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TC TRADERS CLUB S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50 

NIRE: 35.300.566.521 

 
ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA  

 

1. Conforme autorizado pelo artigo 121, parágrafo único, da Lei das S.A., e nos 

termos da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, a Assembleia será realizada 

por meio da plataforma digital Google Meet (“Plataforma Digital”), que possibilitará a 

participação remota dos Srs. Acionistas, por si, por seus representantes legais ou 

procuradores, que serão considerados presentes e assinantes da ata da Assembleia.  

 

2. Para participar da Assembleia, os Senhores Acionistas deverão encaminhar à 

Companhia para o e-mail ri@tc.com.br, até às 10 horas do dia 5 de junho de 2022, o 

respectivo comprovante ou extrato de ações escriturais, expedido pela instituição 

financeira depositária nos 3 (três) dias úteis anteriores à data da Assembleia e (a) quando 

pessoa jurídica: cópias do instrumento de constituição ou estatuto social ou contrato 

social, ata de eleição de Conselho de Administração (se houver) e ata de eleição de 

Diretoria que contenham a eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s) à 

assembleia; (b) quando pessoa física: cópias do documento de identidade e CPF do 

acionista; e (c) quando fundo de investimento: cópias do regulamento do fundo e estatuto 

social ou contrato social do administrador ou gestor do fundo, bem como ata de eleição 

do(s) representante(s) legal(is) presente(s) à assembleia.  

 

3. Caso deseje ser representado na Assembleia por procurador, o Acionista deverá 

encaminhar à Companhia instrumento de mandato outorgado nos termos do artigo 126, 

§1º, da Lei das S.A. e da legislação aplicável, com poderes especiais e firma reconhecida, 

e documento de identidade e CPF do procurador presente, bem como, no caso de pessoa 

jurídica ou fundo, cópias do documento de identidade e da ata de eleição do(s) 

representante(s) legal(is) que assinou(aram) o mandato que comprovem os poderes de 

representação, além dos documentos indicados no item 2 acima.  

 

4. Após a verificação da regularidade dos documentos enviados para participação na 

Assembleia, a Companhia enviará um link para o endereço de e-mail informado na 

solicitação de cadastro contendo o formulário de cadastramento para a Assembleia. Uma 

vez realizado o cadastro, após confirmado e validado pela Companhia, o acionista 

receberá, até 24 horas antes da Assembleia, link e senha de acesso à Plataforma Digital 

para participação na Assembleia. As instruções e informações de acesso serão 

intransferíveis e de uso exclusivo de cada acionista ou de seu representante, de maneira 

que não poderão ser transferidas e/ou utilizados de forma concomitante por mais de uma 

pessoa.  

 

5. Caso o acionista não receba link e senha de acesso com até 24 horas de antecedência 

do horário de início da Assembleia, deverá entrar em contato com o Departamento de 

Relações com Investidores, por meio do e-mail ri@tc.com.br, com até, no máximo, 12 

horas de antecedência do horário de início da Assembleia, para que seja prestado o 

suporte necessário.  

 

mailto:ri@tc.com.br
mailto:ri@tc.com.br
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6. Não poderão participar da Assembleia os acionistas que não efetuarem o Cadastro 

e/ou não informarem a ausência do recebimento das instruções, link e senha de acesso à 

Assembleia na forma e prazos previstos acima.  

 

7. Em caso de necessidade de complementação documental e/ou esclarecimentos 

adicionais em relação aos documentos enviados para fins da participação na Assembleia, 

a Companhia entrará em contato com o acionista (ou seu respectivo procurador, conforme 

o caso) para solicitar tal complementação documental e/ou esclarecimentos adicionais 

em tempo hábil que permita o envio das informações e orientações para acesso da 

Plataforma Digital no prazo referido acima.  

 

8. A Companhia também solicita que, no dia da Assembleia, os Acionistas habilitados 

acessem a Plataforma Digital com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência ao 

horário previsto para início dos trabalhos, com o objetivo de permitir a validação de 

acesso e participação de todos os acionistas que a utilizem. O acesso à Assembleia não 

será permitido depois do início dos trabalhos.  

 

9. A Companhia esclarece que não é e não será responsável por quaisquer problemas 

operacionais ou de conexão do Acionista, bem como por quaisquer outros problemas 

externos à Companhia que possam dificultar ou impossibilitar a participação do acionista 

na Assembleia por meio da Plataforma Digital, sendo de responsabilidade exclusiva do 

acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização das 

plataformas para participação na Assembleia. A Companhia não se responsabilizará por 

quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da 

Plataforma Digital que não estejam sob controle da Companhia.   
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TC TRADERS CLUB S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50 

NIRE: 35.300.566.521 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Senhores Acionistas,  

 

A Administração da TC Traders Club S.A. (“Companhia”) apresenta aos Senhores 

Acionistas a presente Proposta da Administração, contendo as informações exigidas pela 

Resolução nº 81 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 29 de março de 2022 

(“Resolução CVM 81/22”), relacionadas à Assembleia Geral Extraordinária a ser 

realizada em 7 de junho de 2022, às 10h00 horas, de modo exclusivamente digital 

(“Assembleia”). 

 

1. Deliberar sobre a celebração de contratos de troca de resultados de fluxos 

financeiros futuros com liquidação exclusivamente financeira (Total Return Swap), 

tendo por referência ações de emissão da Companhia (“Contratos de TRS”). 

 

A Administração da Companhia propõe que seja aprovada a celebração de contratos 

derivativos de troca de resultados de fluxos financeiros futuros com liquidação 

exclusivamente financeira, denominados Total Return Swap, junto ao Banco Modal, que 

poderão implicar a exposição econômica de até 8.515.701 ações ordinárias de emissão 

da Companhia, cujos termos, condições e justificativas da negociação seguem descritos 

no Anexo I desta Proposta de Administração, com as informações exigidas pelo Anexo 

J da Resolução CVM nº 81/22. 
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ANEXO I: Informações sobre a Negociação de Ações de Própria Emissão  

(Anexo J da Resolução CVM 81/22) 

 

1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados da 

operação. 

 

A negociação de ações de própria emissão submetida à deliberação da Assembleia Geral 

da TC Traders Club S.A. (“Companhia”) consiste na celebração de contratos de troca de 

resultados de fluxos financeiros futuros com liquidação exclusivamente financeira, 

denominados Total Return Swap, junto ao Banco Modal, que impliquem a exposição 

econômica de até 8.515.701 ações ordinárias de emissão da Companhia, cuja liquidação 

poderá ocorrer no prazo máximo de 18 (dezoito) meses contados de 7 de junho de 2022 

– ou seja, até, no máximo, 7 de dezembro de 2023, inclusive (“Contratos de TRS”). 

 

O objetivo dos Contratos de TRS é aplicar recursos disponíveis para maximizar a geração 

de valor para os acionistas, uma vez que, na visão da administração da Companhia, o 

valor atual de suas ações não reflete o real valor dos seus ativos combinado com a 

perspectiva de rentabilidade e geração de resultados futuros. 

 

Se as ações de emissão da Companhia se valorizarem durante o período de duração dos 

Contratos de TRS acima do índice financeiro contratado, a Companhia fará jus ao 

recebimento de parte dessa valorização, bem como do valor dos proventos líquidos 

eventualmente declarados pela Companhia durante a vigência dos Contratos de TRS, que 

ultrapassarem referido índice. No entanto, caso as ações tenham uma valorização inferior 

ao índice financeiro contratado, a Companhia poderá vir a desembolsar a totalidade ou 

parcela do montante do índice financeiro que superar a valorização de suas ações, bem 

como potencial montante que decorra da eventual desvalorização de suas ações. 

 

2. Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em 

tesouraria. 

  

A Companhia possui na presente data (i) 85.157.011 ações ordinárias em circulação e (ii) 

1.989.200 ações já mantidas em tesouraria. Adicionalmente, a Companhia mantém 

contratos derivativos que resultam na exposição econômica de 4.258.490 ações 

ordinárias de emissão da Companhia. 

 

3. Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou alienadas. 

  

Os Contratos de TRS poderão ser celebrados pela Companhia de modo a gerar uma 

exposição de aproximadamente 8.515.701 ações ordinárias de emissão da Companhia, 

representativas de até 10% das ações em circulação da Companhia. Os Contratos de TRS 

terão liquidação exclusivamente financeira, e não implicarão na aquisição ou alienações 

de ações pela Companhia.  

 

A Diretoria da Companhia deverá observar, quando da celebração de Contratos de TRS, 

o limite de manutenção de ações em tesouraria disposto no artigo 9º da Resolução CVM 

nº 77, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 77/22”), qual seja, de 10% das ações 

de cada espécie ou classe de ações em circulação no mercado, considerando: (i) o número 

de ações mantidas em tesouraria pela Companhia; e (ii) as ações de emissão da 
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Companhia correspondentes à exposição econômica assumida em razão de contratos 

derivativos, inclusive os Contratos de TRS. 

 

4. Descrever as principais características dos instrumentos derivativos que a 

companhia vier a utilizar, se houver. 

 

Por meio dos Contratos de TRS, a Companhia receberá a variação do preço das ações de 

sua emissão mais o valor dos proventos (líquidos) eventualmente declarados pela 

Companhia durante a vigência dos Contratos de TRS, incidente sobre o volume 

contratado, e pagará um percentual do CDI acrescido de 3%. Os Contratos de TRS 

estabelecerão a modalidade de liquidação exclusivamente financeira e não conterão 

qualquer previsão sobre o exercício do direito de voto das ações de emissão da 

Companhia que eventualmente venham a ser detidas pelo Banco Modal.  

 

5. Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes entre a 

companhia e a contraparte das operações. 

 

Os Contratos de TRS estabelecerão a modalidade de liquidação exclusivamente 

financeira e não conterão qualquer previsão sobre o exercício do direito de voto das ações 

de emissão da Companhia que eventualmente venham a ser detidas pelo Banco Modal. 

 

6. Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de valores 

mobiliários, informar: 

a. o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adquiridas (alienadas); e  

b. se for o caso, as razões que justificam a realização da operação a preços mais 

de 10% (dez por cento) superiores, no caso de aquisição, ou mais de 10% (dez por 

cento) inferiores, no caso de alienação, à média da cotação, ponderada pelo volume, 

nos 10 (dez) pregões anteriores. 

 

Os Contratos de TRS deverão conter cláusula assegurando que os pagamentos efetuados 

ou recebidos pela Companhia serão apurados com base na variação da cotação da ação 

entre determinados períodos, e o preço de referência das ações no termo inicial de cada 

um desses períodos não será mais de 10% superior nem 10% inferior à média da cotação, 

ponderada pelo volume negociado, nos 10 pregões anteriores, em atendimento ao 

disposto no item “b” do inciso II do §4º do artigo 4º da Resolução CVM 77/22. 

  

7. Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a composição do 

controle acionário ou da estrutura administrativa da sociedade. 

  

Os Contratos de TRS não terão impactos sobre a composição do controle acionário atual, 

tampouco será́ alterada a estrutura administrativa da Companhia. 

 

8. Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte relacionada 

à companhia, tal como definida pelas regras contábeis que tratam desse assunto, 

fornecer ainda as informações exigidas pelo art. 9º da Resolução CVM nº 81, de 29 

de março de 2022.  

 

Os Contratos de TRS serão realizados junto ao Banco Modal, que não é considerado parte 

relacionada à Companhia. 
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9. Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso. 

  

Em razão da natureza da operação, não é possível definir de antemão se, em razão dela, 

a Companhia irá auferir recursos; se isto vier a ocorrer, não há destinação pré-

determinada para eles. 

 

10. Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas. 

  

O prazo máximo para a liquidação das operações e dos Contratos de TRS será de até 18 

meses, contados da data de 7 de junho de 2022, data de realização da Assembleia e 

eventual aprovação da celebração dos Contratos de TRS, tendo como termo final o dia 7 

de dezembro de 2023, inclusive.  

  

11. Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver. 

 

Os Contratos de TRS não serão objeto de intermediação.  

 

12. Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma da 

regulamentação específica sobre negociações de títulos de própria emissão.  

  

Não aplicável, pois os Contratos de TRS não serão celebrados com previsão de liquidação 

física. 

 

13. Especificar as razões pelas quais os membros do conselho de administração se 

sentem confortáveis de que a recompra de ações não prejudicará o cumprimento 

das obrigações assumidas com credores nem o pagamento de dividendos 

obrigatórios, fixos ou mínimos.  

  

Os membros do Conselho de Administração entendem de que a situação financeira atual 

da Companhia é compatível com a possível execução das negociações nas condições 

aprovadas, não sendo vislumbrado nenhum impacto no cumprimento das obrigações 

assumidas. Essa conclusão resulta da avaliação do potencial montante financeiro a ser 

empregado nos Contratos de TRS quando comparado com: (i) o nível de obrigações 

assumidas com credores; (ii) o montante, não restrito, disponível em caixa, equivalentes 

de caixa e aplicações financeiras da Companhia; e (iii) a expectativa de geração de caixa 

pela Companhia ao longo do exercício social de 2022.  

 

 * - * - * 


