CAPÍTULO VII. – DA ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO, DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
DE COMPANHIA ABERTA E DA SAÍDA DO NOVO MERCADO

39. A Alienação de Controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob
condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente do controle se obrigue a efetivar
oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas, observando-se as condições
e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma
a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante.
Parágrafo 1º – Para fins deste Estatuto Social, os termos abaixo indicados em letras
maiúsculas terão o seguinte significado:
“Acionista Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante
transfere as Ações de Controle em uma Alienação de Controle da Companhia.
“Acionista Controlador” significa o acionista ou o Grupo de Acionistas que exerça o Poder
de Controle da Companhia.
“Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este promove a
Alienação de Controle da Companhia.
“Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta,
ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da
Companhia.
“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as
ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por
administradores da Companhia e aquelas em tesouraria.
“Alienação de Controle da Companhia” significa a transferência a terceiro, a título oneroso,
das Ações de Controle.
“Controle” (bem como seus termos correlatos, “Controlador”, “Controlado”, “sob Controle
comum” ou “Poder de Controle”) significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta
ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida. Há
presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou ao Grupo de
Acionistas que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos
votos dos acionistas presentes nas 3 (três) últimas assembleias gerais da Companhia,
ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital
votante.
“Grupo de Acionistas” significa o grupo de duas ou mais pessoas que sejam (a) vinculadas
por contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de

sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (b) entre os quais haja
relação de Controle, seja direta ou indiretamente; ou (c) que estejam sob Controle comum.
“Outros Direitos de Natureza Societária” significa (i) usufruto ou fideicomisso sobre as
ações de emissão da Companhia, (ii) opções de compra, subscrição ou permuta, a
qualquer título, que possam resultar na aquisição de ações de emissão da Companhia; ou
(iii) qualquer outro direito não decorrente da propriedade das ações de emissão da
Companhia que lhe assegure, de forma permanente ou temporária, direitos políticos ou
patrimoniais de acionista sobre ações de emissão da Companhia.
“Valor Econômico” significa o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser
determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia
reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM.
Parágrafo 2º – O(s) Acionista(s) Controlador(es) Alienante(s) ou o Grupo de Acionistas
Controlador alienante não poderão transferir a propriedade de suas ações, enquanto o
adquirente não subscrever o Termo de Anuência dos Controladores a que alude o
Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 3º – A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o
adquirente do Poder de Controle ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de
Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores
aludido no Regulamento do Novo Mercado.
40. A oferta pública de aquisição disposta no artigo 39 deste Estatuto Social também
deverá ser efetivada:
(i) nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de
outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha
a resultar na Alienação do Controle da Companhia; ou
(ii) em caso de alienação de controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da
Companhia, sendo que, neste caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a
declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar
documentação que o comprove.
41. Aquele que adquirir o Poder de Controle da Companhia, em razão de contrato
particular de compra de ações celebrado com o(s) Acionista(s) Controlador(es) ou Grupo
de Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a:
(i) efetivar a oferta pública de aquisição referida no artigo 39 deste Estatuto;
(ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da
oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis)
meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a
data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que
venderam ações da Companhia nos pregões em que o Adquirente realizou as aquisições,

proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à
BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos; e
(iii) tomar as medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco
por cento) do total das ações da Companhia em circulação, dentro dos 6 (seis) meses
subsequentes à aquisição do Controle.
42. A Companhia não registrará em seus livros:
(a) quaisquer transferências de propriedade de suas ações para o(s) comprador(es) do
Poder de Controle ou para aqueles que vierem a deter o Poder de Controle enquanto
este(s) acionista(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que
alude o Regulamento do Novo Mercado; e
(b) Acordo de Acionistas ou acordo de voto que disponha sobre o exercício do Poder de
Controle enquanto seus signatários não subscreverem o Termo de Anuência dos
Controladores referidos na alínea “a” acima.
43. Na OPA a ser efetivada pelo(s) Acionista(s) Controlador(es), Grupo de Acionistas
Controlador ou pela Companhia para o cancelamento do registro de companhia aberta da
Companhia, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico
apurado em laudo de avaliação, de acordo com o artigo 45 deste Estatuto Social,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
44. Caso seja deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado, o(s) Acionista(s)
Controlador(es) ou o Grupo de Acionistas Controlador da Companhia deverá efetivar oferta
pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas, seja porque a saída da
Companhia do Novo Mercado ocorra: (i) para que os valores mobiliários por ela emitidos
passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado; ou (ii) em virtude de
operação de reorganização societária na qual as ações da companhia resultante de tal
reorganização não sejam admitidas para negociação no Novo Mercado no prazo de 120
(cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida
operação. Em ambos os caso, o preço a ser ofertado deverá corresponder, no mínimo, ao
Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, referido no artigo 45 deste Estatuto
Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo Único – A notícia da realização da oferta pública mencionada neste artigo
deverá ser comunicada à BM&FBOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após a
realização da assembleia geral da Companhia que houver aprovado a saída ou a referida
reorganização.
45. O laudo de avaliação previsto nos artigos 43 e 44 deste Estatuto Social deverá ser
elaborado por empresa especializada, com experiência comprovada e independência
quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e controladores,
devendo o laudo também satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das

Sociedades por Ações e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo
dispositivo legal.
Parágrafo 1º – A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela
determinação do Valor Econômico da Companhia é de competência privativa da
assembleia geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista
tríplice. Na respectiva deliberação, não serão computados os votos em branco, devendo a
mesma ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em
Circulação presentes na assembleia geral. Caso instalada em primeira convocação, a
assembleia deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo,
20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou caso instalada em segunda
convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas
representantes das Ações em Circulação.
Parágrafo 2º – Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser assumidos
integralmente pelo ofertante.
46. Caso a Companhia não tenha Acionista Controlador:
(i) sempre que for aprovado, em assembleia geral, o cancelamento de registro de
companhia aberta, a oferta pública de aquisição de ações referida no artigo 39 e seguintes
deste Estatuto Social deverá ser efetivada pela própria Companhia, sendo que, neste
caso, a Companhia somente poderá adquirir as ações de titularidade dos acionistas que
tenham votado a favor do cancelamento de registro na deliberação em assembleia geral
após ter adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham votado a favor da
referida deliberação e que tenham aceitado a referida oferta pública;
(ii) sempre que for aprovada, em assembleia geral, a saída do Novo Mercado para que as
ações da Companhia passem a ter registro fora do Novo Mercado, a referida assembleia
geral definirá o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações
referida no artigo 39 e seguintes deste Estatuto Social, o(s) qual(is), presente(s) à
assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta; e
(iii) sempre que for aprovada, em assembleia geral, a saída do Novo Mercado por
reorganização societária conforme previsto no artigo 44 (ii) deste Estatuto Social, a
referida assembleia geral definirá o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de
aquisição de ações referida no artigo 39 e seguintes deste Estatuto Social, o(s) qual(is)
presente(s) à assembleia deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a
oferta. Na ausência de definição, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à
reorganização societária realizar a referida oferta.
47. Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída da Companhia do Novo
Mercado ocorrer em razão do descumprimento de qualquer obrigação constante do
Regulamento do Novo Mercado:

(i) caso o descumprimento decorra de deliberação em assembleia geral, a oferta pública
de aquisição de ações referida no artigo 39 e seguintes deste Estatuto Social deverá ser
efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implique o
descumprimento; e
(ii) caso o descumprimento decorra de ato ou fato da administração da Companhia,
Conselho de Administração deverá convocar assembleia geral de acionistas cuja ordem do
dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações em questão
ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado. Caso a referida
assembleia geral delibere pela saída da Companhia do Novo Mercado, a referida
assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de
aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão)
assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. Caso a referida assembleia geral
delibere pela saída da Companhia do Novo Mercado, a referida assembleia geral deverá
definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista
no caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a
obrigação de realizar a oferta.
48. É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações, visando a
mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo VII, no Regulamento do Novo
Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar
os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de aquisição e não haja
prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando
exigida pela legislação aplicável.
49. A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização da oferta pública de
aquisição prevista neste Capítulo VII, no Regulamento do Novo Mercado ou na
regulamentação emitida pela CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de
qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, pela Companhia, nas hipóteses
expressamente previstas nas normas legais e regulamentares aplicáveis. A Companhia ou
o acionista, conforme o caso, não se eximem da obrigação de realizar a oferta pública de
aquisição até que seja concluída com observância das regras aplicáveis.
Parágrafo Único – As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão nas
hipóteses de prejuízo dos direitos dos destinatários das ofertas mencionadas no Capítulo
VII.
50. Todo acionista ou Grupo de Acionistas é obrigado a divulgar, mediante comunicação
ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia, na qual deverão constar as
informações previstas no artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002, a aquisição de ações,
que somadas às já possuídas, superem 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do capital da
Companhia, assim como, após atingido tal percentual, a aquisição de ações que
correspondam a mais 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do capital da Companhia ou
múltiplos de tal percentual.

