito do Beneficiário de 

receber 1 (uma) quota de emissão da Sociedade na data de Exercício das Quotas 

Plenamente Adquiridas, conforme estabelecido no Plano e no presente Contrato, 

condicionado ao cumprimento do Período de Elegibilidade e dos Períodos de Vesting 

estipulados neste Contrato de Outorga.  
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1.2. Para fins de esclarecimento, na hipótese de transformação do tipo da Sociedade de 

“sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima”, cada Quota Física representará 

o direito do Beneficiário de receber o valor integral correspondente a 1 (uma) ação 

ordinária de emissão da Sociedade. 

 

1.3. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios da Sociedade para fins da 

transferência das Quotas Físicas, de modo que caso o número, espécie e classe das 

quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados como resultado de aumentos 

de capital e/ou bonificações, a Sociedade efetuará, se necessário, os ajustes aplicáveis. 

Ainda, o Beneficiário está sujeito aos ajustes aplicáveis aos Sócios da Sociedade em caso 

de desdobramentos, grupamentos ou conversão de uma espécie ou classe em outra ou 

conversão de quotas em outros valores mobiliários emitidos pela Sociedade. 

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. O Período de Elegibilidade é de 12 (doze) meses contados de 15 de março de 2020, 

concluindo-se em 15 de março de 2021. Após o término do Período de Elegibilidade, o 

Beneficiário será detentor de Quotas Físicas e iniciar-se-ão os Períodos de Vesting 

aplicáveis, de acordo com o disposto na Cláusula 3 abaixo.  

 

3. PERÍODOS DE VESTING  

 

3.1. O Beneficiário somente poderá converter suas Quotas Físicas em participação 

societária da Sociedade a partir do momento em que as Quotas Físicas forem convertidas 

em Quotas Plenamente Adquiridas, observados os seguintes Períodos de Vesting e 

ressalvadas as regras de saída da Sociedade e as regras aplicáveis a Eventos de Liquidez:  

 

A. Concluído o Período de Elegibilidade, no 15 de março de 2021, uma parcela 

correspondente a 33% (trinte e três por cento) das Quotas Físicas será 

convertida em Quotas Plenamente Adquiridas; 

 

B. Mensalmente, durante um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a 

partir do 30º (trigésimo) dia após o fim do Período de Elegibilidade, 

conforme previsto na Cláusula 2.1, 1/24 (um vinte e quatro avos) das Quotas 

Físicas remanescentes será convertida em Quotas Plenamente Adquiridas.  

 

3.1.1. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   
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3.2. Em caso de Eventos de Liquidez, os Períodos de Vesting serão alterados conforme 

abaixo, totalizando um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Evento 

de Liquidez. Assim, o Beneficiário (a) poderá Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas e 

(b) terá suas Quotas Não Plenamente Adquiridas convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, observados os prazos abaixo e as regras de saída da Sociedade aplicáveis:  

 

A. Em relação às Quotas Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no 

momento do Evento de Liquidez (ou seja, as Quotas Físicas convertidas em 

Quotas Plenamente Adquiridas antes do Evento de Liquidez mas não 

Exercidas até o Evento de Liquidez): 

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas, a partir do recebimento pelo Beneficiário da 

notificação enviada pela Sociedade informando sobre o Evento de 

Liquidez, observadas as regras de envio de Notificação de Exercício 

previstas no Plano e na Cláusula 5 abaixo;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas após o 12º (décimo segundo) mês contado a partir da 

data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas;  

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas 

poderão ser Exercidas após o 24º (vigésimo quarto) mês contado a 

partir da data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas.  

 

B. Desde que cumprido o Período de Elegibilidade, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do Evento de Liquidez;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do Evento de Liquidez, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 
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(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do Evento de 

Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

C. Caso o Beneficiário não tenha cumprido com o Período de Elegibilidade na 

data de ocorrência de um Evento de Liquidez, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

3.2.1. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2.2. Na hipótese de o Evento de Liquidez ser um IPO e, por qualquer motivo, o 

IPO não seja consumado, os Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.2 

acima perderão efeito, de modo que deverão ser aplicáveis os Períodos de 

Vesting previstos na Cláusula 3.1 acima, sendo que a Sociedade deverá 

Transferir as Quotas Plenamente Adquiridas que já tiverem sido Exercidas, 

nos termos deste Contrato de Outorga. 

 

4. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS QUOTAS FÍSICAS 

 

4.1. Esgotados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting estabelecidos nas 

Cláusulas 2 e 3 acima, inclusive nas hipóteses de alteração dos Períodos de Vesting 

decorrente de Evento de Liquidez, as Quotas Plenamente Adquiridas poderão ser Exercidas 
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a qualquer tempo pelo Beneficiário até o prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir 

da presente data, sob pena de decadência do direito.  

 

5. TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS FÍSICAS 

 

5.1. Observados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting, conforme 

previstos neste Contrato de Outorga, o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas será 

formalizado mediante o envio de Notificação de Exercício pelo Beneficiário à Sociedade, 

com base no modelo de notificação a ser divulgado pela Sociedade, na qual deverá constar 

a quantidade das Quotas Plenamente Adquiridas que o Beneficiário deseja Exercer.  

 

5.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente 

Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) 

dia útil após a realização do protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após o 1º 

(primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO. Para fins 

de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar o Beneficiário sobre a realização do 

primeiro protocolo da documentação do IPO Brasil na CVM em até 2 (dois) dias úteis 

contados do referido protocolo. 

 

5.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de 

Exercício em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos 

itens (a) e (b) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga, a Notificação de 

Exercício será considerada como não enviada para todos os fins. 

 

5.2.2. Na hipótese de IPO, caso o Beneficiário seja titular de quotas/ações da 

Sociedade antes da consumação do IPO Brasil ou do IPO EUA, conforme 

aplicável, o Beneficiário estará sujeito, em igualdade de condições com os 

Sócios, a todos os direitos e obrigações relacionados ou oriundos do processo 

de IPO, de acordo com a Lei aplicável. 

 

5.2.3. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos mencionados nesta 

Cláusula 5 serão adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas 

Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as 

regras já contratadas deverão ser observadas em tais adequações. Não 

obstante, a Sociedade deverá notificar o Beneficiário, tão logo seja 

razoavelmente possível e permitido de acordo com as Leis aplicáveis, para 

informar sobre os prazos e regras de envio de Notificação de Exercício que 

serão aplicáveis ao caso específico. 

 

5.2.4. Na hipótese de IPO EUA, a Sociedade poderá Transferir ao Beneficiário, em 
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razão do Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, as quotas/ações de 

outra entidade Afiliada da Sociedade que seja considerada entidade ofertante 

do IPO EUA, nos termos da Lei aplicável. 

 

5.3. Na hipótese de Alteração de Controle, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas 

Plenamente Adquiridas, para vendê-las conjuntamente no âmbito da Alteração de Controle, 

o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º (quinto) dia útil após o 

recebimento, pelo Beneficiário, da notificação enviada pela Sociedade informando o 

Beneficiário sobre a Alteração de Controle. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se 

obriga a notificar o Beneficiário sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) 

dias úteis de antecedência da consumação e implementação da Alteração de Controle. 

 

5.3.1. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo 

previsto na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga (i) o Exercício será 

considerado como automaticamente realizado para as Quotas Plenamente 

Adquiridas existentes até o momento e também para as Quotas Não 

Plenamente Adquiridas (na medida em que elas se tornem Quotas 

Plenamente Adquiridas); (ii) tal Notificação de Exercício representará uma 

obrigação irrevogável e irretratável de venda das suas Quotas Físicas ao 

Potencial Comprador, nos termos e condições previstos no Contrato de 

Compra e Venda, sendo que as entregas das Quotas Não Plenamente 

Adquiridas (e os respectivos pagamentos) somente ocorrerão na medida em 

que os respectivos Períodos de Vesting forem cumpridos (ou seja, quando 

elas se tornarem, automaticamente, Quotas Plenamente Adquiridas); e (iii) 

o Beneficiário, com relação às Quotas Plenamente Adquiridas no momento 

da Notificação de Exercício, deverá aderir, automaticamente, todos os 

termos e condições previstos no Contrato de Compra e Venda.  

 

5.3.1.1. A Sociedade deverá fazer com que o Potencial Comprador se 

comprometa a observar o disposto na Cláusula 5.3.1 deste Contrato de 

Outorga, incluindo o que se refere ao pagamento das Quotas Físicas 

(incluindo as Quotas Não Plenamente Adquiridas quando estas se 

tornarem Quotas Plenamente Adquiridas). 

  

5.3.2. Na hipótese prevista na Cláusula 5.3.1 deste Contrato de Outorga, o Prêmio 

será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez e deverá ser pago 

pelo Potencial Comprador, observado o disposto no item 10 do Plano (que 

deverá ser automaticamente aplicável nas hipóteses previstas em tal item 

10). 
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5.3.3. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto 

na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, a Sociedade realizará a 

Transferência das quotas/ações de emissão da Sociedade, nos termos da 

Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, sem que haja qualquer obrigação 

do Potencial Comprador de adquirir as Quotas Físicas do referido 

Beneficiário. 

 

5.4. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2, a Sociedade deverá, em até 30 (trinta) 

dias contados do recebimento da Notificação Exercício, realizar a Transferência de 

quotas/ações de emissão da Sociedade para o Beneficiário, por meio de, conforme 

aplicável, (a) celebração de alteração ao Contrato Social da Sociedade; (b) averbação nos 

livros societários da Sociedade; ou (c) lançamento a ser efetuado pela instituição 

depositária. O prazo de até 30 (trinta) dias previstos nesta Cláusula 5.4 poderá ser reduzido 

de forma a viabilizar a venda, pelo Beneficiário, das suas Quotas Plenamente Adquiridas, 

no âmbito da Alteração de Controle, conforme disposto na Cláusula 5.3 acima. 

 

5.5. O Beneficiário, mediante recebimento das Quotas Plenamente Adquiridas ficará 

automaticamente vinculado ao acordo de sócios ou ao acordo de acionistas da Sociedade, 

conforme aplicável, que o Beneficiário seja parte e que disponha sobre as Quotas 

Plenamente Adquiridas Transferidas nos termos deste Contrato. Caso o Beneficiário não 

seja parte em nenhum acordo de sócios ou acordo de acionistas da Sociedade, conforme 

aplicável, ou tal acordo de sócios ou acordo de acionistas da Sociedade, conforme 

aplicável, não disponha sobre as Quotas Plenamente Adquiridas Transferidas nos termos 

deste Contrato, deverá ser celebrado um aditamento ao acordo de sócios ou ao acordo de 

acionistas, conforme aplicável, da Sociedade, de modo que o Beneficiário e as suas 

respectivas Quotas Plenamente Adquiridas passem a estar sujeitas aos termos e condições 

nele previstos.  

 

5.6. Na hipótese de a Sociedade ter iniciado o processo de IPO e/ou após a consumação 

do IPO, a Sociedade poderá determinar a suspensão temporária do direito ao Exercício das 

Quotas Plenamente Adquiridas, sempre que verificadas situações que, nos termos da Lei 

aplicável em vigor ou conforme previsão contratual aplicável, restrinjam ou impeçam a 

negociação de ações por parte da Sociedade, seus empregados, administradores e/ou 

prestadores de serviços.  

 

5.7. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios e/ou demais impactos 

societários que ocorram na Sociedade com relação às Quotas Físicas, de modo que caso o 

número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 

como resultado de aumentos de capital, bonificações, desdobramentos, grupamentos ou 

conversão de quotas de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros 
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valores mobiliários emitidos pela Sociedade, a Sociedade efetuará, se necessário, os ajustes 

aplicáveis. 

 

5.7.1. Para que não haja dúvida, o Beneficiário apenas terá direitos políticos e 

econômicos decorrentes das Quotas Físicas a partir do momento em que 

receber as quotas/ações e passar a ser sócio/acionista da Sociedade, observado 

o disposto no acordo de sócios/acionistas da Sociedade aplicável. 

 

5.8. Na hipótese de (a) a Sociedade não possuir, à época do recebimento da Notificação 

de Exercício, Quotas Físicas em tesouraria da Sociedade suficientes para realizar a 

Transferência das Quotas Plenamente Adquiridas, conforme disposto na Notificação de 

Exercício, e/ou (b) ocorrência de um Evento de Liquidez, a Sociedade poderá, a seu 

exclusivo critério, converter as Quotas Físicas não Exercidas em Quotas Virtuais, as quais 

estarão sujeitas aos mesmos direitos e obrigações previstos no Plano, sendo certo que a 

Sociedade poderá determinar, a seu exclusivo critério, novas condições para pagamento do 

Prêmio.  

 

5.8.1. Para Exercício da conversão das Quotas Físicas em Quotas Virtuais com 

relação ao Beneficiário, a Sociedade deverá (a) em até 10 (dez) dias contados 

do recebimento da Notificação de Exercício, e/ou (b) em até 10 (dez) dias 

contados da implementação de um Evento de Liquidez conforme aplicável, 

notificar o Beneficiário sobre seu interesse em realizar a conversão das 

Quotas Físicas não Exercidas em Quotas Virtuais, incluindo, conforme 

aplicável, quaisquer alterações nas condições do pagamento do Prêmio. A 

conversão das Quotas Físicas em Quotas Virtuais estará automaticamente 

efetivada mediante o envio de tal notificação.  

 

6. RESCISÃO  

 

6.1. O presente Contrato de Outorga será automaticamente resilido, independentemente 

de qualquer comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(ii) o Beneficiário deixe de prestar serviços à Sociedade, por qualquer razão, 

observado o disposto no item 10 do Plano; e 

 

(iii) na hipótese de o Beneficiário ser uma Pessoa jurídica, qualquer alteração, direta 

ou indireta, no quadro societário do Beneficiário, incluindo alterações no 

Controle, sem a prévia anuência por escrito da Sociedade. 
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7. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

7.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário da Sociedade e/ou de rescisão de 

contrato de prestação de serviços celebrado entre o Beneficiário e a Sociedade, as regras 

estabelecidas no item 10 do Plano deverão ser aplicadas. Para fins de esclarecimento, na 

hipótese de qualquer disposição prevista no item 10 do Plano conflitar com qualquer 

disposição prevista no acordo de sócios/acionistas da Sociedade, conforme aplicável, as 

disposições previstas no Plano deverão prevalecer, incluindo, sem limitação, com relação 

ao preço da recompra e/ou do resgate. 

 

7.2. O Beneficiário se compromete a, caso aplicável e demandado pela Sociedade, 

praticar todos e quaisquer atos que se façam necessário para a efetivação da recompra, pela 

Sociedade, das quotas/ações de emissão da Sociedade detidas pelo Beneficiário, nos termos 

do Plano e/ou do acordo de sócios ou acordo de acionistas, conforme aplicável, da 

Sociedade. Não obstante, o Beneficiário outorga, na presente data, procuração em benefício 

da Sociedade, nos termos do Anexo II. 

 

8. DISPOSITIVOS DIVERSOS  

 

8.1. Os termos definidos em letra maiúscula neste Contrato de Outorga devem ser 

interpretados conforme as definições constantes do Plano, que é parte integrante deste 

instrumento como Anexo I. 

 

8.2. Nenhuma disposição do Contrato de Outorga confere ao Beneficiário direitos com 

respeito à permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da 

Sociedade ou interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições 

legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme 

o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 

8.3. Este Contrato de Outorga será regido e interpretado de acordo com as Leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

8.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato de 

Outorga e uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com 

relação ao Beneficiário, o disposto no presente Contrato de Outorga. 

 

8.5. Este Contrato de Outorga é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga 

as Partes, assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer 
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título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 

 

8.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato de Outorga, os 

direitos e obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da Sociedade. 

 

8.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não cumprimento 

ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das disposições deste Contrato 

de Outorga não será interpretada ou entendida como desistência, alteração, modificação, 

renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui estabelecidos, previstos e acordados, e 

não prejudicará o direito de qualquer Parte de exigir o cumprimento da obrigação assumida. 

 

8.8. As Partes reconhecem que este Contrato de Outorga está sendo assinado na data 

indicada abaixo, porém manifestam-se expressamente no sentido de que este Contrato de 

Outorga é válido, vigente e produz plenos efeitos desde 4 de fevereiro de 2021, nada 

opondo à retroação plena de todos os seus efeitos. 

 

9. FORO 

 

9.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca de São Paulo, Capital, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas as Partes, assinam o presente Contrato, 

acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, e declaram a concordância em realizar as 

assinaturas em formato eletrônico, de acordo com as disposições legais, especificamente 

a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

(página de assinaturas na folha seguinte.) 
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(página de assinatura do Contrato de Outorga de Quotas Físicas celebrado, em 11 de 

fevereiro de 2021 entre a TC – Traders Club Ltda. e o Pedro Medeiros Machado.) 

 

 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

Pedro Medeiros Machado  

 

 

_____________________________________ 

TC – Traders Club Ltda. 

Por: Israel Calebe Massa 

Cargo: Diretor Financeiro 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome: Pedro Albuquerque Filho Nome: Tomás Soares da Silva Barros 

R.G.: 36.630.739-3 R.G.: 7.875.573 
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Anexo II 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

Pelo presente instrumento particular, PEDRO MEDEIROS MACHADO, brasileiro, 

solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 66.385.021-6 SSP/SP, 

inscrito no CPF/ME sob o nº 065.634.947-65, residente e domiciliado na Rua Pedroso 

Alvarenga, 975, apartamento 32, CEP 04531-011, São Paulo/SP (“Outorgante”) nomeia e 

constitui como sua procuradora, nos termos dos artigos 653, 654, 684, 685 e 686 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, TC – TRADERS CLUB LTDA., 

sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

26.345.998/0001-50, assim como qualquer cessionária ou sucessora (“Outorgada”) 

outorgando-lhe poderes para, em nome do Outorgante e independente de notificação 

prévia, praticar todos e quaisquer atos necessários para transferir para a Outorgada, a 

totalidade das quotas e/ou ações, conforme aplicável, de emissão da Outorgada detidas pelo 

Outorgante, nas hipóteses previstas no (i) Plano de Incentivo Baseado em Quotas da 

Outorgada, aprovado, em sede de Reunião de Sócios da Outorgada realizada em 4 de 

fevereiro de 2021, conforme alterado de tempos em tempos; (ii) Contrato de Outorga de 

Quotas Físicas celebrado entre o Outorgante e a Outorgada em 4 de fevereiro de 2021, 

conforme alterado de tempos em tempos; e/ou (iii) acordo de sócios ou acordo de acionistas 

da Sociedade, caso existente e aplicável; com poderes inclusive para assinar todos e 

quaisquer documentos, principais ou acessórios, necessários ou convenientes para tanto, 

incluindo alterações ao contrato social, ordens de transferência de ativos e registros nos 

respectivos livros de transferência de ações, conforme aplicável. A Outorgada poderá, a 

seu exclusivo critério, substabelecer, no todo ou em parte, quaisquer poderes conferidos a 

ela neste instrumento, nas condições que julgar apropriadas, para qualquer pessoa. O 

presente instrumento permanecerá válido e em vigor enquanto a Sociedade detiver o direito 

de recomprar as quotas e/ou ações, conforme aplicável, de emissão da Outorgada detidas 

pelo Outorgante. 

 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

______________________________ 

        Pedro Medeiros Machado 
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CONTRATO DE OUTORGA DE QUOTAS FÍSICAS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus 

representantes legais na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente “Sociedade”; e, de outro lado, 

 

II. JAVIER ALEJANDRO RAMACCIOTTI, argentino, divorciado, nascido em 

14/07/1974, empresário, portador da cédula de identidade o RNE nº V696953-D 

CGPPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 229.042.648-25, residente e 

domiciliado à Rua Marcos Lopes, nº 132, apartamento 143, Vila Olímpia, CEP 04513-080, 

São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente “Beneficiário”;  

 

(Sociedade e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) foi aprovado pela Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 4 de fevereiro de 

2021, o plano de Incentivo Baseado na Outorga de Quotas, conforme os termos do 

Anexo I (o “Plano”), que autorizou a celebração do presente Contrato de Outorga 

de Quotas Físicas (“Contrato de Outorga”); e 

 

(B) a fim de formalizar a outorga das Quotas Físicas e de fixar as regras para o Exercício 

das Quotas Físicas, faz-se necessária a celebração do presente instrumento; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Outorga, conforme cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Contrato de Outorga tem como objeto a outorga ao Beneficiário de 25.000 (vinte 

e cinco mil) Quotas Físicas, de acordo com as regras e condições estabelecidas no Plano e 

neste Contrato de Outorga. Cada Quota Física representará o direito do Beneficiário de 

receber 1 (uma) quota de emissão da Sociedade na data de Exercício das Quotas 

Plenamente Adquiridas, conforme estabelecido no Plano e no presente Contrato, 

condicionado ao cumprimento do Período de Elegibilidade e dos Períodos de Vesting 

estipulados neste Contrato de Outorga.  
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1.2. Para fins de esclarecimento, na hipótese de transformação do tipo da Sociedade de 

“sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima”, cada Quota Física representará 

o direito do Beneficiário de receber o valor integral correspondente a 1 (uma) ação 

ordinária de emissão da Sociedade. 

 

1.3. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios da Sociedade para fins da 

transferência das Quotas Físicas, de modo que caso o número, espécie e classe das 

quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados como resultado de aumentos 

de capital e/ou bonificações, a Sociedade efetuará, se necessário, os ajustes aplicáveis. 

Ainda, o Beneficiário está sujeito aos ajustes aplicáveis aos Sócios da Sociedade em caso 

de desdobramentos, grupamentos ou conversão de uma espécie ou classe em outra ou 

conversão de quotas em outros valores mobiliários emitidos pela Sociedade. 

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. O Período de Elegibilidade é de 12 (doze) meses contados desde 1 de outubro de 

2020, concluindo-se em 1 de outubro de 2021. Após o término do Período de Elegibilidade, 

o Beneficiário será detentor de Quotas Físicas de acordo com o disposto na Cláusula 3 

abaixo.  

 

3. PERÍODOS DE VESTING  

 

3.1. O Beneficiário somente poderá converter suas Quotas Físicas em participação 

societária da Sociedade a partir do momento em que as Quotas Físicas forem convertidas 

em Quotas Plenamente Adquiridas, observados os seguintes Períodos de Vesting e 

ressalvadas as regras de saída da Sociedade e as regras aplicáveis a Eventos de Liquidez:  

 

A. Concluído o Período de Elegibilidade, no 1 de outubro de 2021, o valor 

integral das Quotas Físicas será convertida em Quotas Plenamente 

Adquiridas. 

 

3.1.1. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2. Em caso de Eventos de Liquidez, os Períodos de Vesting serão alterados conforme 

abaixo, totalizando um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Evento 

de Liquidez. Assim, o Beneficiário (a) poderá Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas e 

(b) terá suas Quotas Não Plenamente Adquiridas convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, observados os prazos abaixo e as regras de saída da Sociedade aplicáveis:  
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A. Em relação às Quotas Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no 

momento do Evento de Liquidez (ou seja, as Quotas Físicas convertidas em 

Quotas Plenamente Adquiridas antes do Evento de Liquidez mas não 

Exercidas até o Evento de Liquidez): 

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas, a partir do recebimento pelo Beneficiário da 

notificação enviada pela Sociedade informando sobre o Evento de 

Liquidez, observadas as regras de envio de Notificação de Exercício 

previstas no Plano e na Cláusula 5 abaixo;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas após o 12º (décimo segundo) mês contado a partir da 

data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas;  

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas 

poderão ser Exercidas após o 24º (vigésimo quarto) mês contado a 

partir da data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas.  

 

B. Desde que cumprido o Período de Elegibilidade, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do Evento de Liquidez;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do Evento de Liquidez, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do Evento de 

Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  
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C. Caso o Beneficiário não tenha cumprido com o Período de Elegibilidade na 

data de ocorrência de um Evento de Liquidez, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

3.2.1. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2.2. Na hipótese de o Evento de Liquidez ser um IPO e, por qualquer motivo, o 

IPO não seja consumado, os Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.2 

acima perderão efeito, de modo que deverão ser aplicáveis os Períodos de 

Vesting previstos na Cláusula 3.1 acima, sendo que a Sociedade deverá 

Transferir as Quotas Plenamente Adquiridas que já tiverem sido Exercidas, 

nos termos deste Contrato de Outorga. 

 

4. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS QUOTAS FÍSICAS 

 

4.1. Esgotados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting estabelecidos nas 

Cláusulas 2 e 3 acima, inclusive nas hipóteses de alteração dos Períodos de Vesting 

decorrente de Evento de Liquidez, as Quotas Plenamente Adquiridas poderão ser Exercidas 

a qualquer tempo pelo Beneficiário até o prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir 

da presente data, sob pena de decadência do direito.  
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5. TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS FÍSICAS 

 

5.1. Observados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting, conforme 

previstos neste Contrato de Outorga, o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas será 

formalizado mediante o envio de Notificação de Exercício pelo Beneficiário à Sociedade, 

com base no modelo de notificação a ser divulgado pela Sociedade, na qual deverá constar 

a quantidade das Quotas Plenamente Adquiridas que o Beneficiário deseja Exercer.  

 

5.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente 

Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) 

dia útil após a realização do protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após o 1º 

(primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO. Para fins 

de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar o Beneficiário sobre a realização do 

primeiro protocolo da documentação do IPO Brasil na CVM em até 2 (dois) dias úteis 

contados do referido protocolo. 

 

5.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de 

Exercício em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos 

itens (a) e (b) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga, a Notificação de 

Exercício será considerada como não enviada para todos os fins. 

 

5.2.2. Na hipótese de IPO, caso o Beneficiário seja titular de quotas/ações da 

Sociedade antes da consumação do IPO Brasil ou do IPO EUA, conforme 

aplicável, o Beneficiário estará sujeito, em igualdade de condições com os 

Sócios, a todos os direitos e obrigações relacionados ou oriundos do processo 

de IPO, de acordo com a Lei aplicável. 

 

5.2.3. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos mencionados nesta 

Cláusula 5 serão adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas 

Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as 

regras já contratadas deverão ser observadas em tais adequações. Não 

obstante, a Sociedade deverá notificar o Beneficiário, tão logo seja 

razoavelmente possível e permitido de acordo com as Leis aplicáveis, para 

informar sobre os prazos e regras de envio de Notificação de Exercício que 

serão aplicáveis ao caso específico. 

 

5.2.4. Na hipótese de IPO EUA, a Sociedade poderá Transferir ao Beneficiário, em 

razão do Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, as quotas/ações de 

outra entidade Afiliada da Sociedade que seja considerada entidade ofertante 

do IPO EUA, nos termos da Lei aplicável. 
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5.3. Na hipótese de Alteração de Controle, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas 

Plenamente Adquiridas, para vendê-las conjuntamente no âmbito da Alteração de Controle, 

o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º (quinto) dia útil após o 

recebimento, pelo Beneficiário, da notificação enviada pela Sociedade informando o 

Beneficiário sobre a Alteração de Controle. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se 

obriga a notificar o Beneficiário sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) 

dias úteis de antecedência da consumação e implementação da Alteração de Controle. 

 

5.3.1. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo 

previsto na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga (i) o Exercício será 

considerado como automaticamente realizado para as Quotas Plenamente 

Adquiridas existentes até o momento e também para as Quotas Não 

Plenamente Adquiridas (na medida em que elas se tornem Quotas 

Plenamente Adquiridas); (ii) tal Notificação de Exercício representará uma 

obrigação irrevogável e irretratável de venda das suas Quotas Físicas ao 

Potencial Comprador, nos termos e condições previstos no Contrato de 

Compra e Venda, sendo que as entregas das Quotas Não Plenamente 

Adquiridas (e os respectivos pagamentos) somente ocorrerão na medida em 

que os respectivos Períodos de Vesting forem cumpridos (ou seja, quando 

elas se tornarem, automaticamente, Quotas Plenamente Adquiridas); e (iii) 

o Beneficiário, com relação às Quotas Plenamente Adquiridas no momento 

da Notificação de Exercício, deverá aderir, automaticamente, todos os 

termos e condições previstos no Contrato de Compra e Venda.  

 

5.3.1.1. A Sociedade deverá fazer com que o Potencial Comprador se 

comprometa a observar o disposto na Cláusula 5.3.1 deste Contrato de 

Outorga, incluindo o que se refere ao pagamento das Quotas Físicas 

(incluindo as Quotas Não Plenamente Adquiridas quando estas se 

tornarem Quotas Plenamente Adquiridas). 

  

5.3.2. Na hipótese prevista na Cláusula 5.3.1 deste Contrato de Outorga, o Prêmio 

será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez e deverá ser pago 

pelo Potencial Comprador, observado o disposto no item 10 do Plano (que 

deverá ser automaticamente aplicável nas hipóteses previstas em tal item 

10). 

 

5.3.3. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto 

na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, a Sociedade realizará a 

Transferência das quotas/ações de emissão da Sociedade, nos termos da 

Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, sem que haja qualquer obrigação 
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do Potencial Comprador de adquirir as Quotas Físicas do referido 

Beneficiário. 

 

5.4. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2, a Sociedade deverá, em até 30 (trinta) 

dias contados do recebimento da Notificação Exercício, realizar a Transferência de 

quotas/ações de emissão da Sociedade para o Beneficiário, por meio de, conforme 

aplicável, (a) celebração de alteração ao Contrato Social da Sociedade; (b) averbação nos 

livros societários da Sociedade; ou (c) lançamento a ser efetuado pela instituição 

depositária. O prazo de até 30 (trinta) dias previstos nesta Cláusula 5.4 poderá ser reduzido 

de forma a viabilizar a venda, pelo Beneficiário, das suas Quotas Plenamente Adquiridas, 

no âmbito da Alteração de Controle, conforme disposto na Cláusula 5.3 acima. 

 

5.5. O Beneficiário, mediante recebimento das Quotas Plenamente Adquiridas ficará 

automaticamente vinculado ao acordo de sócios ou ao acordo de acionistas da Sociedade, 

conforme aplicável, que o Beneficiário seja parte e que disponha sobre as Quotas 

Plenamente Adquiridas Transferidas nos termos deste Contrato. Caso o Beneficiário não 

seja parte em nenhum acordo de sócios ou acordo de acionistas da Sociedade, conforme 

aplicável, ou tal acordo de sócios ou acordo de acionistas da Sociedade, conforme 

aplicável, não disponha sobre as Quotas Plenamente Adquiridas Transferidas nos termos 

deste Contrato, deverá ser celebrado um aditamento ao acordo de sócios ou ao acordo de 

acionistas, conforme aplicável, da Sociedade, de modo que o Beneficiário e as suas 

respectivas Quotas Plenamente Adquiridas passem a estar sujeitas aos termos e condições 

nele previstos.  

 

5.6. Na hipótese de a Sociedade ter iniciado o processo de IPO e/ou após a consumação 

do IPO, a Sociedade poderá determinar a suspensão temporária do direito ao Exercício das 

Quotas Plenamente Adquiridas, sempre que verificadas situações que, nos termos da Lei 

aplicável em vigor ou conforme previsão contratual aplicável, restrinjam ou impeçam a 

negociação de ações por parte da Sociedade, seus empregados, administradores e/ou 

prestadores de serviços.  

 

5.7. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios e/ou demais impactos 

societários que ocorram na Sociedade com relação às Quotas Físicas, de modo que caso o 

número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 

como resultado de aumentos de capital, bonificações, desdobramentos, grupamentos ou 

conversão de quotas de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros 

valores mobiliários emitidos pela Sociedade, a Sociedade efetuará, se necessário, os ajustes 

aplicáveis. 

 

5.7.1. Para que não haja dúvida, o Beneficiário apenas terá direitos políticos e 
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econômicos decorrentes das Quotas Físicas a partir do momento em que 

receber as quotas/ações e passar a ser sócio/acionista da Sociedade, observado 

o disposto no acordo de sócios/acionistas da Sociedade aplicável. 

 

5.8. Na hipótese de (a) a Sociedade não possuir, à época do recebimento da Notificação 

de Exercício, Quotas Físicas em tesouraria da Sociedade suficientes para realizar a 

Transferência das Quotas Plenamente Adquiridas, conforme disposto na Notificação de 

Exercício, e/ou (b) ocorrência de um Evento de Liquidez, a Sociedade poderá, a seu 

exclusivo critério, converter as Quotas Físicas não Exercidas em Quotas Virtuais, as quais 

estarão sujeitas aos mesmos direitos e obrigações previstos no Plano, sendo certo que a 

Sociedade poderá determinar, a seu exclusivo critério, novas condições para pagamento do 

Prêmio.  

 

5.8.1. Para Exercício da conversão das Quotas Físicas em Quotas Virtuais com 

relação ao Beneficiário, a Sociedade deverá (a) em até 10 (dez) dias contados 

do recebimento da Notificação de Exercício, e/ou (b) em até 10 (dez) dias 

contados da implementação de um Evento de Liquidez conforme aplicável, 

notificar o Beneficiário sobre seu interesse em realizar a conversão das 

Quotas Físicas não Exercidas em Quotas Virtuais, incluindo, conforme 

aplicável, quaisquer alterações nas condições do pagamento do Prêmio. A 

conversão das Quotas Físicas em Quotas Virtuais estará automaticamente 

efetivada mediante o envio de tal notificação.  

 

6. RESCISÃO  

 

6.1. O presente Contrato de Outorga será automaticamente resilido, independentemente 

de qualquer comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(ii) o Beneficiário deixe de prestar serviços à Sociedade, por qualquer razão, 

observado o disposto no item 10 do Plano; e 

 

(iii) na hipótese de o Beneficiário ser uma Pessoa jurídica, qualquer alteração, direta 

ou indireta, no quadro societário do Beneficiário, incluindo alterações no 

Controle, sem a prévia anuência por escrito da Sociedade. 

 

7. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

7.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário da Sociedade e/ou de rescisão de 
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contrato de prestação de serviços celebrado entre o Beneficiário e a Sociedade, as regras 

estabelecidas no item 10 do Plano deverão ser aplicadas. Para fins de esclarecimento, na 

hipótese de qualquer disposição prevista no item 10 do Plano conflitar com qualquer 

disposição prevista no acordo de sócios/acionistas da Sociedade, conforme aplicável, as 

disposições previstas no Plano deverão prevalecer, incluindo, sem limitação, com relação 

ao preço da recompra e/ou do resgate. 

 

7.2. O Beneficiário se compromete a, caso aplicável e demandado pela Sociedade, 

praticar todos e quaisquer atos que se façam necessário para a efetivação da recompra, pela 

Sociedade, das quotas/ações de emissão da Sociedade detidas pelo Beneficiário, nos termos 

do Plano e/ou do acordo de sócios ou acordo de acionistas, conforme aplicável, da 

Sociedade. Não obstante, o Beneficiário outorga, na presente data, procuração em benefício 

da Sociedade, nos termos do Anexo II. 

 

8. DISPOSITIVOS DIVERSOS  

 

8.1. Os termos definidos em letra maiúscula neste Contrato de Outorga devem ser 

interpretados conforme as definições constantes do Plano, que é parte integrante deste 

instrumento como Anexo I. 

 

8.2. Nenhuma disposição do Contrato de Outorga confere ao Beneficiário direitos com 

respeito à permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da 

Sociedade ou interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições 

legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme 

o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 

8.3. Este Contrato de Outorga será regido e interpretado de acordo com as Leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

8.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato de 

Outorga e uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com 

relação ao Beneficiário, o disposto no presente Contrato de Outorga. 

 

8.5. Este Contrato de Outorga é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga 

as Partes, assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer 

título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 

 

8.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato de Outorga, os 
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direitos e obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da Sociedade. 

 

8.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não cumprimento 

ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das disposições deste Contrato 

de Outorga não será interpretada ou entendida como desistência, alteração, modificação, 

renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui estabelecidos, previstos e acordados, e 

não prejudicará o direito de qualquer Parte de exigir o cumprimento da obrigação assumida. 

 

8.8. As Partes reconhecem que este Contrato de Outorga está sendo assinado na data 

indicada abaixo, porém manifestam-se expressamente no sentido de que este Contrato de 

Outorga é válido, vigente e produz plenos efeitos desde 4 de fevereiro de 2021, nada 

opondo à retroação plena de todos os seus efeitos 

 

9. FORO 

 

9.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca de São Paulo, Capital, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

E, por estarem justas e contratadas as Partes assinam o presente Contrato, acompanhadas 

de 2 (duas) testemunhas, e declaram a concordância em realizar as assinaturas em 

formato eletrônico, de acordo com as disposições legais, especificamente a Medida 

Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

(página de assinaturas na folha seguinte.) 
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(página de assinatura do Contrato de Outorga de Quotas Físicas celebrado, em 4 de 

fevereiro de 2021 entre a TC – Traders Club Ltda. e o Javier Alejandro Ramacciotti.) 

 

 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

Javier Alejandro Ramacciotti 

 

 

_____________________________________ 

TC – Traders Club Ltda. 

Por: Israel Calebe Massa 

Cargo: Diretor Financeiro 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome: Pedro Medeiros Machado Nome: Tomás Soares da Silva Barros 

R.G.: 66.385.021-6 R.G.: 7.875.573 
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Anexo II 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

Pelo presente instrumento particular, JAVIER ALEJANDRO RAMACCIOTTI, 

argentino, divorciado, nascido em 14/07/1974, empresário, portador da cédula de 

identidade o RNE nº V696953-D CGPPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 

229.042.648-25, residente e domiciliado à Rua Marcos Lopes, nº 132, apartamento 143, 

Vila Olímpia, CEP 04513-080, São Paulo/SP (“Outorgante”) nomeia e constitui como sua 

procuradora, nos termos dos artigos 653, 654, 684, 685 e 686 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002, conforme alterada, TC – TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária 

limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto 

Magalhães Jr., 758, 7º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.345.998/0001-50, assim 

como qualquer cessionária ou sucessora (“Outorgada”) outorgando-lhe poderes para, em 

nome do Outorgante e independente de notificação prévia, praticar todos e quaisquer atos 

necessários para transferir para a Outorgada, a totalidade das quotas e/ou ações, conforme 

aplicável, de emissão da Outorgada detidas pelo Outorgante, nas hipóteses previstas no (i) 

Plano de Incentivo Baseado em Quotas da Outorgada, aprovado, em sede de Reunião de 

Sócios da Outorgada realizada em 4 de fevereiro de 2021, conforme alterado de tempos em 

tempos; (ii) Contrato de Outorga de Quotas Físicas celebrado entre o Outorgante e a 

Outorgada em 4 de fevereiro de 2021, conforme alterado de tempos em tempos; e/ou (iii) 

acordo de sócios ou acordo de acionistas da Sociedade, caso existente e aplicável; com 

poderes inclusive para assinar todos e quaisquer documentos, principais ou acessórios, 

necessários ou convenientes para tanto, incluindo alterações ao contrato social, ordens de 

transferência de ativos e registros nos respectivos livros de transferência de ações, 

conforme aplicável. A Outorgada poderá, a seu exclusivo critério, substabelecer, no todo 

ou em parte, quaisquer poderes conferidos a ela neste instrumento, nas condições que julgar 

apropriadas, para qualquer pessoa. O presente instrumento permanecerá válido e em vigor 

enquanto a Sociedade detiver o direito de recomprar as quotas e/ou ações, conforme 

aplicável, de emissão da Outorgada detidas pelo Outorgante. 

 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

______________________________ 

           Javier Alejandro Ramacciotti 
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CONTRATO DE OUTORGA DE QUOTAS VIRTUAIS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus 

representantes legais na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente “Sociedade”; e, de outro lado, 

 

II. JOÃO VICTOR FREITAS DZEREN, brasileiro, solteiro, residente na cidade de 

São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Dona Antônia de Queirós, 88, bloco B, apto. 706, 

Consolação, CEP 01307-011, inscrito no CPF sob o nº 363.950.588-35, RG 39.249.229-5 

SSP/SP, doravante denominado simplesmente “Beneficiário”;  

 

(Sociedade e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) foi aprovado pela Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 4 de fevereiro de 

2021, o plano de Incentivo Baseado na Outorga de Quotas, conforme os termos do 

Anexo I (o “Plano”), que autorizou a celebração do presente Contrato de Outorga 

de Quotas Virtuais (“Contrato de Outorga”); 

 

(B) a fim de formalizar a outorga das Quotas Virtuais e de fixar as regras para o 

Exercício das Quotas Virtuais, faz-se necessária a celebração do presente 

instrumento; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Outorga, conforme cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Contrato de Outorga tem como objeto a outorga ao Beneficiário de 2.500 (duas 

mil e quinhentas) Quotas Virtuais, de acordo com as regras e condições estabelecidas no 

Plano e neste Contrato de Outorga. Cada Quota Virtual representará o direito do 

Beneficiário de receber o valor integral correspondente a 1 (uma) quota da Sociedade na 

data de Exercício do Prêmio, conforme estabelecido no Plano e no presente Contrato, 

condicionado ao cumprimento do Período de Elegibilidade e dos Períodos de Vesting 

estipulados neste Contrato de Outorga.  
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1.2. Para fins de esclarecimento, na hipótese de transformação do tipo da Sociedade de 

“sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima”, cada Quota Virtual passará, 

automaticamente, a representar o direito do Beneficiário de receber o valor integral 

correspondente a 1 (uma) ação preferencial de emissão da Sociedade, desde que tal 

proporção seja estabelecida no ato de transformação e observado o disposto na Cláusula 

1.3.  

 

1.3. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios da Sociedade para fins de 

apuração do valor a ser pago no momento da liquidação do Prêmio, de modo que caso o 

número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 

como resultado de aumentos de capital e/ou bonificações, a Sociedade efetuará, se 

necessário, os ajustes aplicáveis. Ainda, o Beneficiário está sujeito aos ajustes aplicáveis 

aos Sócios da Sociedade em caso de desdobramentos, grupamentos ou conversão de quotas 

de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros valores mobiliários 

emitidos pela Sociedade.  

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. O Período de Elegibilidade é de 12 (doze) meses contados desde 1 de dezembro de 

2020. Após o término do Período de Elegibilidade, no 1 de dezembro de 2021, o 

Beneficiário será detentor de Quotas Virtuais e iniciar-se-ão os Períodos de Vesting 

aplicáveis, de acordo com o disposto na Cláusula 3 abaixo.  

 

3. PERÍODOS DE VESTING E VALOR DO PRÊMIO  

 

3.1. O Beneficiário somente poderá converter suas Quotas Virtuais em valor monetário 

igual ao Prêmio a partir do momento em que as Quotas Virtuais forem convertidas em 

Quotas Plenamente Adquiridas, observados os seguintes Períodos de Vesting e ressalvadas 

as regras de saída e as regras aplicáveis a Eventos de Liquidez:  

 

A. Concluído o Período de Elegibilidade, uma parcela correspondente a 25% 

(vinte e cinco por cento) das Quotas Virtuais será convertida em Quotas 

Plenamente Adquiridas;  

 

B. Mensalmente, durante um período de 36 (trinta e seis) meses contados a 

partir do 30º (trigésimo) dia após o fim do Período de Elegibilidade, 1/36 

(um trinta e seis avos) das Quotas Virtuais remanescentes será convertida 

em Quotas Plenamente Adquiridas. 
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3.1.1. O Prêmio a ser pago por cada Quota Plenamente Adquirida ao Beneficiário 

quando do Exercício será equivalente ao Valuation Inicial.  

 

3.1.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2. Em caso de Eventos de Liquidez, os Períodos de Vesting serão alterados conforme 

abaixo, totalizando um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Evento 

de Liquidez. Assim, o Beneficiário (a) poderá Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas e 

(b) terá suas Quotas Não Plenamente Adquiridas convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, observados os prazos abaixo e as regras de saída aplicáveis:  

 

A. Em relação às Quotas Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no 

momento do Evento de Liquidez (ou seja, as Quotas Virtuais convertidas 

em Quotas Plenamente Adquiridas antes do Evento de Liquidez mas não 

Exercidas até o Evento de Liquidez): 

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas, a partir do recebimento pelo Beneficiário da 

notificação enviada pela Sociedade informando sobre o Evento de 

Liquidez, observadas as regras de envio de Notificação de Exercício 

previstas no Plano e na Cláusula 5 abaixo;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas após o 12º (décimo segundo) mês contado a partir da 

data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas 

poderão ser Exercidas após o 24º (vigésimo quarto) mês contado a 

partir da data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas.   

 

B. Desde que cumprido o Período de Elegibilidade, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do Evento de Liquidez;  
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(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do Evento de Liquidez, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do Evento de 

Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

C. Caso o Beneficiário não tenha cumprido com o Período de Elegibilidade na 

data de ocorrência de um Evento de Liquidez, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

3.2.1. Observado o disposto no Plano, o Prêmio a ser pago ao Beneficiário por cada 

Quota Plenamente Adquirida Exercida será equivalente ao Valuation Evento 

de Liquidez.  

 

3.2.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2.3. Observado o disposto na Cláusula 5.2.2 abaixo, na hipótese de o Evento de 

Liquidez ser um IPO e, por qualquer motivo, o IPO não seja consumado, os 

Clicksign 1ca932d6-262d-4767-9e46-912376ed6913Clicksign 9d061f46-9ba4-4a08-9d0f-16916730cce4



5 

 

Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.2 perderão efeito, de modo que 

deverão ser aplicáveis os Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.1 

acima. 

 

4. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

4.1. Esgotados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting estabelecidos nas 

Cláusulas 2 e 3 acima, inclusive nas hipóteses de alteração dos Períodos de Vesting 

decorrente de Evento de Liquidez, as Quotas Plenamente Adquiridas poderão ser Exercidas 

a qualquer tempo pelo Beneficiário até o prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir 

da presente data, sob pena de decadência do direito, exceto pelo previsto na Cláusula 5 

abaixo.  

 

5. LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

5.1. Observados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting, conforme 

previstos neste Contrato de Outorga, o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas será 

formalizado mediante o envio de Notificação de Exercício pelo Beneficiário à Sociedade, 

com base no modelo de notificação a ser divulgado pela Sociedade, na qual deverá constar 

a quantidade das Quotas Plenamente Adquiridas que o Beneficiário deseja Exercer e 

receber o Prêmio.  

 

5.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente 

Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) 

dia útil após a realização do protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após o 1º 

(primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO. Para fins 

de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar o Beneficiário sobre a realização do 

primeiro protocolo da documentação do IPO Brasil na CVM em até 2 (dois) dias úteis 

contados do referido protocolo. 

 

5.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de 

Exercício em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos 

itens (a) e (b) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga, a Notificação de 

Exercício será considerada como não enviada para todos os fins.  

 

5.2.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso uma Notificação de Exercício seja enviada 

até o prazo previsto no item (a) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga e, 

por qualquer motivo, o IPO Brasil não seja consumado, a Notificação de 

Exercício será desconsiderada e não produzirá nenhum efeito, de modo que 

caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas, este 
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deverá reenviar a Notificação de Exercício e, neste caso, o Prêmio será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.2.3. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos mencionados nesta 

Cláusula 5 serão adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas 

Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as 

regras já contratadas deverão ser observadas em tais adequações. Não 

obstante, a Sociedade deverá notificar o Beneficiário, tão logo seja 

razoavelmente possível e permitido de acordo com as Leis aplicáveis, para 

informar sobre os prazos e regras de envio de Notificação de Exercício e 

cálculo do Prêmio que serão aplicáveis ao caso específico. 

 

5.3. Na hipótese de Alteração de Controle, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas 

Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º 

(quinto) dia útil após o recebimento, pelo Beneficiário, da notificação de Alteração de 

Controle a ser enviada pela Sociedade. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se obriga 

a notificar o Beneficiário sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da consumação e implementação da Alteração de Controle.  

 

5.3.1. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo 

previsto na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, as suas Quotas Não 

Plenamente Adquiridas quando convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, nos termos deste Contrato de Outorga, serão automaticamente 

Exercidas na data de conversão, sendo certo que, neste caso, o Prêmio a ser 

pago pela Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, 

será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez, observado o 

disposto no item 10 do Plano (que deverá ser automaticamente aplicável nas 

hipóteses previstas em tal item 10).  

 

5.3.2. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto 

na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, o Prêmio a ser pago pela 

Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.4. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2, a Sociedade deverá realizar o 

pagamento do Prêmio em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, corrigidas 

por 105% (cento e cinco porcento) do CDI desde a data do primeiro pagamento até a data 

de cada respectivo pagamento, sendo que a primeira parcela será devida no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados (a) da data do recebimento pela Sociedade da Notificação Exercício, 

ou (b) caso um Evento de Liquidez esteja em curso, do efetivo aporte de recursos 
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provenientes do Evento de Liquidez, caso aplicável, o que ocorrer por último. 

 

6. RESCISÃO  

 

6.1. O presente Contrato de Outorga será automaticamente resilido, independentemente 

de qualquer comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(ii) o Beneficiário deixe de prestar serviços à Sociedade, por qualquer razão, 

observado o disposto no item 10 do Plano; e 

 

(iii) na hipótese de o Beneficiário ser uma Pessoa jurídica, qualquer alteração, direta 

ou indireta, no quadro societário do Beneficiário, incluindo alterações no 

Controle, sem a prévia anuência por escrito da Sociedade. 

 

7. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

7.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário da Sociedade e/ou de rescisão de 

contrato de prestação de serviços celebrado entre o Beneficiário e a Sociedade, as regras 

estabelecidas no item 10 do Plano deverão ser aplicadas.  

 

8. DISPOSITIVOS DIVERSOS  

 

8.1. Os termos definidos em letra maiúscula neste Contrato de Outorga devem ser 

interpretados conforme as definições constantes do Plano, que é parte integrante deste 

instrumento como Anexo I. 

 

8.2. Nenhuma disposição do Contrato de Outorga confere ao Beneficiário direitos com 

respeito à permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da 

Sociedade ou interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições 

legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme 

o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 

8.3. Este Contrato de Outorga será regido e interpretado de acordo com as Leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

8.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato de 

Outorga e uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com 
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relação ao Beneficiário, o disposto no presente Contrato de Outorga. 

 

8.5. Este Contrato de Outorga é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga 

as Partes, assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer 

título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 

 

8.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato de Outorga, os 

direitos e obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da outra Sociedade. 

 

8.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não cumprimento 

ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das disposições deste Contrato 

de Outorga não será interpretada ou entendida como desistência, alteração, modificação, 

renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui estabelecidos, previstos e acordados, e 

não prejudicará o direito de qualquer Parte de exigir o cumprimento da obrigação assumida. 

 

8.8. As Partes reconhecem que este Contrato de Outorga está sendo assinado na data 

indicada abaixo, porém manifestam-se expressamente no sentido de que este Contrato de 

Outorga é válido, vigente e produz plenos efeitos desde 4 de fevereiro de 2021, nada 

opondo à retroação plena de todos os seus efeitos. 

 

9. FORO 

 

9.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca de São Paulo, Capital, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas as Partes, assinam o presente Contrato, 

acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, e declaram a concordância em realizar as 

assinaturas em formato eletrônico, de acordo com as disposições legais, especificamente 

a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

(página de assinaturas na folha seguinte.) 
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(página de assinatura do Contrato de Outorga de Quotas Virtuais celebrado, em 15 de 

fevereiro de 2021 entre a TC Traders Club Ltda. e o JOÃO VICTOR F. DZEREN 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.) 

 

 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

JOÃO VICTOR FREITAS DZEREN 

 

 

_____________________________________ 

[TC – Traders Club Ltda.] 

Por: Israel Calebe Massa 

Cargo: Diretor Financeiro 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome: Pedro Medeiros Machado Nome: Tomás Soares da Silva Barros 

R.G.: 66.385.021-6 R.G.: 7.875.573 
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CONTRATO DE OUTORGA DE QUOTAS VIRTUAIS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus 

representantes legais na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente “Sociedade”; e, de outro lado, 

 

II. ABTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, sociedade empresária 

limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.169.950/0001-69, com sede na Rua Inhambu, nº 

964, AP 121, bairro Vila Uberabinha, São Paulo/SP, CEP.: 04.520-013, doravante 

denominado simplesmente “Beneficiário”;  

 

(Sociedade e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) foi aprovado pela Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 4 de fevereiro de 

2021, o plano de Incentivo Baseado na Outorga de Quotas, conforme os termos do 

Anexo I (o “Plano”), que autorizou a celebração do presente Contrato de Outorga 

de Quotas Virtuais (“Contrato de Outorga”); 

 

(B) a fim de formalizar a outorga das Quotas Virtuais e de fixar as regras para o 

Exercício das Quotas Virtuais, faz-se necessária a celebração do presente 

instrumento; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Outorga, conforme cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Contrato de Outorga tem como objeto a outorga ao Beneficiário de 2.500 (dois 

mil e quinhentos) Quotas Virtuais, representando 0,05% do capital social da Sociedade 

nesta data, de acordo com as regras e condições estabelecidas no Plano e neste Contrato de 

Outorga. Cada Quota Virtual representará o direito do Beneficiário de receber o valor 

integral correspondente a 1 (uma) quota da Sociedade na data de Exercício do Prêmio, 

conforme estabelecido no Plano e no presente Contrato, condicionado ao cumprimento do 

Período de Elegibilidade e dos Períodos de Vesting estipulados neste Contrato de Outorga.  
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1.2. Para fins de esclarecimento, na hipótese de transformação do tipo da Sociedade de 

“sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima”, cada Quota Virtual passará, 

automaticamente, a representar o direito do Beneficiário de receber o valor integral 

correspondente a 1 (uma) ação preferencial de emissão da Sociedade, desde que tal 

proporção seja estabelecida no ato de transformação e observado o disposto na Cláusula 

1.3.  

 

1.3. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios da Sociedade para fins de 

apuração do valor a ser pago no momento da liquidação do Prêmio, de modo que caso o 

número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 

como resultado de aumentos de capital e/ou bonificações, a Sociedade efetuará, se 

necessário, os ajustes aplicáveis. Ainda, o Beneficiário está sujeito aos ajustes aplicáveis 

aos Sócios da Sociedade em caso de desdobramentos, grupamentos ou conversão de quotas 

de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros valores mobiliários 

emitidos pela Sociedade.  

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. O Período de Elegibilidade é de 12 (doze) meses contados desde 7 de dezembro de 

2020. Após o término do Período de Elegibilidade, no 7 de dezembro de 2021, o 

Beneficiário será detentor de Quotas Virtuais e iniciar-se-ão os Períodos de Vesting 

aplicáveis, de acordo com o disposto na Cláusula 3 abaixo.  

 

3. PERÍODOS DE VESTING E VALOR DO PRÊMIO  

 

3.1. O Beneficiário somente poderá converter suas Quotas Virtuais em valor monetário 

igual ao Prêmio a partir do momento em que as Quotas Virtuais forem convertidas em 

Quotas Plenamente Adquiridas, observados os seguintes Períodos de Vesting e ressalvadas 

as regras de saída e as regras aplicáveis a Eventos de Liquidez:  

 

A. Concluído o Período de Elegibilidade, uma parcela correspondente a 25% 

(vinte e cinco por cento) das Quotas Virtuais será convertida em Quotas 

Plenamente Adquiridas;  

 

B. Mensalmente, durante um período de 36 (trinta e seis) meses contados a 

partir do 30º (trigésimo) dia após o fim do Período de Elegibilidade, 1/36 

(um trinta e seis avos) das Quotas Virtuais remanescentes será convertida 

em Quotas Plenamente Adquiridas. 
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3.1.1. O Prêmio a ser pago por cada Quota Plenamente Adquirida ao Beneficiário 

quando do Exercício será equivalente ao Valuation Inicial.  

 

3.1.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2. Em caso de Eventos de Liquidez, os Períodos de Vesting serão alterados conforme 

abaixo, totalizando um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Evento 

de Liquidez. Assim, o Beneficiário (a) poderá Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas e 

(b) terá suas Quotas Não Plenamente Adquiridas convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, observados os prazos abaixo e as regras de saída aplicáveis:  

 

A. Em relação às Quotas Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no 

momento do Evento de Liquidez (ou seja, as Quotas Virtuais convertidas 

em Quotas Plenamente Adquiridas antes do Evento de Liquidez mas não 

Exercidas até o Evento de Liquidez): 

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas, a partir do recebimento pelo Beneficiário da 

notificação enviada pela Sociedade informando sobre o Evento de 

Liquidez, observadas as regras de envio de Notificação de Exercício 

previstas no Plano e na Cláusula 5 abaixo;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas após o 12º (décimo segundo) mês contado a partir da 

data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas 

poderão ser Exercidas após o 24º (vigésimo quarto) mês contado a 

partir da data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas.   

 

B. Desde que cumprido o Período de Elegibilidade, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do Evento de Liquidez;  
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(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do Evento de Liquidez, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do Evento de 

Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

C. Caso o Beneficiário não tenha cumprido com o Período de Elegibilidade na 

data de ocorrência de um Evento de Liquidez, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

3.2.1. Observado o disposto no Plano, o Prêmio a ser pago ao Beneficiário por cada 

Quota Plenamente Adquirida Exercida será equivalente ao Valuation Evento 

de Liquidez.  

 

3.2.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2.3. Observado o disposto na Cláusula 5.2.2 abaixo, na hipótese de o Evento de 

Liquidez ser um IPO e, por qualquer motivo, o IPO não seja consumado, os 
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Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.2 perderão efeito, de modo que 

deverão ser aplicáveis os Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.1 

acima. 

 

4. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

4.1. Esgotados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting estabelecidos nas 

Cláusulas 2 e 3 acima, inclusive nas hipóteses de alteração dos Períodos de Vesting 

decorrente de Evento de Liquidez, as Quotas Plenamente Adquiridas poderão ser Exercidas 

a qualquer tempo pelo Beneficiário até o prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir 

da presente data, sob pena de decadência do direito, exceto pelo previsto na Cláusula 5 

abaixo.  

 

5. LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

5.1. Observados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting, conforme 

previstos neste Contrato de Outorga, o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas será 

formalizado mediante o envio de Notificação de Exercício pelo Beneficiário à Sociedade, 

com base no modelo de notificação a ser divulgado pela Sociedade, na qual deverá constar 

a quantidade das Quotas Plenamente Adquiridas que o Beneficiário deseja Exercer e 

receber o Prêmio.  

 

5.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente 

Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) 

dia útil após a realização do protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após o 1º 

(primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO. Para fins 

de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar o Beneficiário sobre a realização do 

primeiro protocolo da documentação do IPO Brasil na CVM em até 2 (dois) dias úteis 

contados do referido protocolo. 

 

5.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de 

Exercício em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos 

itens (a) e (b) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga, a Notificação de 

Exercício será considerada como não enviada para todos os fins.  

 

5.2.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso uma Notificação de Exercício seja enviada 

até o prazo previsto no item (a) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga e, 

por qualquer motivo, o IPO Brasil não seja consumado, a Notificação de 

Exercício será desconsiderada e não produzirá nenhum efeito, de modo que 

caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas, este 
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deverá reenviar a Notificação de Exercício e, neste caso, o Prêmio será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.2.3. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos mencionados nesta 

Cláusula 5 serão adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas 

Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as 

regras já contratadas deverão ser observadas em tais adequações. Não 

obstante, a Sociedade deverá notificar o Beneficiário, tão logo seja 

razoavelmente possível e permitido de acordo com as Leis aplicáveis, para 

informar sobre os prazos e regras de envio de Notificação de Exercício e 

cálculo do Prêmio que serão aplicáveis ao caso específico. 

 

5.3. Na hipótese de Alteração de Controle, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas 

Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º 

(quinto) dia útil após o recebimento, pelo Beneficiário, da notificação de Alteração de 

Controle a ser enviada pela Sociedade. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se obriga 

a notificar o Beneficiário sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da consumação e implementação da Alteração de Controle.  

 

5.3.1. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo 

previsto na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, as suas Quotas Não 

Plenamente Adquiridas quando convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, nos termos deste Contrato de Outorga, serão automaticamente 

Exercidas na data de conversão, sendo certo que, neste caso, o Prêmio a ser 

pago pela Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, 

será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez, observado o 

disposto no item 10 do Plano (que deverá ser automaticamente aplicável nas 

hipóteses previstas em tal item 10).  

 

5.3.2. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto 

na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, o Prêmio a ser pago pela 

Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.4. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2, a Sociedade deverá realizar o 

pagamento do Prêmio em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, corrigidas 

por 105% (cento e cinco porcento) do CDI desde a data do primeiro pagamento até a data 

de cada respectivo pagamento, sendo que a primeira parcela será devida no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados (a) da data do recebimento pela Sociedade da Notificação Exercício, 

ou (b) caso um Evento de Liquidez esteja em curso, do efetivo aporte de recursos 
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provenientes do Evento de Liquidez, caso aplicável, o que ocorrer por último. 

 

6. RESCISÃO  

 

6.1. O presente Contrato de Outorga será automaticamente resilido, independentemente 

de qualquer comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(ii) o Beneficiário deixe de prestar serviços à Sociedade, por qualquer razão, 

observado o disposto no item 10 do Plano; e 

 

(iii) na hipótese de o Beneficiário ser uma Pessoa jurídica, qualquer alteração, direta 

ou indireta, no quadro societário do Beneficiário, incluindo alterações no 

Controle, sem a prévia anuência por escrito da Sociedade. 

 

7. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

7.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário da Sociedade e/ou de rescisão de 

contrato de prestação de serviços celebrado entre o Beneficiário e a Sociedade, as regras 

estabelecidas no item 10 do Plano deverão ser aplicadas.  

 

8. DISPOSITIVOS DIVERSOS  

 

8.1. Os termos definidos em letra maiúscula neste Contrato de Outorga devem ser 

interpretados conforme as definições constantes do Plano, que é parte integrante deste 

instrumento como Anexo I. 

 

8.2. Nenhuma disposição do Contrato de Outorga confere ao Beneficiário direitos com 

respeito à permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da 

Sociedade ou interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições 

legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme 

o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 

8.3. Este Contrato de Outorga será regido e interpretado de acordo com as Leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

8.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato de 

Outorga e uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com 
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relação ao Beneficiário, o disposto no presente Contrato de Outorga. 

 

8.5. Este Contrato de Outorga é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga 

as Partes, assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer 

título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 

 

8.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato de Outorga, os 

direitos e obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da outra Sociedade. 

 

8.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não cumprimento 

ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das disposições deste Contrato 

de Outorga não será interpretada ou entendida como desistência, alteração, modificação, 

renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui estabelecidos, previstos e acordados, e 

não prejudicará o direito de qualquer Parte de exigir o cumprimento da obrigação assumida. 

 

8.8. As Partes reconhecem que este Contrato de Outorga está sendo assinado na data 

indicada abaixo, porém manifestam-se expressamente no sentido de que este Contrato de 

Outorga é válido, vigente e produz plenos efeitos desde 4 de fevereiro de 2021, nada 

opondo à retroação plena de todos os seus efeitos. 

 

9. FORO 

 

9.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca de São Paulo, Capital, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas as Partes, assinam o presente Contrato, 

acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, e declaram a concordância em realizar as 

assinaturas em formato eletrônico, de acordo com as disposições legais, especificamente 

a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

(página de assinaturas na folha seguinte.) 
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(página de assinatura do Contrato de Outorga de Quotas Virtuais celebrado, em 11 de 

fevereiro de 2021 entre a TC – Traders Club Ltda. e o ABTECH TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO LTDA.) 

 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

ABTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 

Por: Alexey Bolfaine 

 

 

_____________________________________ 

[TC – Traders Club Ltda.] 

Por: Israel Calebe Massa 

Cargo: Diretor Financeiro 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome: Pedro Medeiros Machado Nome: Tomás Soares da Silva Barros 

R.G.: 66.385.021-6 R.G.: 7.875.573 
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CONTRATO DE OUTORGA DE QUOTAS VIRTUAIS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus 

representantes legais na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente “Sociedade”; e, de outro lado, 

 

II. C. DE SA ALVES CONSULTORIA EM MARKETING LTDA., sociedade 

empresária limitada, com sede na Rua Adele, 95, 234 Denver, bairro Jardim do Bosco, São 

Paulo, SP, CEP: 04.757-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº40.678.109/0001-05, doravante 

denominado simplesmente “Beneficiário”;  

 

(Sociedade e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) foi aprovado pela Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 4 de fevereiro de 

2021, o plano de Incentivo Baseado na Outorga de Quotas, conforme os termos do 

Anexo I (o “Plano”), que autorizou a celebração do presente Contrato de Outorga 

de Quotas Virtuais (“Contrato de Outorga”); 

 

(B) a fim de formalizar a outorga das Quotas Virtuais e de fixar as regras para o 

Exercício das Quotas Virtuais, faz-se necessária a celebração do presente 

instrumento; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Outorga, conforme cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Contrato de Outorga tem como objeto a outorga ao Beneficiário de 2.500 (dois 

mil e quinhentas) Quotas Virtuais, representando 0,05% do capital social da Sociedade 

nesta data, de acordo com as regras e condições estabelecidas no Plano e neste Contrato de 

Outorga. Cada Quota Virtual representará o direito do Beneficiário de receber o valor 

integral correspondente a 1 (uma) quota da Sociedade na data de Exercício do Prêmio, 

conforme estabelecido no Plano e no presente Contrato, condicionado ao cumprimento do 

Período de Elegibilidade e dos Períodos de Vesting estipulados neste Contrato de Outorga.  
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1.2. Para fins de esclarecimento, na hipótese de transformação do tipo da Sociedade de 

“sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima”, cada Quota Virtual passará, 

automaticamente, a representar o direito do Beneficiário de receber o valor integral 

correspondente a 1 (uma) ação preferencial de emissão da Sociedade, desde que tal 

proporção seja estabelecida no ato de transformação e observado o disposto na Cláusula 

1.3.  

 

1.3. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios da Sociedade para fins de 

apuração do valor a ser pago no momento da liquidação do Prêmio, de modo que caso o 

número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 

como resultado de aumentos de capital e/ou bonificações, a Sociedade efetuará, se 

necessário, os ajustes aplicáveis. Ainda, o Beneficiário está sujeito aos ajustes aplicáveis 

aos Sócios da Sociedade em caso de desdobramentos, grupamentos ou conversão de quotas 

de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros valores mobiliários 

emitidos pela Sociedade.  

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. O Período de Elegibilidade é de 12 (doze) meses contados desde 4 de janeiro de 2021. 

Após o término do Período de Elegibilidade, no 4 de janeiro de 2022, o Beneficiário será 

detentor de Quotas Virtuais e iniciar-se-ão os Períodos de Vesting aplicáveis, de acordo 

com o disposto na Cláusula 3 abaixo.  

 

3. PERÍODOS DE VESTING E VALOR DO PRÊMIO  

 

3.1. O Beneficiário somente poderá converter suas Quotas Virtuais em valor monetário 

igual ao Prêmio a partir do momento em que as Quotas Virtuais forem convertidas em 

Quotas Plenamente Adquiridas, observados os seguintes Períodos de Vesting e ressalvadas 

as regras de saída e as regras aplicáveis a Eventos de Liquidez:  

 

A. Concluído o Período de Elegibilidade, uma parcela correspondente a 25% 

(vinte e cinco por cento) das Quotas Virtuais será convertida em Quotas 

Plenamente Adquiridas;  

 

B. Mensalmente, durante um período de 36 (trinta e seis) meses contados a 

partir do 30º (trigésimo) dia após o fim do Período de Elegibilidade, 1/36 

(um trinta e seis avos) das Quotas Virtuais remanescentes será convertida 

em Quotas Plenamente Adquiridas. 
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3.1.1. O Prêmio a ser pago por cada Quota Plenamente Adquirida ao Beneficiário 

quando do Exercício será equivalente ao Valuation Inicial.  

 

3.1.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2. Em caso de Eventos de Liquidez, os Períodos de Vesting serão alterados conforme 

abaixo, totalizando um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Evento 

de Liquidez. Assim, o Beneficiário (a) poderá Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas e 

(b) terá suas Quotas Não Plenamente Adquiridas convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, observados os prazos abaixo e as regras de saída aplicáveis:  

 

A. Em relação às Quotas Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no 

momento do Evento de Liquidez (ou seja, as Quotas Virtuais convertidas 

em Quotas Plenamente Adquiridas antes do Evento de Liquidez mas não 

Exercidas até o Evento de Liquidez): 

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas, a partir do recebimento pelo Beneficiário da 

notificação enviada pela Sociedade informando sobre o Evento de 

Liquidez, observadas as regras de envio de Notificação de Exercício 

previstas no Plano e na Cláusula 5 abaixo;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas após o 12º (décimo segundo) mês contado a partir da 

data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas 

poderão ser Exercidas após o 24º (vigésimo quarto) mês contado a 

partir da data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas.   

 

B. Desde que cumprido o Período de Elegibilidade, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do Evento de Liquidez;  
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(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do Evento de Liquidez, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do Evento de 

Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

C. Caso o Beneficiário não tenha cumprido com o Período de Elegibilidade na 

data de ocorrência de um Evento de Liquidez, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

3.2.1. Observado o disposto no Plano, o Prêmio a ser pago ao Beneficiário por cada 

Quota Plenamente Adquirida Exercida será equivalente ao Valuation Evento 

de Liquidez.  

 

3.2.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2.3. Observado o disposto na Cláusula 5.2.2 abaixo, na hipótese de o Evento de 

Liquidez ser um IPO e, por qualquer motivo, o IPO não seja consumado, os 
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Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.2 perderão efeito, de modo que 

deverão ser aplicáveis os Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.1 

acima. 

 

4. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

4.1. Esgotados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting estabelecidos nas 

Cláusulas 2 e 3 acima, inclusive nas hipóteses de alteração dos Períodos de Vesting 

decorrente de Evento de Liquidez, as Quotas Plenamente Adquiridas poderão ser Exercidas 

a qualquer tempo pelo Beneficiário até o prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir 

da presente data, sob pena de decadência do direito, exceto pelo previsto na Cláusula 5 

abaixo.  

 

5. LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

5.1. Observados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting, conforme 

previstos neste Contrato de Outorga, o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas será 

formalizado mediante o envio de Notificação de Exercício pelo Beneficiário à Sociedade, 

com base no modelo de notificação a ser divulgado pela Sociedade, na qual deverá constar 

a quantidade das Quotas Plenamente Adquiridas que o Beneficiário deseja Exercer e 

receber o Prêmio.  

 

5.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente 

Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) 

dia útil após a realização do protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após o 1º 

(primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO. Para fins 

de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar o Beneficiário sobre a realização do 

primeiro protocolo da documentação do IPO Brasil na CVM em até 2 (dois) dias úteis 

contados do referido protocolo. 

 

5.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de 

Exercício em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos 

itens (a) e (b) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga, a Notificação de 

Exercício será considerada como não enviada para todos os fins.  

 

5.2.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso uma Notificação de Exercício seja enviada 

até o prazo previsto no item (a) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga e, 

por qualquer motivo, o IPO Brasil não seja consumado, a Notificação de 

Exercício será desconsiderada e não produzirá nenhum efeito, de modo que 

caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas, este 
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deverá reenviar a Notificação de Exercício e, neste caso, o Prêmio será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.2.3. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos mencionados nesta 

Cláusula 5 serão adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas 

Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as 

regras já contratadas deverão ser observadas em tais adequações. Não 

obstante, a Sociedade deverá notificar o Beneficiário, tão logo seja 

razoavelmente possível e permitido de acordo com as Leis aplicáveis, para 

informar sobre os prazos e regras de envio de Notificação de Exercício e 

cálculo do Prêmio que serão aplicáveis ao caso específico. 

 

5.3. Na hipótese de Alteração de Controle, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas 

Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º 

(quinto) dia útil após o recebimento, pelo Beneficiário, da notificação de Alteração de 

Controle a ser enviada pela Sociedade. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se obriga 

a notificar o Beneficiário sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da consumação e implementação da Alteração de Controle.  

 

5.3.1. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo 

previsto na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, as suas Quotas Não 

Plenamente Adquiridas quando convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, nos termos deste Contrato de Outorga, serão automaticamente 

Exercidas na data de conversão, sendo certo que, neste caso, o Prêmio a ser 

pago pela Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, 

será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez, observado o 

disposto no item 10 do Plano (que deverá ser automaticamente aplicável nas 

hipóteses previstas em tal item 10).  

 

5.3.2. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto 

na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, o Prêmio a ser pago pela 

Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.4. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2, a Sociedade deverá realizar o 

pagamento do Prêmio em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, corrigidas 

por 105% (cento e cinco porcento) do CDI desde a data do primeiro pagamento até a data 

de cada respectivo pagamento, sendo que a primeira parcela será devida no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados (a) da data do recebimento pela Sociedade da Notificação Exercício, 

ou (b) caso um Evento de Liquidez esteja em curso, do efetivo aporte de recursos 
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provenientes do Evento de Liquidez, caso aplicável, o que ocorrer por último. 

 

6. RESCISÃO  

 

6.1. O presente Contrato de Outorga será automaticamente resilido, independentemente 

de qualquer comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(ii) o Beneficiário deixe de prestar serviços à Sociedade, por qualquer razão, 

observado o disposto no item 10 do Plano; e 

 

(iii) na hipótese de o Beneficiário ser uma Pessoa jurídica, qualquer alteração, direta 

ou indireta, no quadro societário do Beneficiário, incluindo alterações no 

Controle, sem a prévia anuência por escrito da Sociedade. 

 

7. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

7.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário da Sociedade e/ou de rescisão de 

contrato de prestação de serviços celebrado entre o Beneficiário e a Sociedade, as regras 

estabelecidas no item 10 do Plano deverão ser aplicadas.  

 

8. DISPOSITIVOS DIVERSOS  

 

8.1. Os termos definidos em letra maiúscula neste Contrato de Outorga devem ser 

interpretados conforme as definições constantes do Plano, que é parte integrante deste 

instrumento como Anexo I. 

 

8.2. Nenhuma disposição do Contrato de Outorga confere ao Beneficiário direitos com 

respeito à permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da 

Sociedade ou interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições 

legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme 

o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 

8.3. Este Contrato de Outorga será regido e interpretado de acordo com as Leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

8.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato de 

Outorga e uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com 
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relação ao Beneficiário, o disposto no presente Contrato de Outorga. 

 

8.5. Este Contrato de Outorga é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga 

as Partes, assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer 

título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 

 

8.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato de Outorga, os 

direitos e obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da outra Sociedade. 

 

8.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não cumprimento 

ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das disposições deste Contrato 

de Outorga não será interpretada ou entendida como desistência, alteração, modificação, 

renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui estabelecidos, previstos e acordados, e 

não prejudicará o direito de qualquer Parte de exigir o cumprimento da obrigação assumida. 

 

8.8. As Partes reconhecem que este Contrato de Outorga está sendo assinado na data 

indicada abaixo, porém manifestam-se expressamente no sentido de que este Contrato de 

Outorga é válido, vigente e produz plenos efeitos desde 4 de fevereiro de 2021, nada 

opondo à retroação plena de todos os seus efeitos. 

 

9. FORO 

 

9.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca de São Paulo, Capital, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas as Partes, assinam o presente Contrato, 

acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, e declaram a concordância em realizar as 

assinaturas em formato eletrônico, de acordo com as disposições legais, especificamente 

a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

(página de assinaturas na folha seguinte.) 
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(página de assinatura do Contrato de Outorga de Quotas Virtuais celebrado, em 11 de 

fevereiro de 2021 entre a TC – Traders Club Ltda. e o C. DE SA ALVES CONSULTORIA 

EM MARKETING LTDA.) 

 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

C. DE SA ALVES CONSULTORIA EM MARKETING LTDA 

Por: Cristianne de Sá Alves 

 

 

_____________________________________ 

[TC – Traders Club Ltda.] 

Por: Israel Calebe Massa 

Cargo: Diretor Financeiro 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome: Pedro Medeiros Machado Nome: Tomás Soares da Silva Barros 

R.G.: 66.385.021-6 R.G.: 7.875.573 
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CONTRATO DE OUTORGA DE QUOTAS VIRTUAIS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus 

representantes legais na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente “Sociedade”; e, de outro lado, 

 

II. ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador da cédula de 

identidade RG 56.805.278, SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 003.645.599-77, 

residente e domiciliado na Rua 228, nº 205, apto 1402, Meia Praia, Itapema, SC, CEP: 

88220-000, doravante denominado simplesmente “Beneficiário”;  

 

(Sociedade e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) foi aprovado pela Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 4 de fevereiro de 

2021, o plano de Incentivo Baseado na Outorga de Quotas, conforme os termos do 

Anexo I (o “Plano”), que autorizou a celebração do presente Contrato de Outorga 

de Quotas Virtuais (“Contrato de Outorga”); 

 

(B) a fim de formalizar a outorga das Quotas Virtuais e de fixar as regras para o 

Exercício das Quotas Virtuais, faz-se necessária a celebração do presente 

instrumento; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Outorga, conforme cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Contrato de Outorga tem como objeto a outorga ao Beneficiário de 3.300 (três 

mil e trezentas) Quotas Virtuais, representando 0,066% do capital social da Sociedade 

nesta data, de acordo com as regras e condições estabelecidas no Plano e neste Contrato de 

Outorga. Cada Quota Virtual representará o direito do Beneficiário de receber o valor 

integral correspondente a 1 (uma) quota da Sociedade na data de Exercício do Prêmio, 

conforme estabelecido no Plano e no presente Contrato, condicionado ao cumprimento do 

Período de Elegibilidade e dos Períodos de Vesting estipulados neste Contrato de Outorga.  

Clicksign f77d4dbe-e4e0-492b-8f7d-c6510a28abe2Clicksign 9d061f46-9ba4-4a08-9d0f-16916730cce4



2 

 

 

1.2. Para fins de esclarecimento, na hipótese de transformação do tipo da Sociedade de 

“sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima”, cada Quota Virtual passará, 

automaticamente, a representar o direito do Beneficiário de receber o valor integral 

correspondente a 1 (uma) ação preferencial de emissão da Sociedade, desde que tal 

proporção seja estabelecida no ato de transformação e observado o disposto na Cláusula 

1.3.  

 

1.3. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios da Sociedade para fins de 

apuração do valor a ser pago no momento da liquidação do Prêmio, de modo que caso o 

número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 

como resultado de aumentos de capital e/ou bonificações, a Sociedade efetuará, se 

necessário, os ajustes aplicáveis. Ainda, o Beneficiário está sujeito aos ajustes aplicáveis 

aos Sócios da Sociedade em caso de desdobramentos, grupamentos ou conversão de quotas 

de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros valores mobiliários 

emitidos pela Sociedade.  

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. O Período de Elegibilidade é de 12 (doze) meses contados desde 1 de novembro de 

2020. Após o término do Período de Elegibilidade, no 1 de novembro de 2021, o 

Beneficiário será detentor de Quotas Virtuais e iniciar-se-ão os Períodos de Vesting 

aplicáveis, de acordo com o disposto na Cláusula 3 abaixo.  

 

3. PERÍODOS DE VESTING E VALOR DO PRÊMIO  

 

3.1. O Beneficiário somente poderá converter suas Quotas Virtuais em valor monetário 

igual ao Prêmio a partir do momento em que as Quotas Virtuais forem convertidas em 

Quotas Plenamente Adquiridas, observados os seguintes Períodos de Vesting e ressalvadas 

as regras de saída e as regras aplicáveis a Eventos de Liquidez:  

 

A. Concluído o Período de Elegibilidade, uma parcela correspondente a 25% 

(vinte e cinco por cento) das Quotas Virtuais será convertida em Quotas 

Plenamente Adquiridas;  

 

B. Mensalmente, durante um período de 36 (trinta e seis) meses contados a 

partir do 30º (trigésimo) dia após o fim do Período de Elegibilidade, 1/36 

(um trinta e seis avos) das Quotas Virtuais remanescentes será convertida 

em Quotas Plenamente Adquiridas. 
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3.1.1. O Prêmio a ser pago por cada Quota Plenamente Adquirida ao Beneficiário 

quando do Exercício será equivalente ao Valuation Inicial.  

 

3.1.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2. Em caso de Eventos de Liquidez, os Períodos de Vesting serão alterados conforme 

abaixo, totalizando um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Evento 

de Liquidez. Assim, o Beneficiário (a) poderá Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas e 

(b) terá suas Quotas Não Plenamente Adquiridas convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, observados os prazos abaixo e as regras de saída aplicáveis:  

 

A. Em relação às Quotas Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no 

momento do Evento de Liquidez (ou seja, as Quotas Virtuais convertidas 

em Quotas Plenamente Adquiridas antes do Evento de Liquidez mas não 

Exercidas até o Evento de Liquidez): 

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas, a partir do recebimento pelo Beneficiário da 

notificação enviada pela Sociedade informando sobre o Evento de 

Liquidez, observadas as regras de envio de Notificação de Exercício 

previstas no Plano e na Cláusula 5 abaixo;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas após o 12º (décimo segundo) mês contado a partir da 

data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas 

poderão ser Exercidas após o 24º (vigésimo quarto) mês contado a 

partir da data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas.   

 

B. Desde que cumprido o Período de Elegibilidade, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do Evento de Liquidez;  
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(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do Evento de Liquidez, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do Evento de 

Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

C. Caso o Beneficiário não tenha cumprido com o Período de Elegibilidade na 

data de ocorrência de um Evento de Liquidez, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

3.2.1. Observado o disposto no Plano, o Prêmio a ser pago ao Beneficiário por cada 

Quota Plenamente Adquirida Exercida será equivalente ao Valuation Evento 

de Liquidez.  

 

3.2.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2.3. Observado o disposto na Cláusula 5.2.2 abaixo, na hipótese de o Evento de 

Liquidez ser um IPO e, por qualquer motivo, o IPO não seja consumado, os 
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Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.2 perderão efeito, de modo que 

deverão ser aplicáveis os Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.1 

acima. 

 

4. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

4.1. Esgotados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting estabelecidos nas 

Cláusulas 2 e 3 acima, inclusive nas hipóteses de alteração dos Períodos de Vesting 

decorrente de Evento de Liquidez, as Quotas Plenamente Adquiridas poderão ser Exercidas 

a qualquer tempo pelo Beneficiário até o prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir 

da presente data, sob pena de decadência do direito, exceto pelo previsto na Cláusula 5 

abaixo.  

 

5. LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

5.1. Observados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting, conforme 

previstos neste Contrato de Outorga, o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas será 

formalizado mediante o envio de Notificação de Exercício pelo Beneficiário à Sociedade, 

com base no modelo de notificação a ser divulgado pela Sociedade, na qual deverá constar 

a quantidade das Quotas Plenamente Adquiridas que o Beneficiário deseja Exercer e 

receber o Prêmio.  

 

5.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente 

Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) 

dia útil após a realização do protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após o 1º 

(primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO. Para fins 

de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar o Beneficiário sobre a realização do 

primeiro protocolo da documentação do IPO Brasil na CVM em até 2 (dois) dias úteis 

contados do referido protocolo. 

 

5.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de 

Exercício em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos 

itens (a) e (b) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga, a Notificação de 

Exercício será considerada como não enviada para todos os fins.  

 

5.2.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso uma Notificação de Exercício seja enviada 

até o prazo previsto no item (a) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga e, 

por qualquer motivo, o IPO Brasil não seja consumado, a Notificação de 

Exercício será desconsiderada e não produzirá nenhum efeito, de modo que 

caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas, este 
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deverá reenviar a Notificação de Exercício e, neste caso, o Prêmio será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.2.3. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos mencionados nesta 

Cláusula 5 serão adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas 

Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as 

regras já contratadas deverão ser observadas em tais adequações. Não 

obstante, a Sociedade deverá notificar o Beneficiário, tão logo seja 

razoavelmente possível e permitido de acordo com as Leis aplicáveis, para 

informar sobre os prazos e regras de envio de Notificação de Exercício e 

cálculo do Prêmio que serão aplicáveis ao caso específico. 

 

5.3. Na hipótese de Alteração de Controle, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas 

Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º 

(quinto) dia útil após o recebimento, pelo Beneficiário, da notificação de Alteração de 

Controle a ser enviada pela Sociedade. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se obriga 

a notificar o Beneficiário sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da consumação e implementação da Alteração de Controle.  

 

5.3.1. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo 

previsto na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, as suas Quotas Não 

Plenamente Adquiridas quando convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, nos termos deste Contrato de Outorga, serão automaticamente 

Exercidas na data de conversão, sendo certo que, neste caso, o Prêmio a ser 

pago pela Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, 

será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez, observado o 

disposto no item 10 do Plano (que deverá ser automaticamente aplicável nas 

hipóteses previstas em tal item 10).  

 

5.3.2. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto 

na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, o Prêmio a ser pago pela 

Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.4. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2, a Sociedade deverá realizar o 

pagamento do Prêmio em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, corrigidas 

por 105% (cento e cinco porcento) do CDI desde a data do primeiro pagamento até a data 

de cada respectivo pagamento, sendo que a primeira parcela será devida no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados (a) da data do recebimento pela Sociedade da Notificação Exercício, 

ou (b) caso um Evento de Liquidez esteja em curso, do efetivo aporte de recursos 
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provenientes do Evento de Liquidez, caso aplicável, o que ocorrer por último. 

 

6. RESCISÃO  

 

6.1. O presente Contrato de Outorga será automaticamente resilido, independentemente 

de qualquer comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(ii) o Beneficiário deixe de prestar serviços à Sociedade, por qualquer razão, 

observado o disposto no item 10 do Plano; e 

 

(iii) na hipótese de o Beneficiário ser uma Pessoa jurídica, qualquer alteração, direta 

ou indireta, no quadro societário do Beneficiário, incluindo alterações no 

Controle, sem a prévia anuência por escrito da Sociedade. 

 

7. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

7.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário da Sociedade e/ou de rescisão de 

contrato de prestação de serviços celebrado entre o Beneficiário e a Sociedade, as regras 

estabelecidas no item 10 do Plano deverão ser aplicadas.  

 

8. DISPOSITIVOS DIVERSOS  

 

8.1. Os termos definidos em letra maiúscula neste Contrato de Outorga devem ser 

interpretados conforme as definições constantes do Plano, que é parte integrante deste 

instrumento como Anexo I. 

 

8.2. Nenhuma disposição do Contrato de Outorga confere ao Beneficiário direitos com 

respeito à permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da 

Sociedade ou interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições 

legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme 

o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 

8.3. Este Contrato de Outorga será regido e interpretado de acordo com as Leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

8.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato de 

Outorga e uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com 
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relação ao Beneficiário, o disposto no presente Contrato de Outorga. 

 

8.5. Este Contrato de Outorga é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga 

as Partes, assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer 

título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 

 

8.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato de Outorga, os 

direitos e obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da outra Sociedade. 

 

8.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não cumprimento 

ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das disposições deste Contrato 

de Outorga não será interpretada ou entendida como desistência, alteração, modificação, 

renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui estabelecidos, previstos e acordados, e 

não prejudicará o direito de qualquer Parte de exigir o cumprimento da obrigação assumida. 

 

8.8. As Partes reconhecem que este Contrato de Outorga está sendo assinado na data 

indicada abaixo, porém manifestam-se expressamente no sentido de que este Contrato de 

Outorga é válido, vigente e produz plenos efeitos desde 4 de fevereiro de 2021, nada 

opondo à retroação plena de todos os seus efeitos. 

 

9. FORO 

 

9.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca de São Paulo, Capital, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas as Partes, assinam o presente Contrato, 

acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, e declaram a concordância em realizar as 

assinaturas em formato eletrônico, de acordo com as disposições legais, especificamente 

a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

(página de assinaturas na folha seguinte.) 
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(página de assinatura do Contrato de Outorga de Quotas Virtuais celebrado, em 15 de 

fevereiro de 2021 entre a TC Traders Club Ltda. e o ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA.) 

 

 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA  

 

 

_____________________________________ 

[TC – Traders Club Ltda.] 

Por: Israel Calebe Massa 

Cargo: Diretor Financeiro 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome: Pedro Medeiros Machado Nome: Tomás Soares da Silva Barros 

R.G.: 66.385.021-6 R.G.: 7.875.573 
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CONTRATO DE OUTORGA DE QUOTAS VIRTUAIS 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

I. TC TRADERS CLUB LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 7º 

andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 26.345.998/0001-50, neste ato representada por seus 

representantes legais na forma de seu Contrato Social, doravante denominada 

simplesmente “Sociedade”; e, de outro lado, 

 

II. BRENO DE ANDRADE SILVA ROQUE 42744072842, sociedade empresária 

limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida dos Tajuras, 

212, CEP 05670-000, doravante denominado simplesmente “Beneficiário”;  

 

(Sociedade e Beneficiário, individualmente, “Parte” e, em conjunto, as “Partes”), 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(A) foi aprovado pela Reunião de Sócios da Sociedade realizada em 4 de fevereiro de 

2021, o plano de Incentivo Baseado na Outorga de Quotas, conforme os termos do 

Anexo I (o “Plano”), que autorizou a celebração do presente Contrato de Outorga 

de Quotas Virtuais (“Contrato de Outorga”); 

 

(B) a fim de formalizar a outorga das Quotas Virtuais e de fixar as regras para o 

Exercício das Quotas Virtuais, faz-se necessária a celebração do presente 

instrumento; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Outorga, conforme cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Este Contrato de Outorga tem como objeto a outorga ao Beneficiário de 2.500 (duas 

mil e quinhentas) Quotas Virtuais, representando 0,05% do capital social da Sociedade na 

presente data, de acordo com as regras e condições estabelecidas no Plano e neste Contrato 

de Outorga. Cada Quota Virtual representará o direito do Beneficiário de receber o valor 

integral correspondente a 1 (uma) quota da Sociedade na data de Exercício do Prêmio, 

conforme estabelecido no Plano e no presente Contrato, condicionado ao cumprimento do 

Período de Elegibilidade e dos Períodos de Vesting estipulados neste Contrato de Outorga.  

 

Clicksign cbee1bfe-c457-4375-802e-d0469be33cfaClicksign 9d061f46-9ba4-4a08-9d0f-16916730cce4



2 

 

1.2. Para fins de esclarecimento, na hipótese de transformação do tipo da Sociedade de 

“sociedade empresária limitada” para “sociedade anônima”, cada Quota Virtual passará, 

automaticamente, a representar o direito do Beneficiário de receber o valor integral 

correspondente a 1 (uma) ação preferencial de emissão da Sociedade, desde que tal 

proporção seja estabelecida no ato de transformação e observado o disposto na Cláusula 

1.3.  

 

1.3. O Beneficiário está sujeito à mesma diluição dos Sócios da Sociedade para fins de 

apuração do valor a ser pago no momento da liquidação do Prêmio, de modo que caso o 

número, espécie e classe das quotas/ações de emissão da Sociedade venham a ser alterados 

como resultado de aumentos de capital e/ou bonificações, a Sociedade efetuará, se 

necessário, os ajustes aplicáveis. Ainda, o Beneficiário está sujeito aos ajustes aplicáveis 

aos Sócios da Sociedade em caso de desdobramentos, grupamentos ou conversão de quotas 

de uma espécie ou classe em outra ou conversão de quotas em outros valores mobiliários 

emitidos pela Sociedade.  

 

2. PERÍODO DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1. O Período de Elegibilidade é de 12 (doze) meses contados desde 28 de setembro de 

2020. Após o término do Período de Elegibilidade, no 28 de setembro de 2021, o 

Beneficiário será detentor de Quotas Virtuais e iniciar-se-ão os Períodos de Vesting 

aplicáveis, de acordo com o disposto na Cláusula 3 abaixo.  

 

3. PERÍODOS DE VESTING E VALOR DO PRÊMIO  

 

3.1. O Beneficiário somente poderá converter suas Quotas Virtuais em valor monetário 

igual ao Prêmio a partir do momento em que as Quotas Virtuais forem convertidas em 

Quotas Plenamente Adquiridas, observados os seguintes Períodos de Vesting e ressalvadas 

as regras de saída e as regras aplicáveis a Eventos de Liquidez:  

 

A. Concluído o Período de Elegibilidade, uma parcela correspondente a 25% 

(vinte e cinco por cento) das Quotas Virtuais será convertida em Quotas 

Plenamente Adquiridas;  

 

B. Mensalmente, durante um período de 36 (trinta e seis) meses contados a 

partir do 30º (trigésimo) dia após o fim do Período de Elegibilidade, 1/36 

(um trinta e seis avos) das Quotas Virtuais remanescentes será convertida 

em Quotas Plenamente Adquiridas. 

 

3.1.1. O Prêmio a ser pago por cada Quota Plenamente Adquirida ao Beneficiário 
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quando do Exercício será equivalente ao Valuation Inicial.  

 

3.1.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2. Em caso de Eventos de Liquidez, os Períodos de Vesting serão alterados conforme 

abaixo, totalizando um período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Evento 

de Liquidez. Assim, o Beneficiário (a) poderá Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas e 

(b) terá suas Quotas Não Plenamente Adquiridas convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, observados os prazos abaixo e as regras de saída aplicáveis:  

 

A. Em relação às Quotas Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no 

momento do Evento de Liquidez (ou seja, as Quotas Virtuais convertidas 

em Quotas Plenamente Adquiridas antes do Evento de Liquidez mas não 

Exercidas até o Evento de Liquidez): 

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas, a partir do recebimento pelo Beneficiário da 

notificação enviada pela Sociedade informando sobre o Evento de 

Liquidez, observadas as regras de envio de Notificação de Exercício 

previstas no Plano e na Cláusula 5 abaixo;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas poderão 

ser Exercidas após o 12º (décimo segundo) mês contado a partir da 

data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Plenamente Adquiridas 

poderão ser Exercidas após o 24º (vigésimo quarto) mês contado a 

partir da data do Evento de Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas.   

 

B. Desde que cumprido o Período de Elegibilidade, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do Evento de Liquidez;  
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(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do Evento de Liquidez, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do Evento de 

Liquidez, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

C. Caso o Beneficiário não tenha cumprido com o Período de Elegibilidade na 

data de ocorrência de um Evento de Liquidez, em relação às Quotas Não 

Plenamente Adquiridas detidas pelo Beneficiário no momento do Evento de 

Liquidez:  

 

(i) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas após o 30º 

(trigésimo) dia contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade;  

 

(ii) 30% (trinta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas serão 

convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 12º (décimo 

segundo) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas; e 

 

(iii) 40% (quarenta por cento) das Quotas Não Plenamente Adquiridas 

serão convertidas em Quotas Plenamente Adquiridas, após o 24º 

(vigésimo quarto) mês contado a partir da data do fim do Período de 

Elegibilidade, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas.  

 

3.2.1. Observado o disposto no Plano, o Prêmio a ser pago ao Beneficiário por cada 

Quota Plenamente Adquirida Exercida será equivalente ao Valuation Evento 

de Liquidez.  

 

3.2.2. Para o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá 

observar o disposto nas Cláusulas 4 e 5 abaixo.   

 

3.2.3. Observado o disposto na Cláusula 5.2.2 abaixo, na hipótese de o Evento de 

Liquidez ser um IPO e, por qualquer motivo, o IPO não seja consumado, os 

Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.2 perderão efeito, de modo que 
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deverão ser aplicáveis os Períodos de Vesting previstos na Cláusula 3.1 

acima. 

 

4. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

4.1. Esgotados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting estabelecidos nas 

Cláusulas 2 e 3 acima, inclusive nas hipóteses de alteração dos Períodos de Vesting 

decorrente de Evento de Liquidez, as Quotas Plenamente Adquiridas poderão ser Exercidas 

a qualquer tempo pelo Beneficiário até o prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir 

da presente data, sob pena de decadência do direito, exceto pelo previsto na Cláusula 5 

abaixo.  

 

5. LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS VIRTUAIS 

 

5.1. Observados os Períodos de Elegibilidade e os Períodos de Vesting, conforme 

previstos neste Contrato de Outorga, o Exercício das Quotas Plenamente Adquiridas será 

formalizado mediante o envio de Notificação de Exercício pelo Beneficiário à Sociedade, 

com base no modelo de notificação a ser divulgado pela Sociedade, na qual deverá constar 

a quantidade das Quotas Plenamente Adquiridas que o Beneficiário deseja Exercer e 

receber o Prêmio.  

 

5.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente 

Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício (a) até o 10º (décimo) 

dia útil após a realização do protocolo da documentação do IPO na CVM ou (b) após o 1º 

(primeiro) dia útil contado da divulgação do Anúncio de Encerramento do IPO. Para fins 

de esclarecimento, a Sociedade se obriga a notificar o Beneficiário sobre a realização do 

primeiro protocolo da documentação do IPO Brasil na CVM em até 2 (dois) dias úteis 

contados do referido protocolo. 

 

5.2.1. Na hipótese de IPO Brasil, caso o Beneficiário envie a Notificação de 

Exercício em qualquer data compreendida entre os períodos previstos nos 

itens (a) e (b) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga, a Notificação de 

Exercício será considerada como não enviada para todos os fins.  

 

5.2.2. Na hipótese de IPO Brasil, caso uma Notificação de Exercício seja enviada 

até o prazo previsto no item (a) da Cláusula 5.2 deste Contrato de Outorga e, 

por qualquer motivo, o IPO Brasil não seja consumado, a Notificação de 

Exercício será desconsiderada e não produzirá nenhum efeito, de modo que 

caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas Plenamente Adquiridas, este 

deverá reenviar a Notificação de Exercício e, neste caso, o Prêmio será 
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calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.2.3. Na hipótese de IPO EUA, os prazos e procedimentos mencionados nesta 

Cláusula 5 serão adequados pela Sociedade para adequá-los às respectivas 

Leis aplicáveis sendo que, em qualquer caso e na medida do possível, as 

regras já contratadas deverão ser observadas em tais adequações. Não 

obstante, a Sociedade deverá notificar o Beneficiário, tão logo seja 

razoavelmente possível e permitido de acordo com as Leis aplicáveis, para 

informar sobre os prazos e regras de envio de Notificação de Exercício e 

cálculo do Prêmio que serão aplicáveis ao caso específico. 

 

5.3. Na hipótese de Alteração de Controle, caso o Beneficiário deseje Exercer as Quotas 

Plenamente Adquiridas, o Beneficiário deverá enviar a Notificação de Exercício até o 5º 

(quinto) dia útil após o recebimento, pelo Beneficiário, da notificação de Alteração de 

Controle a ser enviada pela Sociedade. Para fins de esclarecimento, a Sociedade se obriga 

a notificar o Beneficiário sobre a Alteração de Controle com, no mínimo, 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da consumação e implementação da Alteração de Controle.  

 

5.3.1. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício dentro do prazo 

previsto na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, as suas Quotas Não 

Plenamente Adquiridas quando convertidas em Quotas Plenamente 

Adquiridas, nos termos deste Contrato de Outorga, serão automaticamente 

Exercidas na data de conversão, sendo certo que, neste caso, o Prêmio a ser 

pago pela Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, 

será calculado com base no Valuation Evento de Liquidez, observado o 

disposto no item 10 do Plano (que deverá ser automaticamente aplicável nas 

hipóteses previstas em tal item 10).  

 

5.3.2. Caso o Beneficiário envie a Notificação de Exercício após o prazo previsto 

na Cláusula 5.3 deste Contrato de Outorga, o Prêmio a ser pago pela 

Sociedade, nos termos da Cláusula 5.4 deste Contrato de Outorga, será 

calculado com base no Valuation Inicial. 

 

5.4. Observado o disposto nas Cláusulas 3.1 e 3.2, a Sociedade deverá realizar o 

pagamento do Prêmio em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, corrigidas 

por 105% (cento e cinco porcento) do CDI desde a data do primeiro pagamento até a data 

de cada respectivo pagamento, sendo que a primeira parcela será devida no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados (a) da data do recebimento pela Sociedade da Notificação Exercício, 

ou (b) caso um Evento de Liquidez esteja em curso, do efetivo aporte de recursos 

provenientes do Evento de Liquidez, caso aplicável, o que ocorrer por último. 
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6. RESCISÃO  

 

6.1. O presente Contrato de Outorga será automaticamente resilido, independentemente 

de qualquer comunicação ao Beneficiário, nas seguintes hipóteses: 

 

(i) a Sociedade for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada;  

 

(ii) o Beneficiário deixe de prestar serviços à Sociedade, por qualquer razão, 

observado o disposto no item 10 do Plano; e 

 

(iii) na hipótese de o Beneficiário ser uma Pessoa jurídica, qualquer alteração, direta 

ou indireta, no quadro societário do Beneficiário, incluindo alterações no 

Controle, sem a prévia anuência por escrito da Sociedade. 

 

7. REGRAS DE SAÍDA DO BENEFICIÁRIO 

 

7.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário da Sociedade e/ou de rescisão de 

contrato de prestação de serviços celebrado entre o Beneficiário e a Sociedade, as regras 

estabelecidas no item 10 do Plano deverão ser aplicadas.  

 

8. DISPOSITIVOS DIVERSOS  

 

8.1. Os termos definidos em letra maiúscula neste Contrato de Outorga devem ser 

interpretados conforme as definições constantes do Plano, que é parte integrante deste 

instrumento como Anexo I. 

 

8.2. Nenhuma disposição do Contrato de Outorga confere ao Beneficiário direitos com 

respeito à permanência como empregado, administrador ou prestador de serviços da 

Sociedade ou interferirá de qualquer modo com o direito da Sociedade, sujeito às condições 

legais e àquelas do contrato de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, conforme 

o caso, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Beneficiário. 

 

8.3. Este Contrato de Outorga será regido e interpretado de acordo com as Leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

8.4. O Beneficiário adere, neste ato, aos termos e condições previstos no Plano, sendo 

certo que na hipótese de conflito entre qualquer disposição prevista neste Contrato de 

Outorga e uma disposição prevista no Plano, deverá prevalecer, exclusivamente com 

relação ao Beneficiário, o disposto no presente Contrato de Outorga. 
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8.5. Este Contrato de Outorga é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga 

as Partes, assim como seus cessionários autorizados e herdeiros e sucessores a qualquer 

título, somente podendo ser alterado por meio de aditivo por escrito, devidamente assinado 

por todas as Partes. 

 

8.6. Exceto conforme expressamente permitido, o presente Contrato de Outorga, os 

direitos e obrigações dele decorrentes, ou a respectiva posição contratual, não poderão ser 

cedidos e/ou transferidos, parcial ou integralmente, pelo Beneficiário, sem o prévio e 

expresso consentimento por escrito da outra Sociedade. 

 

8.7. A eventual tolerância de qualquer das Partes quanto ao atraso, ao não cumprimento 

ou ao cumprimento defeituoso ou incompleto de qualquer das disposições deste Contrato 

de Outorga não será interpretada ou entendida como desistência, alteração, modificação, 

renúncia ou novação de quaisquer dos direitos aqui estabelecidos, previstos e acordados, e 

não prejudicará o direito de qualquer Parte de exigir o cumprimento da obrigação assumida. 

 

8.8. As Partes reconhecem que este Contrato de Outorga está sendo assinado na data 

indicada abaixo, porém manifestam-se expressamente no sentido de que este Contrato de 

Outorga é válido, vigente e produz plenos efeitos desde 4 de fevereiro de 2021, nada 

opondo à retroação plena de todos os seus efeitos. 

 

9. FORO 

 

9.1. Fica eleito pelas Partes o foro da Comarca de São Paulo, Capital, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado. 

 

E, assim, por estarem justas e contratadas as Partes, assinam o presente Contrato, 

acompanhadas de 2 (duas) testemunhas, e declaram a concordância em realizar as 

assinaturas em formato eletrônico, de acordo com as disposições legais, especificamente 

a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 

(página de assinaturas na folha seguinte.) 
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(página de assinatura do Contrato de Outorga de Quotas Virtuais celebrado, em 15 de 

fevereiro de 2021 entre a TC – Traders Club Ltda. e o BRENO DE ANDRADE SILVA 

ROQUE 42744072842.) 

 

 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

BRENO DE ANDRADE SILVA ROQUE 42744072842 

 

 

_____________________________________ 

[TC – Traders Club Ltda.] 

Por: Israel Calebe Massa 

Cargo: Diretor Financeiro 

 

Testemunhas: 

 

______________________________ ______________________________ 

Nome: Pedro Medeiros Machado Nome: Tomás Soares da Silva Barros 

R.G.: 66.385.021-6 R.G.: 7.875.573 
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