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TC TRADERS CLUB S.A. 

CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50 

NIRE nº 35.300.566.521 

 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021 

 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 30 de abril de 2021, às 10h00, na sede social da 

TC TRADERS CLUB S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr., n.º 758, 7º andar, conjunto 71, CEP 04.542-000. 

 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos 

termos do artigo 124, §4.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 

das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença dos acionistas detentores de ações que 

representam a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas 

apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.  

 

3. MESA: Presidida pelo Sr. Omar Ajame Zanatto Miranda e secretariada pelo Sr. Pedro 

Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho. 

 

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a aprovação dos termos e condições da 1ª emissão 

para colocação privada de debêntures conversíveis em ações da Companhia, em série única, no 

valor total de R$72.800.000,00 (setenta e dois milhões e oitocentos mil reais) (“Escritura” e 

“Debêntures”, respectivamente); (ii) a eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração 

da Companhia; e (iii) a autorização aos administradores da Companhia para tomarem todas as 

providências necessárias para a prática das deliberações eventualmente aprovadas. 

 

5. DELIBERAÇÕES: Após o exame, análise e discussão das matérias da ordem do dia, os 

acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou 

ressalvas, o quanto segue: 

 

5.1. Aprovar, por unanimidade, a emissão das Debêntures, de acordo com a Escritura na forma 

do Anexo I, as quais terão as seguintes características e condições: 

 

(a) Número da Emissão: 1ª emissão de debêntures da Companhia. 

 

(b) Valor Total da Emissão: R$72.800.000,00 (setenta e dois milhões e oitocentos mil 

reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo). 

 

(c) Número de Séries: série única. 

 

(d) Quantidade de Debêntures: 728 (setecentas e vinte e oito) Debêntures. 

 

(e) Valor Nominal Unitário: R$100.000,00 (cem mil reais), na Data de Emissão (conforme 

definida a seguir) (“Valor Nominal Unitário”). 
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(f) Forma das Debêntures: As Debêntures serão emitidas sob a forma escritural, sem 

emissão de certificados temporários ou definitivos, sendo que, para todos os fins de direito, a 

titularidade das Debêntures será comprovada pela averbação nos Livros de Registro de 

Debêntures e de Transferência de Debêntures da Companhia e pelo boletim de subscrição. 

 

(g) Espécie: Quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei 6.404/76. 

 

(h) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 30 

de abril de 2021 (“Data de Emissão”). 

 

(i) Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Subscrição: As Debêntures serão 

subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário, e serão integralizadas em dinheiro e em moeda 

corrente nacional, em uma única parcela, nesta data. 

 

(j) Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão o prazo de 36 (trinta e seis) meses, 

sendo o vencimento em 30 de abril de 2024, sendo certo que as Debêntures serão automaticamente 

canceladas na hipótese de conversão em ações, conforme previsto na Escritura de Emissão. 

 

(k) Colocação: Colocação privada, sem a intermediação de instituições integrantes do 

sistema de distribuição de valores mobiliários. 

 

(l) Conversibilidade: As Debêntures serão convertidas em 12.133.333 (doze milhões e 

cento e trinta e três mil e trezentas e trinta e três) ações preferenciais classe A, as quais terão as 

seguintes características: (i) terão direito a voto; (ii) na hipótese de qualquer evento que implique 

reembolso do capital, as Ações Preferenciais Classe A terão o direito de receber prioritariamente 

um montante equivalente ao Valor Total da Emissão (seja ele pago em moeda corrente nacional, 

internacional, ou qualquer outro ativo), corrigido pelo CDI desde a Data de Emissão até a data do 

efetivo reembolso do capital, deduzidos eventuais dividendos declarados e pagos e/ou eventuais 

outros montantes decorrentes das ações; (iii) não serão resgatáveis; e (iv) poderão ser convertidas 

em ações ordinárias, nas hipóteses previstas no Acordo de Acionistas, ou a qualquer tempo, a 

pedido de pelo menos 50% (cinquenta por cento) de seus detentores, à razão de conversão de 1:1 

(ou seja, cada 1 (uma) ação preferencial classe A será equivalente a 1 (uma) ação ordinária), 

sujeita a eventuais ajustes proporcionais no caso de desdobramento ou grupamento de ações.  

 

5.2. Os acionistas da Companhia declaram expressamente, neste ato, que renunciam aos seus 

respectivos direitos de preferência que lhes cabe na subscrição das novas debêntures emitidas nos 

termos do item 5.1 acima, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 171 da Lei das Sociedades por 

Ações, as quais foram totalmente subscritas pelo TC PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento em participações, inscrito no 

CNPJ/ME sob o n° 39.817.142/0001-81 , neste ato representado por seu administrador BANCO 

DAYCOVAL S.A., instituição financeira devidamente autorizada à prestação dos serviços de 

administração de carteira de valores mobiliários nos termos da regulamentação aplicável, 

conforme Ato Declaratório nº 17.552, expedido em 05.12.2019, com sede na cidade e estado de 

São Paulo, na Avenida Paulista, n. 1793, inscrita no CNPJ/ME sob nº 62.232.889/0001-90, de 

acordo com o Boletim de Subscrição, na forma do Anexo II. 

 

5.3. Os acionistas decidem aprovar a eleição do EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA 

FILHO,  brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 
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27.950.462-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 296.300.688-85, residente e domiciliado na Capital 

do Estado de São Paulo, na Rua Marcos Lopes, apto. 51, nº 189, Vila Nova Conceição, CEP 

04513-080  para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato 

unificado com os demais membros do Conselho de Administração até 05 de fevereiro de 2023.   

 

5.4. Consignar que o membro do Conselho de Administração da Companhia ora eleito aceita 

o cargo e declara sob as penas da lei, que não se encontra impedido, por lei especial, de exercer a 

administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que 

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o 

sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes 

previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando ciente do disposto no 

artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. 

 

5.5. Em decorrência das deliberações acima tomadas, ficam os administradores da Companhia 

autorizados a celebrar todos os documentos necessários para a emissão das Debêntures, incluindo, 

mas não se limitando à celebração da Escritura, que se encontra apensada à presente ata na forma 

do Anexo I, e a seu registro, nos termos da lei. 

 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada 

a presente ata na forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os acionistas 

presentes assinada. O Presidente e o Secretário desta Assembleia Geral Extraordinária declaram 

que esta ata é a cópia fiel da que está transcrita no livro de atas da Companhia  

 

São Paulo/SP, 30 de abril de 2021. 

 

 

Mesa: 

 

___________________________ 

OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA  

Presidente 

___________________________ 

PEDRO G. BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO 

Secretário 
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ANEXO I  
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES 

CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA PRIMEIRA 

EMISSÃO DA TC TRADERS CLUB S.A. 

 

Pelo presente instrumento particular, as seguintes partes (cada uma, “Parte” e, em conjunto, 

“Partes”): 

 

TC TRADERS CLUB S.A., sociedade anônima, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães 

Júnior, nº 758, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.345.998/0001-50, neste ato representada na forma do seu 

Estatuto Social (“Emissora”); 

 

TC PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de 

investimento em participações, inscrito no CNPJ/ME sob o n° 39.817.142/0001-81, neste ato 

representado por seu gestor GARIN INVESTIMENTOS LTDA., instituição financeira devidamente 

autorizada à prestação dos serviços de gestão  nos termos da regulamentação aplicável, conforme 

Ato Declaratório nº 13.001, expedido em 09 de abril de 2013, com sede na Rua Hungria, n.º 664, 

CEP: 01455-904, Jardim Europa, Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob nº 

17.516.277/0001-74 (“Debenturista”);  

 

ISRAEL CALEBE MASSA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade o RG 

nº 46.375.018-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 392.148.868-06, residente e domiciliado à 

Rua Domingos de Souto Maior, nº 116, Vila Nossa Senhora do Retiro, CEP 02951-100, São 

Paulo/SP (“Israel”); 

 

OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de 

identidade o RG nº 33.183.853-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 331.267.528-61, residente 

e domiciliado à Rua Aimberê, nº 1.749, apartamento 51, Sumaré, CEP 01258-020, São Paulo/SP 

(“Omar”); 

 

PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO, brasileiro, convivente em união 

estável, empresário, portador da cédula de identidade o RG nº 36.630.739-3 SSP/SP, inscrito no 

CPF/ME sob o nº 342.373.478-77, residente e domiciliado à Rua Araporé, nº 529, Jardim 

Guedala, CEP 05608-001, São Paulo/SP (“Pedro”); 

 

STARTUPS BR HOLDING LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

18.121.457/0001-10, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE 

nº 43.207.389.361, com sede na Rua Alfredo Correa Daudt, nº 125, apto 302, Boa Vista, CEP 

90480-120, Porto Alegre/RS, neste ato representada na forma do seu Contrato Social (“Startups”); 

 

RAFAEL FERRI, brasileiro, solteiro, nascido em 02/01/1979, empresário, portador da cédula de 

identidade o RG nº 1.038.359.913 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob nº 953.744.850-91, residente 
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e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Alameda Vicente de 

Carvalho nº 58, Boa Vista, CEP: 91340-490 (“Ferri”); 

 

GUILLERMO ANDRES PARRA BERNAL, colombiano naturalizado brasileiro, divorciado, 

economista, portador da cédula de identidade o RNE nº V346268-5 CGPI/DIREX/DPF, inscrito 

no CPF/ME sob o nº 732.310.611-72, residente e domiciliado na Praça Vilaboim, nº 78, 

apartamento 81, Higienópolis, CEP 01241-010, São Paulo/SP (“Guillermo”); 

 

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 

(“Machado”);  
 
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 (“Luiz 
Felipe”); 
 
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 (“Mariano”); e 

 

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, São Paulo/SP (“Javier” e, em conjunto com Israel, Omar, Pedro, 

Startups, Guillermo, Machado, Luiz Felipe e Mariano, “Acionistas Originais”);  

 

RESOLVEM celebrar este Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de Debêntures 

Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, da Primeira Emissão da TC 

Traders Club S.A. (“Escritura”), de acordo com os seguintes termos e condições:  

 

1. AUTORIZAÇÃO E REQUISITOS 

 

1.1. A Emissão das Debêntures é celebrada com base nas deliberações da Assembleia Geral 

extraordinária da Emissora, realizada em 30 de abril de 2021, cuja ata deverá ser protocolizada 

na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) e publicada no Diário Oficial do Estado 

de São Paulo e em jornal de grande circulação, em até 30 (trinta) dias da presente data, nos termos 

dos artigos 62 e 289 da Lei das Sociedades por Ações. A Emissora declara que a totalidade de 

seus acionistas compareceu à referida Assembleia Geral Extraordinária da Emissora e renunciou, 

expressamente, a seus respectivos direitos de preferência para subscrição das Debêntures objeto 

desta Escritura para fins do disposto no artigo 57, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.  
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1.2. Esta Escritura e seus eventuais aditamentos serão arquivados, pela Emissora, na JUCESP. 

 

1.3. A Emissão não será objeto de registro perante a CVM uma vez que as Debêntures ora 

emitidas serão colocadas de forma privada, sem qualquer esforço de venda perante investidores 

ou público em geral. 

 

2. OBJETO SOCIAL DA EMISSORA 

 

2.1. Nos termos de seu Estatuto Social, constituem o objeto social da Emissora as seguintes 

atividades: (i) treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial com foco na área financeira 

e empresarial; (ii) operação de páginas e portais da internet que atualizam periodicamente seu 

conteúdo, gerando e mantendo informações sobre o mercado financeiro, empresarial e do sistema 

político brasileiro; (iii) portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na 

internet; (iv) edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos; (v) atividades de 

organização e promoção de feiras, congressos, convenções, conferências e exposições comerciais 

e profissionais seja pela internet ou eventos físicos; (vi) desenvolvimento de programas de 

computador sob encomenda; (vii) desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 

customizáveis e não-customizáveis; (viii) consultoria em tecnologia da informação; e (ix) suporte 

técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.  

 

3. DESTINAÇÃO DE RECURSOS 

 

3.1. Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão integralmente utilizados 

para executar os seus Plano de Negócios e o Orçamento Anual, a ser aprovado pelos acionistas da 

Emissora.  

 

4. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO E DAS DEBÊNTURES 

 

4.1. Número da Emissão. A presente emissão representa a 1ª (primeira) emissão de debêntures 

da Emissora (“Emissão”).  

 

4.2. Data de Emissão. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 30 

de abril de 2021 (“Data de Emissão”). 

 

4.3. Prazo e data de vencimento. Observado o disposto nesta Escritura, as Debêntures terão o 

prazo de 36 (trinta e seis) meses, sendo o vencimento em 30 de abril de 2024 (“Data de 

Vencimento”). Para fins de esclarecimento, as Debêntures serão automaticamente canceladas na 

hipótese de Conversão. 

 

4.4. Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão é de R$72.800.000,00 (setenta e dois 

milhões e oitocentos mil reais), na Data de Emissão. 
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4.5. Quantidade. Serão emitidas 728 (setecentas e vinte oito) debêntures conversíveis em 

Ações Preferenciais Classe A da Emissora (“Debêntures”), observadas as disposições da Cláusula 

4.15.  

 

4.5.1. As ações preferenciais classe A irão possuir as seguintes características (“Ações 

Preferenciais Classe A”): 

 

(i) Voto: As Ações Preferenciais Classe A terão direito a voto. 

 

(ii) Prioridade no Reembolso do Capital: Na hipótese de qualquer evento que 

implique reembolso do capital, o detentor de Ações Preferenciais Classe A terá o 

direito de receber prioritariamente um montante equivalente ao Valor Investido 

(seja ele pago em moeda corrente nacional, internacional, ou qualquer outro 

ativo), corrigido pelo CDI desde a Data de Emissão até a data do efetivo 

reembolso do capital, deduzidos eventuais dividendos declarados e pagos e/ou 

eventuais outros montantes decorrentes das ações (por exemplo, reduções de 

capital social).  

 

(iii) Resgate: As Ações Preferenciais Classe A não poderão ser resgatadas. 

 

(iv) Conversibilidade: Conforme previsto no Estatuto Social, as Ações Preferenciais 

Classe A poderão ser convertidas em ações ordinárias, nas hipóteses previstas no 

Acordo de Acionistas, ou a qualquer tempo, a pedido de pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) de seus detentores, à razão de conversão de 1:1 (ou seja, 

cada 1 (uma) Ação Preferencial Classe A será equivalente a 1 (uma) Ação 

ordinária), sujeita a eventuais ajustes proporcionais no caso de desdobramento ou 

grupamento de ações. As Ações Preferenciais Classe A que forem convertidas 

em ações ordinárias perderão a prioridade de reembolso, conforme previsto na 

Cláusula 4.5.1(ii).  

 

4.6. Séries. A Emissão será realizada em série única. 

 

4.7. Valor Nominal Unitário. As Debêntures terão valor nominal unitário de R$100.000,00 

(cem mil reais) cada uma. 

 

4.8. Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

4.9. Tipo e Forma. As Debêntures serão emitidas sob a forma escritural, sem emissão de 

certificados temporários ou definitivos, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das 

Debêntures será comprovada pela averbação nos Livros de Registro de Debêntures e de 

Transferência de Debêntures da Emissora e pelo único boletim de subscrição que será assinado 

pelo Debenturista e pela Emissora na Data de Emissão, nos termos do Anexo I.  
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4.10. Colocação. As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem a intermediação de 

instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, não estando sujeitas, 

portanto, ao registro de emissão e distribuição perante a CVM de que trata o artigo 19 da Lei 

n.º 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

 

4.11. Forma e Preço de Integralização. As Debêntures deverão ser integralizadas, em dinheiro 

e em moeda corrente nacional, em uma única parcela na Data de Emissão. 

 

4.12. Negociação. As Debêntures não serão registradas para negociação no mercado secundário 

e não poderão ser, por qualquer razão, Transferidas sem o cumprimento dos procedimentos 

previstos nas  Cláusulas 4.12.1, 4.12.2 4.12.3 e 4.12.4 abaixo.  
 

4.12.1. Exceto na hipótese de uma Transferência Permitida, na hipótese de o Debenturista 

desejar Transferir parte ou a totalidade das Debêntures (“Debêntures Ofertadas”) para qualquer 

Pessoa (“Potencial Comprador”), o Debenturista deverá notificar os Acionistas Originais, com 

cópia para a Emissora, sobre a Transferência das Debêntures Ofertadas pretendida, incluindo 

cópia integral da oferta realizada pelo Potencial Comprador, assim como das minutas finais dos 

documentos regulando a Transferência das Debêntures acordadas com o Potencial Comprador, 

incluindo, ao menos, o preço ofertado por cada Debênture Ofertada, as condições e forma de 

pagamento, nome e qualificação do Potencial Comprador, em se tratando de um Potencial 

Comprador que seja uma Pessoa jurídica, de seus Controladores e as atividades desempenhadas 

pelo grupo econômico do Potencial Comprador (“Notificação de Transferência”). Para fins de 

esclarecimento, e observado o disposto nas Cláusulas 4.12.3 e 4.12.4, a Transferência ao Potencial 

Comprador ficará condicionada à adesão, de forma irrevogável e irretratável, a todos os termos e 

condições previstos nesta Escritura, no Acordo de Investimentos e no Acordo de Acionistas.  

 

4.12.2. Transferências Permitidas. O Debenturista poderá, a qualquer momento, efetuar 

uma Transferência de suas Debêntures, sem observar as restrições dispostas nesta Escritura, nas 

seguintes hipóteses (cada uma, uma “Transferência Permitida” e os cessionários de referidas 

Debêntures, direta ou indiretamente, um, “Cessionário Permitido”):  
 

(i) todas ou parte das Debêntures em razão do pagamento de resgate ou 
amortização pelo Debenturista aos seus cotistas (ou aos cotistas de seus 
cotistas) com entrega de Debêntures; e 
 

(ii) todas ou parte das Debêntures transferidas direta ou indiretamente em 
razão de (a) uma Transferência de cotas de emissão do Debenturista, a 
outro cotista do Debenturista, a um membro de sua família imediata que, 
necessariamente, seja seu ascendente ou descendente direto e/ou seu 
cônjuge, ou seu parente até segundo grau; ou (b) uma Transferência em 
razão do falecimento de um cotista do Debenturista, para seus herdeiros 
e/ou sucessores. 
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4.12.2.1. As Transferências Permitidas previstas na Cláusula 4.12.2  acima 
estarão condicionadas à adesão de tal Pessoa a todos os termos e condições previstos nesta 

Escritura, no Acordo de Investimentos e no Acordo de Acionistas. Para fins de esclarecimento, na 
hipótese de uma Transferência Permitida envolvendo o Debenturista conforme previsto na 
Cláusula 4.12.2 acima, as Pessoas que receberem as Debentures deverão atuar como um único 

bloco para fins desta Escritura, do Acordo de Investimentos e/ou do Acordo de Acionistas, 
inclusive para o exercício dos direitos atribuídos ao Debenturista, mediante a nomeação de um 
único procurador, sub-rogando o Debenturista em seus direitos e obrigações, na proporção das 

Debêntures Transferidas, conforme aplicável. 

4.12.3. Direito de Preferência. Exceto no caso de uma Transferência Permitida e em 

relação a Transferências indiretas de Debêntures em razão de Transferência de cotas de emissão 

do Debenturistas ou subscrição por terceiros de novas cotas emitidas pelo Debenturista, os 

Acionistas Originais terão o direito de adquirir, na proporção de suas respectivas participações no 

capital social da Emissora, as Debêntures Ofertadas, nos mesmos termos e condições da oferta do 

Potencial Comprador, conforme previsto na Notificação de Transferência (“Direito de 

Preferência”). Os Acionistas Originais que desejarem exercer o Direito de Preferência deverão, 

em até 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da Notificação de Transferência, enviar 

notificação ao Debenturista, com cópia para a Emissora, informando se desejam (i) exercer o 

Direito de Preferência sobre as Debêntures Ofertadas, conforme sua respectiva participação na 

capital social da Emissora, (ii) adquirir eventuais sobras das Debêntures em razão do não exercício 

do Direito de Preferência por algum dos Acionistas Originais (“Sobra das Debêntures” e 

“Notificação de Preferência”, respectivamente). A falha dos Acionistas Originais em enviar a 

Notificação de Direito de Preferência dentro do prazo previsto nesta Cláusula 4.12.3 representará 

a sua renúncia ao Direito de Preferência. Caso mais de um Acionista Original manifeste interesse 

em adquirir as Sobras das Debêntures, as Sobras das Debêntures serão alocadas entre os 

Acionistas Originais que tiverem manifestado interesse nesse sentido na Notificação de 

Preferência, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Emissora, 

excluindo as participações no capital social do Acionista Original que não exerceu o Direito de 

Preferência.    

 

4.12.4. Observado o disposto na Cláusula 4.12.3, caso o Direito de Preferência não tenha 

sido exercido ou tenha sido exercido sobre apenas parte das Debêntures Ofertadas ou ainda caso 

os Acionistas Originais não façam jus ao exercício do Direito de Preferência conforme 

Cláusula4.12.3, acima, os Acionistas Originais se obrigam a aprovar a Transferência das 

Debêntures Ofertadas ou das Sobras das Debêntures, conforme aplicável, em até 10 (dez) dias 

contados do recebimento da Notificação de Transferência (“Prazo para Veto de Transferência”), 

exceto se observada uma das hipóteses a seguir:  

 

(i) o Potencial Comprador, ou qualquer Parte Relacionada do Potencial Comprador, 

seja considerado como Pessoa Politicamente Exposta;  
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(ii) o Potencial Comprador, ou qualquer Parte Relacionada do Potencial Comprador, 
realize, pratique ou desenvolva, direta ou indiretamente, na data da Notificação 
de Transferência, qualquer Ato Concorrente;  
 

(iii) existência de investigação por qualquer Autoridade Governamental ou, ainda, 
sentença condenatória proferida por qualquer Autoridade Governamental que 
envolva o Potencial Comprador ou qualquer Parte Relacionada do Potencial 
Comprador, relacionada ao descumprimento de qualquer disposição relacionada 
à Lei Anticorrupção; e 
 

(iv) existência de sentença criminal condenatória transitada em julgado, proferida por 
Autoridade Governamental em face do Potencial Comprador, ou de qualquer 
Parte Relacionada do Potencial Comprador. 

 

4.12.5. Caso os Acionistas Originais não aprovem a Transferência das Debêntures, em 

razão da ocorrência de uma das situações listadas na Cláusula 4.12.4, o Debenturista não poderá 

realizar a Transferência das Debêntures Ofertadas ao Potencial Comprador. Os Acionistas 

Originais somente poderão vetar a transferência das Debêntures Ofertadas com base na ocorrência 

de uma ou mais das hipóteses da Cláusula 4.12.4 acima.  

 

4.12.6. Na hipótese de conflito entre o entendimento do Debenturista e dos Acionistas 

Originais com relação à aplicabilidade da Cláusula 4.12.4 e da Cláusula 4.12.5, a questão poderá 

ser submetida à arbitragem de acordo com o procedimento estabelecido na Cláusula 16, hipótese 

na qual a controvérsia será finalmente solucionada conforme ali previsto.  

 

4.12.7. Observado o Direito de Preferência, caso os Acionistas Originais não vetem a 

Transferência das Debêntures Ofertadas, conforme previsto na Cláusula 4.12.4, no Prazo para 

Veto de Transferência, o Debenturista poderá realizar a Transferência das Debêntures Ofertadas 

para o Potencial Comprador nos termos da Notificação de Transferência, em até 30 (trinta) dias 

contados a partir do fim do Prazo para Veto de Transferência, observada a exigência da Cláusula 

4.12.1 de adesão, do Potencial Comprador, ao Acordo de Investimentos e ao Acordo de 

Acionistas, além de a esta Escritura. Caso o Debenturista não realize a Transferência das 

Debêntures no prazo previsto nesta Cláusula 4.12.7, os procedimentos previstos nas Cláusulas 

4.12.3 e 4.12.4 deverão ser aplicáveis novamente. Para fins de esclarecimento, caso as Debêntures 

Ofertadas representem apenas parte das Debêntures, o Debenturista permanecerá solidariamente 

responsável por qualquer descumprimento do Potencial Comprador com relação ao Acordo de 

Investimentos, Acordo de Acionistas e/ou a esta Escritura. Não obstante, o Debenturista e o 

Potencial Comprador deverão cumprir e exercer todos os seus direitos e obrigações, previstos no 

Acordo de Investimentos, no Acordo de Acionistas e/ou nesta Escritura, conjuntamente como um 

bloco. 

 

4.13. Opção de Venda a R$1,00 do Debenturista. Neste ato, os Acionistas Originais e a 

Emissora, de forma individual e em caráter irrevogável e irretratável, outorgam ao Debenturista 

uma opção para que este venda a totalidade (e não menos do que a totalidade) das Debêntures 
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detidas pelo Debenturista (“Debêntures da Opção de Venda a R$1,00”) nos termos desta Cláusula 

4.13 (“Opção de Venda a R$1,00”). A Opção de Venda a R$1,00 poderá ser exercida pelo 

Debenturista a qualquer momento até a Conversão mediante o envio pelo Debenturista de 

notificação aos Acionistas Originais e à Emissora, informando sobre o exercício da Opção de 

Venda a R$1,00, sendo certo que a tal notificação deverá informar se a Opção de Venda a R$1,00 

deverá ser exercida contra a Emissora ou contra os Acionistas Originais (“Notificação de Opção 

de Venda a R$1,00”). A outorga da Opção de Venda a R$1,00 é feita, neste ato, sem prêmio. Para 

fins de esclarecimento, o Debenturista somente poderá exercer a Opção de Venda caso as 

Debêntures da Opção de Venda a R$1,00 estejam livres e desembaraçadas de qualquer Ônus que 

tenha sido criado e/ou constituído em razão de qualquer ato e/ou fato atribuído exclusivamente 

ao Debenturista.  
 

4.13.1. A Opção de Venda a R$1,00 obrigará a Emissora (em relação à totalidade das 

Debêntures) ou os Acionistas Originais (na proporção de suas respectivas participações no capital 

social da Emissora), a adquirir as Debêntures da Opção de Venda a R$1,00. Para fins de 

esclarecimento, mediante acordo prévio entre todos os Acionistas Originais, qualquer um dos 

Acionistas Originais poderá assumir a obrigação de outro Acionista Original de adquirir as 

Debêntures da Opção de Venda a R$1,00 que deveriam ser por ele adquiridas em razão do 

exercício da Opção de Venda a R$1,00.  

 

4.13.2. O preço a ser pago pela Emissora (ou pelos Acionistas Originais, conforme o 

caso) ao Debenturista, em razão do exercício da Opção de Venda a R$1,00, pela totalidade das 

Debentures da Opção de Venda a R$1,00 é equivalente a R$1,00 (um real) (“Preço da Opção de 

Venda a R$1,00”).  

 

4.13.3. Em até 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da Notificação de Opção 

de Venda a R$1,00 pela Emissora, a Emissora ou os Acionistas Originais, conforme o caso, e o 

Debenturista se obrigam a praticar os seguintes atos: (i) os Acionistas Originais ou a Emissora, 

conforme o caso, deverão realizar o pagamento do Preço da Opção de Venda a R$1,00; (ii) o 

Debenturista deverá Transferir as Debêntures da Opção de Venda a R$1,00 à Emissora ou aos 

Acionistas Originais, conforme o caso, por meio da celebração de instrumento de transferência 

das Debêntures da Opção de Venda a R$1,00, bem realizar os respectivos registros necessários 

para a Transferência das Debêntures da Opção de Venda a R$1,00. 
 

4.14. Conversibilidade. As Debêntures serão conversíveis em Ações Preferenciais de Classe A 

(“Conversão”), na razão de 01 (uma) Debênture para 16.667,67 (dezesseis mil e seiscentas e 

sessenta e sete inteiros e sessenta e sete centésimos) Ações Preferencial Classe A (“Razão de 

Conversão”), conforme previsto no item (iv) da Cláusula 4.5.1, totalizando 12.133.333 (doze 

milhões, cento e trinta e três mil e trezentas e trinta e três) Ações Preferenciais Classe A 

(“Quantidade de Ações Preferenciais Classe A”). Para fins de esclarecimento, observado o Direito 

de Preferência – Novo Investimento, o Debenturista está sujeito à mesma diluição dos demais 

acionistas da Emissora para fins da Conversão das Debêntures, de modo que, caso o número, 

espécie e classe das ações de emissão da Emissora venham a ser alterados como resultado de 
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aumentos de capital e/ou bonificações, a Razão da Conversão não será alterada. Ainda, o 

Debenturista está sujeito aos ajustes aplicáveis aos demais acionistas da Emissora em caso de 

desdobramentos, grupamentos ou bonificações das ações da Emissora. Para fins de 

esclarecimento, a Conversão envolverá, necessariamente, a totalidade das Debêntures. Não 

obstante o disposto acima, caso os Acionistas Originais, conforme aplicável, exerçam a Opção de 

Compra dos Beneficiários antes da Conversão das Debêntures, a Quantidade de Ações 

Preferenciais Classe A a serem detidas pelo Debenturista em razão da Conversão das Debêntures 

será alterada de acordo com o resultado da seguinte equação: (i) Quantidade de Ações 

Preferenciais Classe A mais (ii) número de ações adquiridas pelos Acionistas Originais em razão 

do exercício da Opção de Compra dos Beneficiários vezes 5,72% (cinco inteiros e setenta e dois 

centésimos por cento). 

 

4.14.1. A Conversão das Debêntures ocorrerá: 

 

(i) automaticamente na Data de Vencimento (“Conversão Automática”);  

 

(ii) a qualquer momento após a Data de Emissão, a exclusivo critério do 

Debenturista, nos termos da Cláusula 4.14.2 (“Conversão Debenturista”); 

e 

 

(iii) a qualquer momento após a Data de Emissão, a exclusivo critério dos 

Acionistas Originais, no caso de um Evento de Liquidez e nos termos da 

Cláusula 4.14.3 (“Conversão Acionistas Originais”).  

 

4.14.2. Conversão pelo Debenturista. Na hipótese de o Debenturista desejar exercer a 

Conversão Debenturista, ele deverá enviar notificação, por escrito, para a Emissora e para os 

Acionistas Originais, informando sobre a sua intenção de converter a totalidade das Debêntures 

em Ações Preferenciais Classe A (“Notificação do Debenturista”).  

 

4.14.3. Conversão pelos Acionistas Originais. Na iminência da ocorrência de um 

Evento de Liquidez, na hipótese de os Acionistas Originais desejarem exercer a Conversão 

Acionistas Originais, eles deverão, em conjunto, enviar notificação, por escrito, para a Emissora 

e para o Debenturista, informando sobre a iminência da ocorrência de um Evento de Liquidez e 

sobre o exercício da Conversão Acionistas Originais (“Notificação dos Acionistas Originais”). 

 

4.14.4. Conversão Automática. Caso, na Data de Vencimento, por qualquer razão, a 

Conversão Debenturista e/ou a Conversão Acionistas Originais, conforme aplicável, não tenham 

sido exercidas, a Emissora deverá enviar notificação, por escrito, para o Debenturista e para os 

Acionistas Originais, informando sobre a Data de Vencimento e a Conversão Automática 

(“Notificação da Emissora”). 

 

4.14.5. Data-Base da Conversão. A data-base da Conversão a ser utilizada para o 

cálculo da Razão de Conversão será a data do recebimento, conforme aplicável: (i) da Notificação 
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do Debenturista pela Emissora; (ii) da Notificação dos Acionistas Originais pela Emissora; ou 

(iii) da Notificação da Emissora pelo Debenturista (“Data-Base de Conversão”). 

 

4.14.6. Procedimento. Dentro de 30 (trinta) dias contados da Data-Base de Conversão, 

a Emissora deverá observar todos os procedimentos societários e praticar todos e quaisquer atos 

necessários para conceder e entregar ao Debenturista a quantidade de Ações Preferenciais Classe 

A a que tem direito nos termos desta Escritura, incluindo, sem limitação: (a) anotações no seu 

Livro de Registro de Ações Nominativas e no seu Livro de Registro de Debêntures, comprovando 

a Conversão das Debêntures e, consequentemente, o cancelamento destas e (b) protocolo, perante 

a JUCESP, dos documentos societários da Emissora refletindo a Conversão das Debêntures, o 

aumento de capital e a emissão de Ações Preferenciais Classe A, de acordo com o artigo 166, 

inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e com o Estatuto Social da Emissora. Adicionalmente, 

os Acionistas Originais se comprometem a praticar todos e quaisquer atos, bem como proceder 

com todas as aprovações necessárias, para a efetivação da Conversão das Debêntures nos termos 

previstos nesta Escritura. 
 

4.14.7. Prorrogação do Prazo de Conversão. Caso a data de Conversão, nos termos da 

Cláusula 4.14.6, caia em uma data na qual seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional, a 

Conversão deverá ocorrer no primeiro Dia Útil subsequente. 

 

4.15. Cancelamento das Debêntures. A Conversão das Debêntures implicará, automaticamente, 

no cancelamento das Debêntures, bem como na perda dos direitos referentes às Debêntures de 

acordo com esta Escritura, observado, no entanto que os deveres e obrigações existentes no 

Acordo de Investimento permanecerão em vigor. Exceto na hipótese de Conversão das 

Debêntures, esta Escritura deverá ser alterada, sempre mediante assinatura do Debenturista, a fim 

de refletir as Debêntures que porventura venham a ser canceladas, sendo exigida aprovação pela 

Assembleia Geral extraordinária da Emissora e pela Assembleia Geral de Debenturistas para esses 

fins. 

 

4.16. Agente Fiduciário. A Emissão não terá intervenção de agente fiduciário. 

 

4.17. Amortização. Considerando que as Debêntures serão automaticamente convertidas na 

Data de Vencimento, as Debêntures não serão amortizadas. 

 

4.18. Remuneração. Nos termos do artigo 56 da Lei das Sociedades por Ações, as Debêntures 

não estão sujeitas a juros, fixo ou variável, atualização monetária, participação no lucro da 

Emissora e/ou qualquer forma de remuneração. 

 

4.19. Garantias. As Debêntures não contarão com garantias. 

 

4.20. Notificações. Todas as notificações, demandas, solicitações, consentimentos, aprovações, 

declarações, entregas ou outras comunicações nos termos da Escritura ou relacionadas à Escritura 

serão considerados válidos e eficazes quando feitos por escrito e entregues pessoalmente ou 
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enviados por e-mail com aviso de recebimento, entrega expressa ou correio registrado, com aviso 

de recebimento e postagem paga, aos endereços especificados abaixo: 

 

(i) Se para a Emissora: TC TRADERS CLUB S.A. 

Endereço: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 

nº 758, 7º andar, Itaim Bibi  

São Paulo/SP 

CEP 04542-000 

At.: Pedro Medeiros Machado 

E-mail:pedro.machado@tc.com.br 

 

(ii) Se para o Debenturista: 

 

 

TC Private Fundo de Investimento em 

Participações Multiestratégia 

Endereço: Rua Hungria, nº 664  

São Paulo/SP 

CEP 01455-904 

At.: Garin Investimentos Ltda. 

E-mail: richard@garininvestimentos.com.br 

 

 

(iii) Se para Israel: ISRAEL CALEBRE MASSA 

Endereço: Rua Domingos de Souto Maior, nº 116, 

Vila Nossa Senhora do Retiro 

São Paulo/SP 

CEP 02951-100 

E-mail: israel.massa@tc.com.br 

 

(iv) Se para Omar: OMAR AJAME ZANATO MIRANDA 

Endereço: Rua Aimberê, nº 1.749, apartamento 51, 

Sumaré, São Paulo/SP 

CEP 01258-020, 

E-mail: omar.ajame@tc.com.br 

 

(v) Se para Pedro: PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE 

FILHO 

Endereço: Rua Araporé, nº 529, Jardim Guedala 

São Paulo/SP 

CEP 05608-001 

E-mail: pedro.albuquerque@tc.com.br 

 

(vi) Se para Startups: STARTUPS BR HOLDING LTDA. 

Endereço: Rua Alfredo Correa Daudt, nº 125, apto 

302, Boa Vista 
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Porto Alegre/RS 

CEP 90480-120 

At.: Rafael Ferri 

E-mail: rafael.ferri@tc.com.br 

 

(vii) Se para Ferri: RAFAEL FERRI 
Endereço: na Alameda Vicente de Carvalho nº 58, Boa 
Vista 
Porto Alegre/RS  

CEP: 91340-490 

E-mail: rafael.ferri@tc.com.br 

 

(viii) Se para Guillermo: GUILLERMO ANDRES PARRA BERNAL 

Endereço: Praça Vilaboim, nº 78, apartamento 81, 

Higienópolis 

São Paulo/SP 

CEP 01241-010 

E-mail: gpb@tc.com.br 

 

(ix) Se para Machado: PEDRO MEDEIROS MACHADO 

Endereço: Rua Pedroso Alvarenga, 975, apartamento 

32 

São Paulo/SP 

CEP 04531-011 

E-mail: pedro.machado@tc.com.br 

 

(x) Se para Javier: JAVIER ALEJANDRO RAMACCIOTTI 

Endereço: Rua Arminda, nº 132, apartamento 61, Vila 

Olímpia 

São Paulo/SP 

CEP 04545-100 

E-mail: javier.ramacciotti@tc.com.br 

 

(xi) Se para Luiz Felipe: LUIZ FELIPE DE ARAÚJO PONTES GIRÃO 
Endereço: Rua Conde de Itu, 754, apartamento 62 
São Paulo/SP 
CEP: 04741-001 
E-mail: felipe.pontes@tc.com.br 

 

Clicksign 376f7556-232c-40fc-836c-2d410f8a2234



14 
 

(xii) Se para Mariano: PEDRO MARIANO DA ROCHA SANTOS 
Endereço: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior 
695, apartamento 105, 
São Paulo/SP 
E-mail: pedro.mariano@tc.com.br 

 

4.20.1. Todas as notificações, demandas, solicitações, consentimentos, aprovações, 

declarações, entregas ou outras comunicações serão considerados devidamente entregues e 

recebidos na data de entrega, se entregues pessoalmente; na data de transmissão, se enviados por 

e-mail (a menos que não sejam enviados em um Dia Útil, e nesse caso serão considerados 

recebidos no Dia Útil imediatamente posterior); e no Dia Útil imediatamente após a entrega por 

um serviço de entrega expressa. 

 

5. INADIMPLEMENTO 

 

5.1. Inadimplemento. Caso sobrevenha um Evento de Inadimplemento, o Debenturista terá o 

direito, mas não a obrigação, de, a seu exclusivo critério, realizar a Conversão da totalidade das 

Debêntures, observado que, neste caso, a participação societária do Debenturista corresponderá à 

soma de 5,72% (cinto inteiros e setenta centésimos por cento) do capital social total na data de 

assinatura desta Escritura, acrescido de 10% (dez por cento) desse percentual (ou seja, de 6,29% 

(seis inteiros e vinte e nove centésimos por cento) do capital social total na data de assinatura 

desta Escritura), a título de multa compensatória. 

 

5.2. Para fins desta Escritura de Debêntures, “Evento de Inadimplemento” significa, em 

relação à Emissora, suas Subsidiárias e/ou aos Acionistas Originais:  

 

(i) desde que não sanadas dentro de 15 (quinze) Dias Úteis contados a partir do 

recebimento pela Companhia de notificação informando sobre a obrigação 

descumprida enviada pelo Debenturista: 

 
(a) o descumprimento das obrigações previstas nas Cláusulas 4.14.6, 6.1(vi), 

6.1(viii) e 6.3 desta Escritura;  

(b) a realização, sem observar os direitos do Debenturista no Acordo de 
Acionistas, conforme aplicável, com relação aos seguintes atos: (c.1) 
venda, cisão, fusão ou outra combinação societária; (c.2) refinanciamento 

de qualquer endividamento financeiro, cujo o valor, considerada uma 
operação individual ou uma série de operações de mesma natureza, 
dentro de um período de 12 (doze) meses, supere o valor de 

R$10.000.000,00 (dez milhões de reais); e (c.3) aumento de 
endividamento da Companhia, cujo o valor, considerada uma operação 

individual ou uma série de operações de mesma natureza, dentro de um 
período de 12 (doze) meses, supere o valor de R$10.000.000,00 (dez 
milhões de reais);  
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(ii) o pedido voluntário de sua falência, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, dissolução ou liquidação;  

 

(iii) o pedido involuntário de sua falência, dissolução ou liquidação que não seja 

indeferido ou arquivado em até 45 (quarenta e cinco) dias da data de seu 

ajuizamento;  

 

(iv) a tomada de qualquer medida com o objetivo de consumar os atos mencionados 

no item (ii) acima.  

 

6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

6.1. Obrigações da Emissora. A Emissora está adicionalmente obrigada a: 

 

(i) fornecer ou colocar à disposição do Debenturista:  

 

(a) no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do de cada 

exercício social cópia das demonstrações financeiras consolidadas e 

auditadas por auditor independente, relativas ao respectivo exercício 

social, preparadas de acordo com os princípios contábeis geralmente 

aceitos no Brasil; 

(b) demonstrações financeiras trimestrais não auditadas no prazo de 60 

(sessenta) dias após o encerramento de cada trimestre;  

(c) Orçamento Anual e Plano de Negócios no prazo de 15 (quinze) dias antes 

do início de cada exercício fiscal; 

 

(ii) fazer com que nem a Emissora, nem as Subsidiárias distribuam dividendos, juros 

sobre o capital próprio ou qualquer remuneração aos acionistas em valor superior 

ao dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto Social da Emissora;  

(iii) informar imediatamente por escrito ao Debenturista (antes da celebração de 

qualquer documento) acerca de qualquer intenção de investimento por terceiros 

na Emissora, bem como o respectivo valor atribuído à Emissora; 

(iv) reunir-se semestralmente com o Debenturista, a fim de discutir questões 

financeiras, contábeis e estratégicas; 

(v) cumprir com as obrigações previstas no artigo 8º da Instrução CVM 578, de 30 

de agosto de 2016, conforme posteriormente alterada (“ICVM nº 578”); 

(vi) não realizar operações fora de seu objeto social e/ou do objeto social das 

Subsidiárias; 

(vii) informar ao Debenturista sobre qualquer descumprimento de quaisquer cláusulas, 

termos ou condições desta Escritura; 

(viii) notificar imediatamente ao Debenturista sobre qualquer Efeito Adverso 

Relevante na Emissora, nas Subsidiárias ou em seus negócios;  
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(ix) manter atualizados e em ordem seus livros e registros societários, conforme 

Código Civil e/ou Lei das Sociedades por Ações. 

 

6.2. Obrigação do Debenturista. O Debenturista declara e garante que nenhum dos Cotistas 

do Debenturista, ou grupo de Cotistas do Debenturista que sejam considerados Partes 

Relacionadas entre si, detém ou irá deter, em qualquer momento posterior a presente data, direta 

ou indiretamente, mais de 40% (quarenta por cento) das cotas de emissão do Debenturista. 

 

6.3. Conselho de Administração. A partir da Data de Emissão, o Debenturista poderá, a seu 

exclusivo critério, nomear um membro do Conselho de Administração da Emissora. O membro 

do Conselho de Administração poderá ser substituído pelo Debenturista a qualquer tempo, bem 

como estará sujeito ao cumprimento do disposto no Acordo de Acionistas. Os Acionistas Originais 

desde já se comprometem a eleger o membro indicado pelo Debenturista e a não o destituir sem 

a concordância por escrito do Debenturista, exceto se por Justo Motivo. 

 

7. DELIBERAÇÕES DOS DEBENTURISTAS  

 

7.1. Enquanto o Debenturista for o único titular das Debêntures, as alterações à presente 

Escritura deverão ser implementadas por meio de instrumento por escrito, assinado por todas as 

Partes, independentemente da realização de Assembleia Geral de Debenturistas. 

 

7.2.  Na hipótese de haver Debenturistas, em caso de eventual Transferência de titularidade das 

Debêntures, nos termos da Cláusula 4.12, tais Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-

se em Assembleia Geral de Debenturistas convocada de acordo com o disposto no artigo 71 da 

Lei das Sociedades por Ações, a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos 

titulares das Debêntures. 

 

7.3. A Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser convocada pela Emissora ou pelos 

Debenturistas representantes de, no mínimo, 15% (quinze por centro) das Debêntures em 

Circulação. 

 

7.4. Todas as disposições da Lei das Sociedades por Ações a respeito da Assembleia Geral de 

Acionistas aplicar-se-ão à Assembleia Geral de Debenturistas, conforme aplicável. 

 

7.4.1. O presidente da Assembleia Geral de Debenturistas será eleito pela maioria dos 

Debenturistas presentes na reunião. 

 

7.5. A Assembleia Geral de Debenturistas, em primeira convocação, será convocada por meio 

de um edital de convocação aos Debenturistas, publicado no mínimo 8 (oito) dias antes da 

Assembleia Geral de Debenturistas.  
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7.6. A Assembleia Geral de Debenturistas, em segunda convocação, somente poderá ser 

realizada 5 (cinco) dias após a data designada para a instalação da Assembleia Geral de 

Debenturistas em primeira convocação. 

 

7.6.1. Não obstante as formalidades estabelecidas nesta Escritura, será considerada 

regular a Assembleia Geral de Debenturistas que tiver a participação de todos os Debenturistas.  

 

7.7. Nos termos do artigo 71, parágrafo 3°, da Lei das Sociedades por Ações, a Assembleia 

Geral de Debenturistas será instalada em primeira convocação, com a presença de Debenturistas 

representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das Debêntures em Circulação e, em 

segunda convocação, com qualquer número de Debenturistas.  

 

7.8. Cada Debênture confere ao seu detentor o direito a um voto nas Assembleias Gerais de 

Debenturistas, cujas resoluções, exceto se estabelecido de outra forma nesta Escritura, serão 

tomadas pelos detentores de Debêntures representativas da maioria das Debêntures em 

Circulação. 

 

7.9. Quaisquer modificações a esta Escritura de Emissão deverão ser formalizadas mediante 

instrumento particular de aditamento por escrito, assinado pelas Partes, que deverá ser registrado 

na JUCESP. Os Debenturistas se comprometem a assinar qualquer instrumento particular de 

aditamento desta Escritura de Emissão aprovado em Assembleia Geral de Debenturistas, 

observado o disposto na Cláusula 7.11. 

 

7.10. Os representantes legais da Emissora e os Acionistas Originais poderão comparecer às 

Assembleias Gerais de Debenturistas, devendo a Emissora e os Acionistas Originais, portanto, ser 

obrigatoriamente notificados pelos Debenturistas a respeito da convocação de qualquer 

Assembleia Geral de Debenturistas, sempre que a respectiva Assembleia Geral de Debenturistas 

for convocada pelos Debenturistas, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência à data de sua 

realização, sob pena das deliberações tomadas não produzirem efeitos perante a Emissora. 

 

7.11. Sujeito às disposições da Cláusula 7.10, toda e qualquer alteração aos termos e condições 

desta Escritura estará sujeita à aprovação dos Debenturistas representando, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação.  

 

8. DECLARAÇÕES DA EMISSORA 

 

8.1. A Emissora neste ato declara que, na Data de Emissão: 

 

(i) é sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de 

sociedade por ações de acordo com as leis brasileiras; 

(ii) está devidamente autorizada a celebrar esta Escritura e a cumprir com todas as 

obrigações aqui previstas, tendo sido plenamente satisfeitos todos os requisitos 

legais e estatutários necessários para tanto; 
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(iii) as pessoas que representam a Emissora na assinatura desta Escritura têm poderes 

bastantes para tanto; 

(iv) esta Escritura e as obrigações aqui previstas constituem obrigações lícitas, válidas 

e vinculantes da Emissora, exequíveis de acordo com os seus termos e condições; 

(v) a celebração e os termos e condições desta Escritura e o cumprimento das 

obrigações aqui previstas (a) não infringem seu Estatuto Social; (b) não infringem 

qualquer disposição legal, contrato ou instrumento do qual a Emissora seja parte, 

exceto por infrações que não afetem de forma adversa a capacidade da Emissora 

de honrar suas obrigações nos termos desta Escritura; (c) não infringem qualquer 

ordem, decisão ou sentença administrativa, judicial ou arbitral em face da 

Emissora; e (d) não resultarão em (i) vencimento antecipado de qualquer 

obrigação estabelecida em qualquer desses contratos ou instrumentos, exceto por 

vencimentos antecipados que não afetem de forma adversa a capacidade da 

Emissora de honrar suas obrigações nos termos desta Escritura; (ii) criação de 

qualquer ônus ou gravame sobre qualquer ativo ou bem da Emissora, exceto por 

ônus ou gravames que não afetem de forma adversa a capacidade da Emissora de 

honrar suas obrigações nos termos desta Escritura; ou (iii) rescisão de qualquer 

desses contratos ou instrumentos, exceto por rescisões que não afetem de forma 

adversa a capacidade da Emissora de honrar suas obrigações nos termos desta 

Escritura. A Emissora não tem conhecimento de qualquer demanda 

administrativa ou judicial pendente ou potencial que esteja envolvida, 

questionando a não observância de qualquer lei, norma ou regulamentação de 

matéria ambiental, ressalvadas aquelas que esteja contestando, 

administrativamente ou judicialmente, de boa-fé, assim como aquelas que não 

impliquem Efeito Adverso Relevante sobre suas operações, negócios e 

resultados; e 

(vi) declara, por si e por suas partes relacionadas, e seus respectivos conselheiros, 

diretores, empregados, representantes e acionistas cumpriram, e irão cumprir as 

Leis Anticorrupção, e nem a Emissora nem suas afiliadas, nem seus respectivos 

conselheiros, diretores, funcionários, representantes e acionistas devem tomar 

nenhuma ação, ou deixar de tomar qualquer ação, que poderá acarretar a violação, 

pelo Debenturista, das Leis Anticorrupção. 

 

8.2. A Emissora neste ato declara que: 

 

(i) cumpre integralmente as disposições previstas na ICVM n° 578;  

(ii) tem um mandato unificado de 2 (dois) anos para todo o seu Conselho de 

Administração; 

(iii) fornece aos seus acionistas todos os contratos celebrados com Partes 

Relacionadas, acordos de acionistas e programas de incentivo para aquisição de 

ações e quaisquer outros valores mobiliários emitidos pela Emissora; 

(iv) adere às câmaras de arbitragem visando à resolução de conflitos societários; 

(v) não está registrada como uma sociedade de capital aberto perante a CVM; e 
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(vi) tem as suas demonstrações financeiras devidamente auditadas por um auditor 

independente registrado perante a CVM. 

 

9. DESPESAS 

 

9.1. Correrão por conta da Emissora todos os custos incorridos com a Emissão ou com a 

estruturação, registro e execução das Debêntures, incluindo publicações, inscrições, registros, 

contratação de prestadores de serviços e quaisquer outros custos relacionados às Debêntures. 

 

10. STARTUPS E FERRI  

 

10.1. Ferri, na qualidade de sócio majoritário da Startups, assina a presente Escritura como 

“Acionista Controlador Original” (ainda que indiretamente) e também na qualidade de titular de 

quotas da Startups (i) assume, em caráter solidário com a Startups, as obrigações e 

responsabilidades que competem à Startups perante o Debenturista e as demais Partes; (ii) obriga-

se a cumprir (e a fazer com que a Startups cumpra) a presente Escritura no que lhe couber; (iii) 

obriga-se a não praticar qualquer ato que contrarie ou viole os direitos e as obrigações das Partes; 

(iv) obriga-se a comunicar imediatamente às demais Partes (dentre eles o Debenturista, antes ou 

depois da Conversão das Debêntures) e à Emissora sobre qualquer acordo, fato ou omissão que 

possa importar a violação da presente Escritura; e (v) obriga-se a adotar as necessárias 

providências para manter esta Escritura válida e eficaz eventualmente exigidas na superveniência 

de qualquer Lei.  

 

11. RENÚNCIA 

 

11.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes desta Escritura, tenham 

sido eles estabelecidos em favor da Emissora ou do Debenturista. Nenhum atraso, omissão ou 

liberalidade no exercício de qualquer direito ou faculdade que caiba ao Debenturista em razão de 

qualquer inadimplemento da Emissora prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será 

interpretado como renúncia ao mesmo ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá 

novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura 

ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

 

12. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E EXECUÇÃO ESPECÍFICA 

 

12.1. Esta Escritura e as Debêntures constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos do 

artigo 784, incisos I e III, do Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, 

independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos 

desta Escritura comportam execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 824 e 

seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento 

antecipado das Debêntures nos termos desta Escritura. 
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13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1. As disposições desta Escritura são finais, irreversíveis e irrevogáveis e vinculam a 

Emissora e seus sucessores a qualquer título e seus cessionários. 

 

13.2. Caso qualquer disposição desta Escritura se torne nula, ineficaz, ilegal ou não aplicável, 

devido a qualquer disposição legal ou por decisão judicial final transitada em julgado ou qualquer 

ato de qualquer autoridade governamental, a validade e a eficácia das disposições restantes não 

será afetada, permanecendo em pleno vigor e efeito e, em tal caso, a Emissora negociará, de boa-

fé, a substituição da disposição nula ou ineficaz por outra que atinja, tanto quanto possível e de 

forma razoável, a finalidade e os efeitos originalmente desejados, inclusive em aspectos 

financeiros e econômicos. 
 

13.3. As Partes declaram, mútua e expressamente, que essa Escritura de Emissão foi celebrada 

respeitando-se os princípios de probidade e de boa-fé, por livre, consciente e firme manifestação 

de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade. 
 

13.4. Qualquer tolerância, exercício parcial ou concessão entre as Partes será sempre 

considerado mera liberalidade, e não configurará renúncia ou perda de qualquer direito, faculdade, 

privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos (inclusive de mandato), nem implicará novação, 

alteração, transigência, remissão, modificação ou redução dos direitos e obrigações daqui 

decorrentes. 
 

13.5. Assinatura Digital. As Partes declaram e concordam que este instrumento, incluindo todas 

as páginas de assinatura e eventuais anexos, serão assinados eletronicamente ou digitalmente, por 

meio de plataformas de assinatura eletrônica, devidamente autorizadas pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (e.g., DocuSign), o que reconhecem ser legal válido e 

legítimo para constituir e vincular as Partes aos direitos e obrigações aqui previstos, ainda que 

não utilizem certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil. As Partes também concordam que 

a assinatura eletrônica ou digital deste instrumento não obsta ou prejudica sua exequibilidade, 

devendo ser considerado, para todos os fins de direito, um título executivo extrajudicial.  As Partes 

acordam que a data de assinatura será a data na qual todas as assinaturas da presente Escritura 

forem realizadas na referida plataforma digital, sendo esta Escritura e seu anexos, conforme seus 

próprios termos e no que for aplicável, considerados como exequíveis, válidos e vigentes entre as 

Partes.  

 

14. DEFINIÇÕES 

 
14.1. Para todos os fins e efeitos desta Escritura de Emissão, as seguintes expressões e termos 

iniciados em letra maiúscula terão os significados indicados abaixo:  

“Acionistas Originais” tem o seu significado atribuído no Preâmbulo desta Escritura. 
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“Acordo de Acionistas” significa o Acordo de Acionistas da Emissora celebrado pelas Partes na 

presente data. 

 

“Acordo de Investimentos” significa o Acordo de Investimentos celebrado pelas Partes na 

presente data. 

 

“Ações Preferenciais Classe A” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.5.1 desta Escritura. 

 

“Afiliada” significa, com relação a uma determinada Pessoa, (i) qualquer Pessoa que, direta ou 

indiretamente, inclusive por meio de um ou mais intermediários, Controle, é Controlada por, ou 

está sob Controle comum com, de tal Pessoa, ou (ii) exclusivamente em relação a uma Pessoa 

física, seu cônjuge, ascendente(s), descendente(s), parente(s) em linha reta e em qualquer grau, 

naturais ou civis; ou (iii) exclusivamente em relação ao Debenturista, Pessoas jurídicas com 

administradores e/ou gestores comuns ou que possam influenciar e/ou se beneficiar de 

determinadas decisões. 

 

“Alteração de Controle” significa qualquer Transferência a uma Pessoa por meio da qual tal 

Pessoa receba ou se torne titular e proprietário de ações emissão da Emissora que representem o 

Controle, em uma única operação, ou série de operações. 

 

“Arbitragem” tem o seu significado atribuído na Cláusula 16.1 desta Escritura. 

 

“Assembleia Geral” significa as assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias (conforme o 

caso) de acionistas da Companhia. 

 

“Ato Concorrente” tem seu significado atribuído no Acordo de Acionistas. 

 

“Autoridade Governamental” significa qualquer (i) governo federal, nacional, supranacional, 

estadual, municipal, local ou autoridade semelhante, incluindo suas respectivas filiais, agências, 

departamentos, conselhos, colegiados ou comissões; (ii) autoridade governamental, agência 

reguladora, autoridade legislativa, judicial ou administrativo, incluindo suas respectivas filiais, 

agências, departamentos, conselhos, colegiados ou comissões; e (iii) outro órgão exercendo 

qualquer autoridade ou poder estatutário, administrativo, executivo, judicial, legislativo, político, 

regulatório ou fiscal. 

 

“B3” significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 

 

“Câmara” tem o seu significado atribuído na Cláusula 16.1 desta Escritura. 

 

“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 
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que melhor vier a refletir a variação média dos custos de captação no mercado interfinanceiro 

nacional. 

 

“Cessionário Permitido” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.12.2 desta Escritura. 

 

“Código Civil” significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada. 

 

“Código de Processo Civil” significa a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada. 

 

“Controle” tem o significado que lhe é atribuído no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações; 

sendo certo que, para fins de esclarecimento, no caso de fundos de investimento, limited 

partnerships ou veículos de investimento similares, o gestor ou general partner de tal fundo de 

investimento, limited partnership ou veículo de investimento similar não será considerado 

controlador de tal fundo de investimento, limited partnership ou veículo de investimento em 

referência, mesmo que possua o poder discricionário para gerir e direcionar as atividades, decisões 

e investimentos. Termos derivados de Controle, como “Controlada” e “Controladora”, terão 

significado análogo ao de Controle. 

 

“Conversão” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.14 desta Escritura. 

 

“Conversão Acionistas Originais” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.14.1 (iii) desta 

Escritura. 

 

“Conversão Automática” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.14.1 (i) desta Escritura. 

 

“Conversão Debenturista” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.14.1 (ii) desta Escritura. 

 

“Cotistas do Debenturista” significa todas as Pessoas que tenham subscrito e integralizado as 

cotas de emissão do Debenturista e/ou do TC Private Qualificado Fundo de Investimento em 

Cotas de Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 39.793.145/0001-

22. 

 

“CVM” significa Comissão de Valores Mobiliários. 

 

“Data-Base de Conversão” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.14.5 desta Escritura. 

 

“Data de Emissão” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.2 desta Escritura. 

 

“Data de Vencimento” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.3 desta Escritura.  

 

“Debêntures” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.5 desta Escritura. 
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“Debêntures da Opção de Venda a R$1,00” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.13 desta 

Escritura. 

  

“Debêntures em Circulação” significa todas as Debêntures subscritas e não canceladas, excluídas 

as Debêntures: (i) mantidas em tesouraria pela Emissora; (ii) detidas por Pessoas que sejam 

consideradas, direta ou indiretamente, Controladas pela Emissora; (iii) detidas por Pessoas que 

sejam consideradas, direta ou indiretamente, Controladoras da Emissora; (iv) detidas por Pessoas 

que estejam sob Controle comum da Emissora; e (v) detidas pelos administradores da Emissora. 

 

“Debêntures Ofertadas” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.12.1 desta Escritura. 

 

“Debenturista(s)” tem o seu significado atribuído no Preâmbulo desta Escritura e também 

significará, na hipótese de Transferência das Debêntures, qualquer Pessoa ou grupo de Pessoas 

que venha(m) a ser detentor(es) de Debêntures nos termos desta Escritura. 

 

"Dia Útil" significa qualquer dia do ano, exceto sábados, domingos e feriados nacionais, estaduais 

e municipais ou outros dias nos quais os bancos comerciais não estejam abertos, conforme 

requerido ou permitido pela Lei aplicável na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

 

“Direito de Preferência” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.12.3 desta Escritura. 

 

“Direito de Preferência – Novo Investimento” tem o seu significado atribuído no Acordo de 

Acionistas. 

 

“Disputas” tem o seu significado atribuído na Cláusula 16.1 desta Escritura. 

 

“Efeito Adverso Relevante” significa qualquer evento, condição, circunstância, desenvolvimento, 

alteração, ocorrência ou efeito que, individualmente ou em conjunto, cause, ou, que na data da 

sua ocorrência, seja razoavelmente provável que cause um efeito econômico adverso relevante 

sobre a receita bruta da Emissora, em um valor igual ou superior a 20% (vinte por cento) do valor 

total da Emissão; observado que o Efeito Adverso Relevante não deverá incluir qualquer evento, 

condição, circunstância, desenvolvimento, alteração, ocorrência ou efeito resultante de qualquer 

uma ou mais dos seguintes (i) alterações nas condições econômicas nacionais ou internacionais 

em geral, nos mercados de valores mobiliários ou financeiros, em qualquer indústria em que a 

Emissora opere, (ii) qualquer surgimento ou agravamento de hostilidade, guerra ou qualquer ato 

de terrorismo, (iii) qualquer surgimento ou agravamento de pandemias ou crises de saúde e/ou 

sanitárias, incluindo, mas não se limitando aos efeitos do COVID-19; (iv) quaisquer alterações 

em leis, sua interpretação e/ou aplicação, sendo certo que as situações indicadas nos itens “i” e 

“ii” deverão ser consideradas se, e na medida em que, tenham um efeito desproporcional sobre a 

Emissora se comparadas com outros participantes do mesmo segmento. 

 

“Emissão” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.1 desta Escritura. 
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“Emissora” tem o seu significado atribuído no Preâmbulo desta Escritura. 

 

“Escritura” tem o seu significado atribuído no Preâmbulo desta Escritura. 

 

"Estatuto Social" significa o estatuto social da Emissora em vigor na presente data, conforme 

alterado de tempos em tempos de acordo com as disposições estabelecidas no Acordo de 

Acionistas e nesta Escritura. 

 

“Evento de Inadimplemento” tem o seu significado atribuído na Cláusula 5.2 desta Escritura. 

 

“Evento de Liquidez” significa, direta ou indiretamente, (i) Alteração de Controle; e/ou (ii) 

realização de um IPO.  

 

“Ferri” tem o seu significado atribuído no Preâmbulo desta Escritura. 

 

“Guillermo” tem o seu significado atribuído no Preâmbulo desta Escritura. 

 

“ICVM nº 578” tem o seu significado atribuído na Cláusula 6.1 (v) desta Escritura. 

 

“Israel” tem o seu significado atribuído no Preâmbulo desta Escritura. 

 

“IPO” significa a realização de operação resultante de melhores esforços de subscrição, 

distribuição, colocação ou outro tipo de contrato habitual entre a Emissora (ou no caso de oferta 

secundária, a Emissora e qualquer de seus acionistas, conforme aplicável) e uma ou mais 

instituições financeiras para uma oferta pública inicial estruturada, em que os valores mobiliários 

da Emissora sejam aprovados para listagem na B3, na New York Stock Exchange e/ou na 

NASDAQ. 

 

“Javier” tem o seu significado atribuído no Preâmbulo desta Escritura. 

 

“JUCESP” tem o seu significado atribuído na Cláusula 1.1 desta Escritura. 

 

“Justo Motivo” tem o seu significado atribuído no Acordo de Acionistas. 

 

“Lei” significa todas as disposições aplicáveis contidas (i) 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 (ii) autorizações emitidas por 

Autoridades Governamentais. 

 

“Lei Anticorrupção” significa todas as Leis aplicáveis aos Acionistas, à Companhia e às 

Subsidiárias, que venham a versar sobre crimes e práticas de corrupção e/ou atos contra a 
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administração pública, nacional ou estrangeira, em especial, mas não se limitando, ao Decreto-

Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, conforme alterado (Código Penal), a Lei n° 8.429, de 

02 de junho de 1992, conforme alterada (Lei de Improbidade Administrativa), a Lei n° 8.666, de 

21 de junho de 1993, conforme alterada (Lei de Licitações e Contratos) e a Lei n° 12.846, de 1º 

de agosto de 2013, conforme alterada (Lei Anticorrupção), que foi posteriormente regulamentada 

pelo Decreto Federal n° 8.420/2015. 

 

“Lei das Sociedades por Ações” significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada.  

 

“Luiz Felipe” tem o seu significado atribuído no Preâmbulo desta Escritura. 

 

“Machado” tem o seu significado atribuído no Preâmbulo desta Escritura. 

 

“Mariano” tem o seu significado atribuído no Preâmbulo desta Escritura. 

 

“Não-Diluição” tem o seu significado atribuído no Acordo de Acionistas. 

 

“Notificação da Emissora” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.14.4 desta Escritura. 

 

“Notificação de Preferência” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.12.3 desta Escritura. 

 

“Notificação de Opção de Venda a R$1,00” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.13 desta 

Escritura. 

 

“Notificação de Transferência” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.12.1 desta Escritura. 

 

“Notificação do Debenturista” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.14.2 desta Escritura. 

 

“Notificação dos Acionistas Originais” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.14.3 desta 

Escritura. 

 

“Omar” tem o seu significado atribuído no Preâmbulo desta Escritura. 

 

“Orçamento Anual” significa o orçamento a ser estabelecido para cada exercício social, que 

deverá prever a alocação de recursos e a realização de despesas e investimentos pela 

administração da Emissora e de suas Subsidiárias para o desenvolvimento de suas atividades. 

 

“Opção de Venda a R$1,00” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.13 desta Escritura. 

 

“Parte” ou “Partes” tem o seu significado atribuído no Preâmbulo desta Escritura. 

  

“Partes Envolvidas” tem o seu significado atribuído na Cláusula 16.3 desta Escritura. 

Clicksign 376f7556-232c-40fc-836c-2d410f8a2234



26 
 

 

“Parte Relacionada” significa, com relação a uma Pessoa natural ou jurídica, que tenha 

possibilidade de contratar em condições que não sejam as de comutatividade e independência que 

caracterizam as transações com terceiros, incluindo, exemplificativamente, as seguintes Pessoas 

naturais ou jurídicas relacionadas à determinada Pessoa: (i) ascendentes, descendentes e colaterais 

até o 4º (quarto) grau e seus respectivos cônjuges; (ii) o cônjuge ou companheiro e seus 

ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º (quarto) grau; (iii) suas coligadas, Controladas, 

sociedade sob Controle comum e seus Controladores; (iv) Pessoas jurídicas com administradores 

e/ou gestores em comum ou que possam influenciar e/ou beneficiar de determinadas decisões; (v) 

com relação exclusivamente ao Debenturista, os Cotistas do Debenturista e seus ascendentes, 

descentes e colaterais até o 4º (quarto) grau e seus respectivos cônjuges, na hipótese de cotistas 

pessoas naturais, e suas coligadas, Controladas, sociedade sob Controle comum e seus 

Controladores, na hipótese de cotistas pessoas jurídicas; e (vi) sociedades cujos acionistas, 

quotistas e/ou administradores (quaisquer que sejam as denominações dos cargos) possuam a 

relação de parentesco indicada nos item (i) e (ii) acima com os administradores.  

 

“Pedro” tem o seu significado atribuído no Preâmbulo desta Escritura. 

 

“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. 

 

“Pessoa Politicamente Exposta” tem seu significado atribuído conforme definido na Lei nº 9.613, 

de 03 de março de 1998, conforme alterada. 

 

“Plano de Negócios” significa o plano que deverá conter, em linhas gerais, as diretrizes de 

estratégia e direcionamento da condução de negócios e as atividades da Emissora e das 

Subsidiárias para o período de 2 (dois) anos. 

 

“Potencial Comprador” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.12.1 desta Escritura. 

 

“Prazo para Veto de Transferência” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.12.4 desta 

Escritura. 

 

“Preço da Opção de Venda a R$1,00” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.13.2 desta 

Escritura. 

 

“Quantidade de Ações Preferenciais Classe A” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.1.4 

desta Escritura. 
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“Razão de Conversão” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.14 desta Escritura. 

 

“Regulamento” tem o seu significado atribuído na Cláusula 16.2 desta Escritura. 

 

“Sobra das Debêntures” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.12.3 desta Escritura. 

 
“Startups” tem o seu significado atribuído no Preâmbulo desta Escritura. 
 
“Subsidiárias” significa, de forma individual ou conjunta: (i) Tradersnews Informação e Educação 
Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.659.964/0001-62; (ii) TC 
Matrix Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 38.297.038/0001-40; 
e (iii) qualquer outra Controlada da Emissora e/ou de umas das sociedades listadas nos itens (i) e 
(ii) acima. 

 

“Terceiro” significa qualquer Pessoa que não seja uma Afiliada de qualquer uma das Partes. 

 

“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, incluindo 

por meio de reorganizações societárias, que resulte na transferência ou alienação direta ou indireta 

de qualquer direito, titularidade, propriedade ou participação. Termos derivados de Transferência, 

como “Transferir” e “Transferido”, terão significado análogo ao de Transferência. 

 

“Transferência Permitida” tem o seu significado atribuído na Cláusula 4.12.2 desta Escritura. 

 

“Tribunal Arbitral” tem o seu significado atribuído na Cláusula 16.3 desta Escritura.  

 

“Valor Investido” significa a quantia de R$74.250.000,00 (setenta e quatro milhões e duzentos e 

cinquenta mil reais), corrigido pela variação do CDI (ou índice que venha a substituí-lo) desde a 

presente data até a data em que haja o evento de reembolso ou pagamento em questão. 

 

15. LEI APLICÁVEL 

 

15.1. Esta Escritura é regida pelas leis da República Federativa do Brasil. 

 

16. RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

 

16.1. Todas e quaisquer questões ou disputas oriundas deste Acordo ou a ele relacionadas, 

inclusive quanto a sua existência, validade, eficácia, interpretação, execução e/ou rescisão 

(“Disputas”), envolvendo quaisquer das Partes e/ou a Emissora, inclusive seus sucessores a 

qualquer título, serão resolvidas por meio de arbitragem (“Arbitragem”), a ser administrada pela 

CAM – Câmara de Arbitragem do Mercado (“Câmara”).  

 

16.2. A Arbitragem se dará em língua portuguesa, terá como sede a Cidade e Estado de São 

Paulo, local em que será proferida a sentença arbitral, de acordo com as Leis vigentes na 
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República Federativa do Brasil e o Regulamento de Arbitragem da Câmara vigente à época da 

instauração da arbitragem, com exceção das alterações aqui previstas (“Regulamento”). Os 

árbitros não deverão julgar por equidade.  

 

16.3. A arbitragem será conduzida por um tribunal composto por 3 (três) árbitros (“Tribunal 

Arbitral”), sendo um nomeado pelo requerente e outro nomeado pelo requerido, na forma do 

Regulamento. Se houver mais de um requerente e/ou mais de um requerido, os requerentes e/ou 

requeridos deverão indicar em conjunto seu respectivo árbitro (“Partes Envolvidas”). Os dois 

árbitros assim indicados nomearão, de comum acordo e no prazo previsto no Regulamento, o 

terceiro árbitro, que atuará como presidente do Tribunal Arbitral. Quaisquer omissões, recusas, 

litígios, dúvidas e faltas de acordo quanto à indicação dos árbitros pelas Partes Envolvidas ou à 

escolha do terceiro árbitro serão dirimidos pela Câmara de acordo com o Regulamento. As 

decisões arbitrais serão definitivas e vincularão as partes para todos os efeitos.  

 

16.4. Sem prejuízo da obrigatoriedade da arbitragem, as Partes poderão recorrer ao Poder 

Judiciário exclusivamente para: (i) assegurar a instituição da Arbitragem; (ii) obter medidas 

cautelares ou antecipação de tutela para proteção de direitos previamente à constituição do 

Tribunal Arbitral, e (iii) a execução das decisões do Tribunal Arbitral. Qualquer medida concedida 

pelo Poder Judiciário deverá ser prontamente notificada pela Parte e/ou pela Emissora, conforme 

aplicável, que requereu tal medida à Câmara. O Tribunal Arbitral, uma vez constituído, poderá 

rever, manter ou revogar as medidas concedidas pelo Poder Judiciário. Para as medidas retro 

referidas e para as causas que não estejam submetidas à arbitragem, fica eleito o Foro da comarca 

da Capital de São Paulo como o único competente, renunciando a todos os outros, por mais 

especiais ou privilegiados que sejam. 

 

16.5. A sentença arbitral poderá ser executada perante qualquer autoridade judiciária que tenha 

jurisdição sobre as partes e/ou seus ativos. 

 

16.6. No curso da Arbitragem, cada uma das Partes Envolvidas arcará com os custos e as 

despesas a que der causa e as Partes Envolvidas ratearão em partes iguais os custos e as despesas 

cuja causa não puder ser atribuída a uma delas. O Tribunal Arbitral alocará entre as Partes 

Envolvidas, conforme os critérios da sucumbência, razoabilidade e proporcionalidade, o 

pagamento e o reembolso (i) das taxas e demais valores devidos, pagos ou reembolsados à 

Câmara, (ii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, 

(iii) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos auxiliares 

eventualmente designados pelo Tribunal Arbitral, tais como peritos, tradutores, intérpretes, 

estenotipistas e outros, e (iv) honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora. 

O Tribunal Arbitral também poderá condenar as Partes ao pagamento de indenização por eventual 

improbidade processual. O Tribunal Arbitral não condenará nenhuma das Partes Envolvidas a 

arcar com (a) honorários advocatícios contratuais e quaisquer outros valores devidos, pagos ou 

reembolsados pela contraparte a seus advogados, peritos, tradutores, intérpretes e outros 

assistentes, e (b) quaisquer outros valores devidos, pagos ou reembolsados pela contraparte em 
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relação à arbitragem, incluindo, por exemplo, referentes a fotocópias, reconhecimentos de firma, 

consularização e despesas de viagem.  

 

16.7. Todas e quaisquer Disputas oriundas deste Acordo deverão ser confidenciais, devendo, 

portanto, as Partes, em qualquer caso, requerer a tramitação em segredo de justiça, ficando, 

porém, ao arbítrio do Poder Judiciário a concessão ou não da medida. 

 

16.8. A fim de otimizar e garantir segurança jurídica à resolução das Disputas aqui previstas, 

caso duas ou mais disputas surjam com relação a este Acordo, e desde que requerido por uma das 

Partes, o Tribunal Arbitral procederá à consolidação do procedimento arbitral aqui previsto com 

qualquer outro em que as Partes estejam litigando e que envolva ou de alguma forma impacte este 

Acordo, desde que o Tribunal Arbitral entenda que (i) existem questões comuns de fato ou Lei 

nos procedimentos arbitrais que tornam a consolidação mais eficiente do que manter os 

procedimentos arbitrais sujeitos a julgamentos isolados; e (ii) nenhuma Parte Envolvida em 

qualquer dos procedimentos iniciados seja prejudica pela consolidação, como, por exemplo, por 

conta de atrasos injustificáveis ou conflitos de interesse. Sem prejuízo do disposto neste Acordo, 

a consolidação dos procedimentos arbitrais não deverá ocorrer após a assinatura da ata de missão 

em pelo menos uma das arbitragens em curso. O primeiro Tribunal Arbitral constituído será 

competente para conduzir o procedimento arbitral consolidado. A decisão de consolidação será 

final e vinculante sobre todas as Partes Envolvidas nas disputas e procedimentos arbitrais objeto 

da ordem de consolidação. A competência para fixar a consolidação será atribuída pelo 

Regulamento. 

 

 

 

A Emissora, obrigando-se por si e sucessores, firma esta Escritura em múltiplas vias digitais, 

juntamente com o Debenturista e os Acionistas Originais e 2 (duas) testemunhas, que também o 

assinam. 

 

São Paulo, 30 de abril de 2021. 

 

[página de assinaturas a seguir] 
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BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO 

 

TC TRADERS CLUB S.A. 

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 7º andar, Itaim Bibi 

São Paulo, SP, CEP 04542-000 

NIRE 35.300.566.521 

CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50 

 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE DEBÊNTURES 

      

   Operação: 

Compra de 

Debêntures 

 Nº 1 

      

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO 

Primeira emissão, por TC TRADERS CLUB S.A. (“Emissora”), para distribuição privada, em 

Série Única, de 728 (setecentas e vinte e oito) debêntures nominativas escriturais, da espécie 

quirografária, conversíveis em ações preferenciais de classe A, com valor nominal unitário de 

R$100.000,00 (cem mil reais), perfazendo o montante de R$72.800.000,00 (setenta e dois 

milhões e oitocentos mil reais), em 30 de abril de 2021 (“Data de Emissão”) e vencimento em 

36 (trinta e seis) meses, sendo o vencimento em 30 de abril de 2024 (“Debêntures” e 

“Emissão”). A Emissão é realizada com base nas deliberações da Assembleia Geral 

Extraordinária da Emissora realizada em 30 de abril de 2021, cuja ata será arquivada na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo e publicada no Diário Oficial da União e em jornal de grande 

circulação. 

 

O Instrumento Particular de Escritura Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, em Série 

Única, da Espécie Quirografária, da Primeira Emissão da TC TRADERS CLUB S.A., celebrado 

pela Emissora será registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“Escritura”). 

 

As Debêntures não serão registradas para negociação no mercado secundário e não podem, sob 

nenhuma hipótese, ser negociadas, transferidas, cedidas, doadas, emprestadas, concedidas em 

garantia e/ou de qualquer outra forma alienadas sem o consentimento expresso da Emissora. 

 

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR 

Nome / Razão Social:  

TC Private Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia 

CNPJ / CPF 

39.817.142/0001-81 

Endereço: 

Avenida Paulista 

N.o  

1793 

Complemento: 

N/A 
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Bairro: 

Bela Vista 

CEP: 

01311-200 

Cidade: 

São Paulo 

U.F.: 

SP 

País: 

Brasil 

 

DEBÊNTURES SUBSCRITAS DA 1ª EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA 

QUANTIDADE SÉRIE PREÇO UNITÁRIO 
VALOR TOTAL PAGO 

EM R$ 

728 N/A R$100.000,00 R$72.800.000,00 

 

FORMA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIZAÇÃO 

Em conta corrente nº 07293-1     Banco Itaú Agência nº 6968 

Moeda corrente nacional 

As Debêntures serão integralizadas na presente data e em moeda corrente nacional. 

 

A Escritura está disponível no seguinte endereço: TC TRADERS CLUB S.A., Rua Leopoldo 

Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, Cidade e Estado de 

São Paulo. 

Declaro, para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente 

Boletim, bem como declaro ter obtido exemplar da Escritura. 

 

São Paulo, 30 de abril de 2021 

 

_______________________________________________________________ 

TC Private Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 

Representado por: Garin Investimentos Ltda. 

 

 

RECIBO 

Recebemos do subscritor em 30/04/2021 a 

importância de R$72.800.000,00 

________________________________ 

TC TRADERS CLUB S.A. 

1a via – Emissora 2a via – Subscritor 
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