ENEVA S.A.
CNPJ/MF n° 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE AGOSTO DE 2017
1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 3 dias do mês de agosto de 2017, às 08:30h, na

Praia de Botafogo, n° 501, bloco I, 7º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião do Conselho de Administração foi

convocada nos termos do Estatuto Social da ENEVA S.A. (“Companhia”) e da
legislação aplicável e contou com a participação da totalidade dos seus membros, a
saber: Carlos Marcio Ferreira, José Aurélio Drummond Jr., Marcelo Medeiros,
Guilherme Bottura, Edwyn Neves, Renato Mazzola; e, na forma do art. 16 do estatuto
social da Companhia, Frank Paul Possmeier. Como convidados, o Diretor Presidente
da Companhia, Sr. Pedro Zinner, o COO E&P, Sr. Lino Cançado, a Diretora
Corporativa, Sra. Laira Sanui, o Diretor Jurídico, o Sr. Thiago Freitas e o Gerente da
Companhia, Sr. Alexandre Ferreira.
3.

MESA: Após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de

Administração da Companhia ter sido verificada, o Sr. Carlos Marcio Ferreira assumiu
a Presidência da Mesa e designou o Sr. Thiago Freitas para atuar como Secretário.
4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) as demonstrações financeiras da

Companhia referentes ao segundo trimestre (ITR) encerrado em 30 de junho de
2017; (ii) a autorização para voto da Companhia na assembleia geral de acionistas
da Parnaíba III Geração de Energia S.A. (“Parnaíba III”) que deliberar sobre a
emissão de debêntures não conversíveis e aprovação de constituição de garantia
fidejussória pela Companhia; (iii) a autorização para voto da Companhia na
assembleia geral de acionistas da Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”) que deliberar
sobre a celebração de contrato de financiamento com a Financiadora de Estudos e
Projetos (“FINEP”); (iv) o 3º Plano de Opção de Compra e Subscrição de Ações da
Companhia no âmbito do atual Programa de Opção de Compra e Subscrição de Ações
da Companhia (“3º Plano de Opção”); (v) a recomendação à assembleia geral de
acionistas da Companhia de novo programa de opção de compra e subscrição de
ações da Companhia; e (vi) o recebimento da renúncia do Sr. Paulo Affonso Petrassi
Filho, diretor da Companhia.
5.

DELIBERAÇÕES:

Após

discussões,

os

membros

do

Conselho

de

Administração da Companhia resolveram por unanimidade:
(i)

aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2017;

(ii)

autorizar a aprovação pela Companhia, em assembleia geral de
acionistas de Parnaíba III, da Segunda Emissão Pública de Debêntures
Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie
Quirografária, com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, para
Distribuição com Esforços Restritos, da Parnaíba III, no valor de até R$
260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de reais) (“2ª Emissão”)
e aprovar a prestação de garantia fidejussória pela Companhia no
âmbito da 2ª Emissão;

(iii)

autorizar a aprovação pela Companhia, em assembleia geral de
acionistas da PGN, de contratação de financiamento pela PGN junto à
FINEP no valor de até R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais)
(“Financiamento”);

(iv)

aprovar o 3º Plano de Opção, na forma do Anexo I a esta Ata;

(v)

recomendar à Assembleia Geral de Acionistas novo programa de opção
de compra e subscrição de ações da Companhia no montante de até 2
milhões de ações da Companhia; e

(vi)

receber a renúncia apresentada pelo Sr. Paulo Affonso Petrassi Filho
ao cargo de diretor da Companhia, a qual resta consignada e efetiva a
partir da presente data.

6.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser tratado, a

reunião foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de
Administração.
- A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA
S.A. realizada em 3 de agosto de 2017, às 8:30h, lavrada no livro próprio e assinada
pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. -

Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2017.
_________________________
Thiago Freitas
Secretário

ENEVA S.A.
CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
TERCEIRO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA OU SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
1.

Objetivos do Plano

1.1.

O presente Terceiro Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações

(“Terceiro Plano”) da Eneva S.A. (“Companhia”), instituído nos termos do art. 168,
§3º da Lei nº 6.404/76, com base no Programa de Outorga de Opção de Compra
ou Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia, aprovado pela
Assembleia Geral de Acionistas da Companhia em 2 de agosto de 2016
(“Programa”), visa a conceder a determinados diretores da Companhia, a
oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia através da outorga de
opção de compra ou subscrição de ações (“Opção”), obtendo em consequência (i)
uma melhor gestão da Companhia através do estímulo dos Participantes para
trabalhar na consecução dos objetivos da Companhia; e (ii) motivação e retenção
de executivos e empregados, oferecendo-lhes como vantagem adicional a
oportunidade de se beneficiarem da valorização das ações da Companhia.
1.2.

São elegíveis para participar deste Terceiro Plano os ocupantes dos

seguintes cargos da Companhia: CFO, COO E&P, COO Geração, Diretor
Corporativo, Diretor Jurídico, conforme definido pelo Conselho de Administração
da Companhia (“Participantes”).
2.

Opção e Ações Incluídas

2.1.

As Opções do Terceiro Plano estão incluídas no percentual aprovado no

Programa, no montante total de 1.320.602, de acordo com a seguinte divisão
(“Ações”):
CFO
COO E&P
COO Geração
Diretor Corporativo
Diretor Jurídico
Total de Opções
2.2.

400.000
400.000
210.301
210.301
100.000
1.320.602

Cada Opção a ser concedida será dividida em 5 (cinco) lotes anuais, sendo

cada um deles equivalente a 20% (vinte por cento) do montante total das Ações
totais atreladas à respectiva Opção, nos termos e prazos da Cláusula 5ª.

2.3.

Uma vez exercida a Opção pelo Participante, as Ações serão (i) objeto de

emissão através de aumento do capital social da Companhia, ou ainda (ii) poderão
ser oferecidas opções de compra de ações existentes em tesouraria, observadas
as regras da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
2.4.

Os acionistas da Companhia não terão direito de preferência ao ensejo da

outorga ou do exercício de opções de compra de Ações, na forma prevista no art.
171, §3º, da Lei nº 6.404/76. A outorga das Opções através do Terceiro Plano
constitui mera expectativa de direitos dos Participantes, que podem vir a ter o
direito de receber as ações mediante a verificação de todos os requisitos e
procedimentos estabelecidos neste Terceiro Plano. Dentro do prazo de exercício e
até que sejam devidamente satisfeitos todos os requisitos para exercício da Opção,
não haverá qualquer dever ou obrigação da Companhia de entregar as Ações aos,
ou de qualquer outra forma ressarcir os, Participantes.
3.

Administração do Plano

3.1.

O Terceiro Plano será administrado e gerido diretamente pelo Conselho de

Administração, que terá amplos poderes, respeitados os limites e termos do
Programa, para a organização e a administração do Terceiro Plano e para a
outorga de Opções, incluindo, mas não se limitando, às seguintes prerrogativas:
(i)

determinar os membros do conselho de administração, diretores e

empregados da Companhia elegíveis como Participantes;
(ii)

aprovar a versão final do Termo de Adesão a ser celebrado por cada

Participante (“Termo de Adesão”), cuja minuta padrão constituirá o Anexo
3.1(ii) ao presente Plano;
(iii)

informar o número de Opções de compra a serem outorgadas

anualmente a cada Participante;
(iv)

aprovar

qualquer

direito

adicional

a

ser

outorgado

a

um

Participante, nos termos deste Terceiro Plano;
(v)

deliberar sobre quaisquer ajustes no Preço de Outorga e/ou no Preço

de Subscrição, bem como prorrogar prazos e suas respectivas formas de
pagamento;
(vi)

decidir sobre quaisquer casos omissos na regulamentação do

Terceiro Plano; e

(vii)

estabelecer regras neste Terceiro Plano (inclusive condições ao

exercício) atreladas a metas de performance e crescimento da Companhia
em geral.
3.2.

O Conselho de Administração poderá modificar ou extinguir o Plano a

qualquer tempo, desde que não haja violação a qualquer direito adquirido pelos
Participantes, nos termos deste Terceiro Plano.
3.3.

Nenhuma decisão do Conselho de Administração poderá:
(i)

aumentar o limite total de ações de emissão da Companhia que

possam ser conferidas pelo exercício de opções outorgadas; e
(ii)

alterar os termos de qualquer Opção existente sem o consentimento

do respectivo Participante.
3.4.

O Conselho de Administração estará sujeito somente aos limites previstos

no Programa e neste Terceiro Plano, não estando obrigados, sob qualquer
hipótese, a utilizar regras de isonomia ou analogia.
3.5.

As deliberações do Conselho de Administração têm força vinculante para a

Companhia e os Participantes relativamente a todas as matérias relacionadas ao
Programa e Terceiro Plano.
4.

Participantes

4.1.

Os Participantes do Terceiro Plano foram definidos pelo Conselho de

Administração reunido em 03 de agosto de 2017.
4.1.1. O Participante deverá necessariamente assinar o Termo de Adesão,
conforme mencionado na Cláusula 3.1 (ii), aderindo expressamente a este
Terceiro Plano e anuindo com todos os seus termos e condições.
4.2.

As Opções serão outorgadas aos Participantes em caráter personalíssimo,

não podendo ser oneradas, alienadas, cedidas ou transferidas, direta ou
indiretamente, a terceiros, mesmo que por sucessão, separação ou divórcio, salvo
nas hipóteses expressamente previstas abaixo.
4.3.

É ainda admitida (i) a participação simultânea de um Participante em

diferentes Planos e (ii) a inclusão de novos Participantes neste Terceiro Plano
mediante aprovação expressa do Conselho de Administração.
5.

Termos e Condições das Opções de Compra

5.1.

Toda e qualquer opção poderá ser exercida integral ou parcialmente, pelo

Participante, em 5 (cinco) lotes anuais, correspondendo a 12 (doze) meses
subsequentes contados do respectivo Período de Maturidade (conforme definido
na cláusula 5.1.1 abaixo), cada qual equivalente a até 20% (vinte por cento) da
Opção concedida (“Lote Anual”). Cada Lote Anual que tiver atingido seu Período
de Maturidade (“Opção Madura”) poderá ser exercido, integral ou parcialmente,
pelos Participantes até o ou dentro do Prazo Máximo para Exercício, isto é, 120
(cento e vinte) dias a contar do último Período de Maturidade em vigor, sob pena
de decadência do direito outorgado pela Companhia.
5.1.1. O Período de Maturidade do primeiro Lote Anual fluirá a partir da
data de assinatura dos Termos de Adesão por cada Participante até 12
(doze) meses, e os Períodos de Maturidade subsequentes serão sempre de
12 (doze) meses e deverão ser contados a partir da data de término do
Período imediatamente anterior.
5.1.2. O Prazo Máximo para Exercício poderá ser alterado na ocorrência
das hipóteses previstas nas Cláusulas 9, 10 ou 11 deste Terceiro Plano.
5.2.

Nenhuma Ação será entregue ao Participante em decorrência do exercício

de uma Opção Madura a não ser que todas as exigências legais e regulamentares
(inclusive aquelas previstas neste Terceiro Plano) tenham sido integralmente
cumpridas.
5.3.

Nenhuma disposição deste Terceiro Plano conferirá a qualquer Participante

direitos relacionados à permanência como administrador ou empregado da
Companhia e não interferirá, de qualquer modo, nos direitos da Companhia de
interromper, a qualquer tempo e por qualquer motivo (ou sem motivo), o mandato
do administrador ou o contrato de trabalho do empregado.
5.4.

As Opções outorgadas, bem como o seu exercício pelos Participantes, não

têm qualquer relação nem estão vinculados à sua remuneração fixa, variável ou
eventual participação nos lucros e resultados da Companhia.
5.5.

O Participante somente terá os direitos e privilégios inerentes à condição

de acionista a partir do momento da subscrição ou aquisição efetiva das Ações
decorrentes do exercício da Opção Madura.
6.

Preço de Outorga

6.1.

Em contrapartida à outorga da Opção ao Participante, este deverá pagar à

Companhia um prêmio a ser definido pelo Conselho de Administração quando da
Outorga da Opção.
6.2.

Referido pagamento poderá ser abatido da próxima remuneração variável

a ser paga pela Companhia.
7.

Preço de Subscrição ou Compra

7.1.

O preço de subscrição ou compra das Ações a serem adquiridas pelos

Participantes será de R$ 15,00 (quinze reais) por ação e será reajustado pela
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado
pelo IBGE, somado 3% (três por cento) desde a data de assinatura do Termo de
Adesão pelo respectivo Participante (“Preço de Exercício”).
7.2.

O Preço de Exercício deverá ser pago em um prazo de 90 (noventa) dias

prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias, por cada Participante, contados a partir
do exercício da respectiva Opção Madura.
7.2.1. Não obstante o acima disposto, é permitido ao Conselho de
Administração deliberar, a seu exclusivo critério, a concessão de períodos
adicionais para pagamento do Preço de Exercício de qualquer um dos Lotes
Anuais das Opções Maduras.
7.2.2. Sem prejuízo das disposições anteriores, na hipótese de alienação
pelo Participante das ações objeto da Opção Madura, este deverá utilizar
obrigatoriamente o produto da venda para pagamento do Preço de
Exercício no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas contadas do
crédito dos recursos a seu favor.
7.3.

Adicionalmente, cada Participante terá a prerrogativa de utilizar um

percentual de sua respectiva remuneração variável para o pagamento do Preço de
Exercício. Nesta hipótese, o Participante terá um desconto de 20% (vinte por
cento) no Preço de Exercício aplicável proporcionalmente ao montante da
remuneração variável destinada a este pagamento.
8.

Exercício da Opção

8.1.

A Opção Madura poderá ser exercida total ou parcialmente até o fim do

Prazo Máximo de Exercício estabelecido neste Terceiro Plano.

8.2.

O Participante que desejar exercer a sua Opção Madura deverá comunicar

tal intenção por escrito à Companhia e indicar a quantidade de Ações que deseja
adquirir conforme termo de exercício anexo a este Terceiro Plano como Anexo 8.2
(“Termo de Exercício”).

8.2.1 Caberá à administração da Companhia, a partir da comunicação
referida na Cláusula 8.2 acima, tomar todas as providências necessárias
para formalizar a aquisição das Ações objeto do exercício, sendo certo que
a formalização da aquisição das Ações deverá ocorrer nas datas
previamente especificadas pela Companhia.
8.3.

Se a Opção Madura for exercida parcialmente, o Participante poderá

exercer a aquisição das Ações remanescentes decorrentes deste Terceiro Plano
dentro do respectivo Prazo Máximo para Exercício.
8.3.1. A parcela da Opção exercida em desconformidade com os prazos e
condições estipulados será considerada automaticamente extinta, sem
qualquer direito à indenização ou compensação.
8.4.

Se o exercício da Opção depender de emissão de novas ações da

Companhia, o mesmo somente poderá ser concluído quando for deliberado o
aumento de capital da Companhia e a emissão de novas ações a serem entregues
aos Participantes.
8.5.

Os Participantes estarão sujeitos às regras restritivas ao uso de

informações privilegiadas aplicáveis às companhias abertas em geral e àquelas
estabelecidas pela Companhia.
9.

Destituição, Demissão ou Término do Contrato de Prestação de
Serviços por Justa Causa

9.1.

No caso de destituição do mandato por violação dos deveres e atribuições

do administrador, de demissão ou ainda de rescisão do contrato de prestação de
serviços do Participante por razão que configure justa causa, conforme a legislação
civil ou trabalhista aplicável (“Demissão Motivada”), caducarão automaticamente
sem direito a indenização todas as Opções não exercidas (inclusive as já
maturadas que porventura não tenham sido exercidas), tendo ou não decorrido o
Prazo de Maturidade, independentemente de aviso prévio ou notificação.
10.

Renúncia, Destituição, Desligamento Voluntário, Demissão sem
Justa Causa ou Término do Contrato de Prestação de Serviços

10.1. Salvo decisão em contrário do Conselho de Administração, na hipótese de
término da relação do Participante com a Companhia em razão de destituição do
mandato de administrador, ou de demissão sem justa causa, ou de renúncia, ou
de desligamento voluntário do Participante, ou de término ou rescisão de seu
contrato de prestação de serviços que não configure Demissão Motivada
(“Demissão Não Motivada”), serão observadas as seguintes disposições:
(i)

as Opções cujo Período de Maturidade ainda não tenha decorrido

poderão ser exercidas proporcionalmente ao prazo cumprido pelo prazo de
90 (noventa) dias a contar do evento de Demissão Não Motivada; e
(ii)

as Opções Maduras e exercíveis de acordo com este Terceiro Plano

poderão ser exercidas no prazo de até 90 (trinta) dias a contar do evento
de Demissão Não Motivada, independentemente de aviso prévio ou
notificação.
11.

Desligamento por Morte, Invalidez Permanente ou Aposentadoria

11.1. Se o Participante se tornar permanentemente inválido ou falecer, enquanto
for administrador ou empregado, serão observadas as seguintes disposições:
(i)

as Opções cujo Período de Maturidade ainda não tenha decorrido

caducarão sem direito à indenização, sendo consideradas extintas de pleno
direito, independentemente de aviso prévio ou notificação; e
(ii)

as Opções Maduras e exercíveis de acordo com este Terceiro Plano

poderão ser exercidas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
declaração de invalidez permanente ou do falecimento, conforme aplicável,
independentemente de aviso prévio ou notificação.
11.2. Nas hipóteses previstas nesta Cláusula 11, a Opção poderá ser exercida no
todo ou em parte, com pagamento à vista, partilhando-se entre o Participante ou
os herdeiros ou os sucessores o direito às Ações, na forma da disposição
testamentária ou conforme estabelecido no inventário respectivo.
11.3. Em caso de aposentadoria do Participante, serão observadas as seguintes
disposições:
(i)

as Opções cujo Prazo de Maturidade ainda não tenha decorrido

caducarão sem direito à indenização, sendo consideradas extintas,
independentemente de aviso prévio ou notificação;

(ii)

as Opções Maduras e exercíveis de acordo com este Terceiro Plano

poderão ser exercidas no prazo de 90 (noventa) dias a contar do
deferimento pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) do
requerimento da aposentadoria, independentemente de aviso prévio,
exceto se de outra forma definido pelo Conselho de Administração.
12.

Ajustes das Opções

12.1. Se o número de ações existentes na Companhia for aumentado ou
diminuído

como

resultado

de

bonificações

em

ações,

grupamentos

ou

desdobramentos do capital social da Companhia, serão feitos ajustes apropriados
no número de Ações objeto de Lotes Anuais ainda não exercidos. Quaisquer
ajustes serão feitos sem mudança no valor de compra do total aplicável à parcela
dos Lotes Anuais ainda não exercidos, mas com ajuste correspondente ao Preço
de Exercício.
12.2. Na hipótese de (i) venda, alienação, cessão ou transferência (excluídas
alienação fiduciária em garantia ou qualquer outra operação similar tipicamente
vislumbrando a garantia de obrigações), por qualquer forma, em uma ou em série
de operações correlatas, de ações, dos negócios, ativos e/ou obrigações da
Companhia a qualquer pessoa ou companhia (inclusive um grupo), que venham a
representar o Poder de Controle da Companhia, com exceção dessas operações
entre os atuais acionistas da Companhia,; (ii) captação de recursos mediante a
realização de oferta pública de ações ou outros valores mobiliários conversíveis
em ações de emissão da Companhia que venham a representar pós-diluição o
Poder de Controle da Companhia; (iii) oferta pública de distribuição secundária de
ações de emissão da Companhia que venham a representar o Poder de Controle
da Companhia; e (iv) operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra
reorganização societária da Companhia que tenha como resultado a transferência
do Poder de Controle para terceiro (“Evento de Liquidez”), as Opções serão
convertidas antecipadamente em Opções Maduras, de forma integral, para que
possam ser exercidas pelos Participantes.

12.2.1.

Para efeitos desta Cláusula 12, “Poder de Controle” significa

o acionista ou grupo de acionistas que detém 50% (cinquenta por cento)
mais uma ação do capital social da Companhia, ou, subsidiariamente, poder
que um acionista ou um grupo de acionistas detém para dirigir as atividades
sociais e efetivamente orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia,
de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da
participação acionária detida, havendo presunção relativa de titularidade
do controle em relação ao acionista ou ao Grupo de Acionistas que seja
titular de ações que lhe assegurem 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.
12.3. Os Participantes serão comunicados previamente sobre a ocorrência de
qualquer Evento de Liquidez, para que possam, a seu exclusivo critério e conforme
prazo determinado pelo Conselho de Administração exercer suas Opções.
13.

Vigência do Plano

13.1.

Este Terceiro Plano entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pelo

Conselho de Administração e terá vigência de 5 (cinco) anos, podendo ainda ser
extinto, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração da
Companhia.
14.

Direito de Venda Conjunta e Direito de Obrigar a Venda

14.1.

Direito de Venda em Conjunto (Tag Along). Caso quaisquer acionistas que

representem, individualmente ou em conjunto, pelo menos 50% (cinquenta por
cento) mais 1 (uma) ação do capital social total e votante da Companhia recebam
e tenham interesse em aceitar uma proposta para Transferir as ações da
Companhia de sua titularidade para um Terceiro (“Acionistas Alienantes”), os
Acionistas Alienantes deverão imediatamente notificar os Participantes acerca de
sua intenção (“Notificação de Venda Conjunta”) e tais Participantes terão o direito
de exigir que os Acionistas Alienantes incluam na operação de transferência a
terceiros, as Ações de sua titularidade (“Direito de Venda Conjunta”).
14.1.1.

A

Notificação

de

Venda

Conjunta

deverá

conter,

necessariamente: (i) o número total de ações que os Acionistas Alienantes
pretendem transferir ao terceiro; (ii) o preço por ação acordado pela
transferência das ações transferidas pelos Acionistas Alienantes a terceiro;
e (iii) as demais condições de venda acordadas com o terceiro.

14.1.2.

Para

tanto,

os

Participantes

notificarão

os

Acionistas

Alienantes de sua intenção de exercer o Direito de Venda Conjunta, em até
30 (trinta) dias contados da data de recebimento da Notificação de Venda
Conjunta (“Notificação de Exercício de Venda Conjunta”).
14.1.3.

Uma vez exercido o Direito de Venda Conjunta na forma

prevista nesta Cláusula 14, as ações a serem transferidas ao terceiro serão
divididas entre as ações ofertadas pelos Acionistas Alienantes e as Ações
dos Participantes, na proporção da participação detida por cada um no
capital social da Companhia (excluída a participação societária dos demais
acionistas da Companhia que não tiverem exercido o Direito de Venda
Conjunta), observados o mesmo preço por ação e as mesmas condições
constantes da oferta apresentada pelo terceiro aos Acionistas Alienantes
para a aquisição das ações, nos termos da Cláusula 14.1 acima.
14.1.4.

Exercido o Direito de Venda Conjunta por todos ou por parte

dos Participantes, os Acionistas Alienantes não consumarão qualquer
transferência a menos que o terceiro se comprometa a adquirir dos
Participantes que houverem exercido o Direito de Venda Conjunta, as suas
Ações, nos mesmos termos e condições constantes da Notificação de Venda
Conjunta no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias. Caso a alienação não
ocorra dentro do prazo estabelecido nesta Cláusula, o procedimento de
Venda Conjunta deverá ser reiniciado.

14.2.

Os acionistas da Companhia e os Participantes comprometem-se a envidar

todos os esforços comercialmente razoáveis, assinar qualquer documento e a
tomar todas as providências necessárias para a concretização da transferência das
ações nos termos desta Cláusula 14.

14.3.

Direito de Obrigar a Venda (Drag Along). Caso os acionistas recebam oferta

de terceiros para Transferir ações que representem pelo menos 50% (cinquenta
por cento) mais 1 (uma) ação do capital social total e votante da Companhia
(“Acionistas Alienantes”) e optem por realizar tal alienação a terceiro (“Terceiro
Adquirente”), os acionistas alienantes poderão exigir dos Participantes a venda em
conjunto das suas Ações, de modo que todos os Participantes estarão obrigados a
realizar a venda de todas as suas Ações, respeitadas as mesmas condições, termos
e valores propostos ao acionista alienante (“Drag Along”).
14.3.1.

O Drag Along será exercido pelos Acionistas Alienantes

mediante notificação aos Participantes, da qual constarão os termos e
condições (i) segundo os quais os Acionistas Alienantes estão dispostos a
alienar suas ações; ou (ii) da oferta feita pelo, ou obtida junto ao, Terceiro
Adquirente.

14.3.2.

Os Participantes obrigam-se a, exercido o Drag Along,

praticar todos os atos úteis ou necessários à efetivação da alienação de
suas respectivas ações vinculadas no prazo indicado pelos Acionistas
Alienantes.
14.3.3.

Os Participantes comprometem-se a assinar o contrato de

compra e venda e demais instrumentos da operação sujeita ao Drag Along,
assumindo, proporcionalmente à sua respectiva participação no capital da
Companhia, as mesmas obrigações e compromissos negociados pelos
Acionistas Alienantes nos documentos da operação.
14.3.4.

Os

Participantes

outorgam

à

Companhia,

em

caráter

irrevogável e irretratável, poderes específicos para o cumprimento do
disposto nesta Cláusula 15, podendo, para tanto, (i) representar os
Participantes em qualquer ato que seja necessário ou conveniente para a
transferência das Ações em decorrência do exercício de Tag Along pelo
Participante ou Drag Along pelos Acionistas Alienantes, (ii) assinar todo e
qualquer documento para estas finalidades, incluindo, mas não se
limitando, ao contrato de compra e venda de ações e os livros societários
da Companhia.
14.3.5.

Para fins de esclarecimento, a constituição e excussão

decorrente de alienação fiduciária em garantia não se sujeitam às
disposições desta Cláusula 15.
15.

Disposições Gerais

15.1.

Adesão. A assinatura do Termo de Adesão implicará a expressa aceitação

de todos os termos deste Terceiro Plano por cada Participante, o qual se obriga
plena e integralmente a cumprir.

15.2.

Execução Específica. As obrigações contidas neste Terceiro Plano são

assumidas em caráter irrevogável, valendo como título executivo extrajudicial nos
termos da legislação processual civil, obrigando as partes contratuais e seus
sucessores a qualquer título e a todo tempo. Estabelecem as partes que tais
obrigações têm execução específica, na forma do artigo 784, III do Código de
Processo Civil.

15.3.

Cessão. Os direitos e obrigações decorrentes deste Terceiro Plano não

poderão ser cedidos ou transferidos, no todo ou em parte, por qualquer das partes,
nem dados como garantia de obrigações, sem a prévia anuência escrita da outra
parte.

15.4.

Novação. Fica expressamente convencionado que não constituirá novação

a abstenção de qualquer das partes do exercício de qualquer direito, poder,
recurso ou faculdade assegurado por lei, por este Terceiro Plano, nem a eventual
tolerância de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações por qualquer das
partes, que não impedirão que a outra parte, a seu exclusivo critério, venha a
exercer a qualquer momento esses direitos, poderes, recursos ou faculdades, os
quais são cumulativos e não excludentes em relação aos previstos em lei.

15.5.

Averbação. O texto do Termo de Adesão será averbado à margem dos

registros societários da Companhia, para todos os fins do artigo 118, da Lei nº
6.404/76.

15.6.

Foro. Fica eleito o foro da comarca da Cidade e Estado do Rio de Janeiro,

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as
controvérsias que possam surgir com relação ao Terceiro Plano.

15.7.

Casos Omissos. Os casos omissos serão regulados pelo Conselho de

Administração, podendo ser consultada, quando o Conselho de Administração
entender conveniente, a Assembleia Geral. Qualquer Opção concedida de acordo
com este Terceiro Plano fica sujeita a todos os termos e condições aqui
estabelecidos, que prevalecerão em caso de inconsistência a respeito de
disposições de qualquer contrato ou documento mencionado neste documento.

