KEPLER WEBER S/A
GRUPO KEPLER WEBER
COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 91.983.056/0001-69

Capital autorizado: R$ 1.800.000.000
Capital realizado: 26.311.971 ações
Capital realizado: R$ 234.321.965,40
NIRE nº 3530045422-7
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA, HORA E LOCAL: 09 de outubro de 2020, às 10h30min. LOCAL: Sede da Kepler Weber
S/A, na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, São Paulo, SP. CONVOCAÇÕES: Publicadas no Jornal
Valor Econômico, edições dos dias 09, 23 e 30/09/2020 (págs. B5, B9 e C3) e Jornal Diário Oficial
Estado de São Paulo, edições dos dias 09, 23 e 30/09/2020 (págs. 22, 18 e 36), e no Sistema
Empresas.NET, da CVM, no dia 09 de setembro de 2020. Os documentos necessários ao exame
das matérias constantes da Ordem do Dia foram postos à disposição dos senhores Acionistas na
sede da Companhia e também: a) no site da Companhia (ri.kepler.com.br); b) no site da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e c) no site da Bolsa de Valores de
São Paulo – B3 S.A. (www.b3.com.br); e encaminhados à Bolsa de Valores de São Paulo – B3
S.A., em atendimento ao disposto no artigo 124, §6º, da Lei nº 6.404/76.
ORDEM DO DIA:
1) Deliberar sobre o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“Plano”), que estabelece
os termos e condições gerais para a concessão de ações de emissão da Companhia e as pessoas
elegíveis ao Plano dentre membros da administração, colaboradores e outros integrantes da
Companhia e/ou de sociedades por ela controladas;
2) Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Bruno Bianco Leal, eleito pelo
Conselho de Administração em 22/04/2020 para completar o mandato do membro do Conselho de
Administração Sr. Fernando Florêncio Campos que apresentou renúncia ao seu mandato;
3) Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Milre Felix Neto, eleito pelo
Conselho de Administração em 18/06/2020 para completar o mandato do membro do Conselho de
Administração Sr. José Pais Rangel que faleceu; e
4) Fazer consignar, formalizar e autorizar que sejam tomadas todas as medidas para o
encerramento do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia
Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2014.
PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 81,87% das ações ordinárias emitidas pela
Companhia, conforme Lista de Presenças de Acionistas e votos à distância exercidos, foi instalada
a Assembleia Geral Extraordinária.
MESA: Abrindo os trabalhos, o Diretor Presidente da Kepler Weber S/A, Sr. Piero Abbondi,
agradeceu as presenças e encaminhou a eleição da Mesa, sendo eleitos por unanimidade para
Presidente o Sr. Piero Abbondi e para Secretária a Sra. Karine Olczevski.
DEBATES: O Sr. Presidente encaminhou para apreciação o item 1 da Ordem do Dia: Deliberar sobre
o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“Plano”), que estabelece os termos e
condições gerais para a concessão de ações de emissão da Companhia e as pessoas elegíveis ao
Plano dentre membros da administração, colaboradores e outros integrantes da Companhia e/ou de
sociedades por ela controladas. Em seguida, o Sr. Presidente encaminhou para apreciação o item 2
da Ordem do Dia: ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Bruno Bianco Leal,
eleito pelo Conselho de Administração em 22/04/2020 para completar o mandato do membro do
Conselho de Administração Sr. Fernando Florêncio Campos que apresentou renúncia ao seu
Esta página integra a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Kepler Weber S/A realizada no dia 09 de outubro de 2020, às 10h30min.
Página 1 de 9

mandato. Foram cumpridas as disposições relativas à informação à Assembleia Geral (art. 3º, “caput”
e parágrafo segundo da Instrução CVM 367/02, os requisitos do artigo 147 da Lei 6.404/76, e do art.
35, II da Lei 8934/94), reconhecido o candidato como cumpridor dos requisitos legais. Em ato
contínuo, o Sr. Presidente encaminhou o item 3 da Ordem do Dia: ratificar a eleição do membro do
conselho de administração Sr. Milre Felix Neto, eleito pelo Conselho de Administração em 18/06/2020
para completar o mandato do membro do Conselho de Administração Sr. José Pais Rangel que
faleceu. Foram cumpridas as disposições relativas à informação à Assembleia Geral (art. 3º, “caput” e
parágrafo segundo da Instrução CVM 367/02, os requisitos do artigo 147 da Lei 6.404/76, e do art.
35, II da Lei 8934/94), reconhecido o candidato como cumpridor dos requisitos legais. Por fim, o Sr.
Presidente encaminhou para apreciação o item 4 da Ordem do Dia: fazer consignar, formalizar e
autorizar que sejam tomadas todas as medidas para o encerramento do Plano de Opção de Compra
de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2014.
DELIBERAÇÕES:
1) APROVAR, por maioria de votos, o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“Plano”),
que estabelece os termos e condições gerais para a concessão de ações de emissão da Companhia e
as pessoas elegíveis ao Plano dentre membros da administração, colaboradores e outros integrantes
da Companhia e/ou de sociedades por ela controladas, conforme documento em anexo, rubricado
pela mesa. Foram computados 21.181.991 votos a favor, 360.492 votos contra e 0 abstenções.
2) RATIFICAR A ELEIÇÃO, por maioria de votos, em substituição ao Sr. Fernando Florêncio
Campos, para compor o Conselho de Administração e para completar o mandato até a Assembleia
Geral Ordinária a se realizar em abril de 2021, o Sr. BRUNO BIANCO LEAL, brasileiro, casado,
servidor público federal, graduado em Direito, portador do CPF nº 220.123.808-16 e da Carteira de
Identidade nº 30.826.974-3, expedida pela SSP/SP, domiciliado na SGCV/Sul - Lotes 25/26,
apartamento 512 – Torre 1, Residencial Ilhas Mauricio - Guará, Brasília, Distrito Federal, CEP
71.215-750. O Conselheiro eleito tomou posse por termo no prazo e na forma da Lei. Foram
computados 21.489.706 votos a favor, 52.777 votos contra e 0 abstenções. O Conselheiro eleito
declarou não estar impedido, nos termos do artigo 147 da Lei 6404/76, para o exercício de suas
funções.
3) RATIFICAR A ELEIÇÃO, por maioria de votos, em substituição ao Sr. José Pais Rangel, para
compor o Conselho de Administração e para completar o mandato até a Assembleia Geral Ordinária
a se realizar em abril de 2021, o Sr. MILRE FELIX NETO, brasileiro, solteiro, graduado em
administração de empresas, com ênfase em comércio exterior, portador do CPF nº 218.099.18863, da Carteira de Identidade nº 29.165.802-7, expedida pela SSP/SP, e da Carteira Nacional de
Habilitação nº 00979833763, emitida em 07/12/2018, domiciliado na Rua José Benedicto Martins,
nº 343, Jardim Panorama II, Guaratinguetá, São Paulo, CEP 12.513-340. O Conselheiro eleito
tomou posse por termo no prazo e na forma da Lei. Foram computados 21.489.706 votos a favor,
52.777 votos contra e 0 abstenções. O Conselheiro eleito declarou não estar impedido, nos termos
do artigo 147 da Lei 6404/76, para o exercício de suas funções.
4) APROVAR, por unanimidade de votos, que sejam adotadas todas as medidas para o
encerramento do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia
Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2014. Foram computados 21.542.483 votos a favor, 0
votos contra e 0 abstenções.
ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Aprovada por unanimidade a omissão das
assinaturas na publicação da ata. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após
lida e achada conforme, vai assinada pela mesa e acionistas presentes, identificados também os
acionistas que exerceram os votos à distância, encerrando-se os trabalhos.
ACIONISTAS PRESENTES: Tarpon Wahoo Fundo de Investimento de Ações; Tarpon Master
Fundo de Investimento em Ações; Tarpon Institucional Fundo de Investimento em Ações; Tarpon
gt Master Fundo de Investimento em Ações; Silos Fundo De Investimento De Ações Investimento
No Exterior; Marlin Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior; Siros Fundo De
Investimento De Ações Investimento No Exterior; Fundo de Investimento de Ações Tarpon Cfj; Tp
Partners Public Equities Fund, Lp - Citibank Dtvm SA; Longfield Road Investments, Lp - Citibank
Dtvm S.A.
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São Paulo, 09 de outubro de 2020.
Mesa:

Piero Abbondi
Presidente

Karine Olczevski
Secretária

Acionistas presentes:
Tarpon Master Fundo de Investimentos em ações
p.p. Paulo Henrique Altero Merotti
OAB/SP 344837

Tarpon Wahoo Fundo de Investimento de Ações
Tarpon Institucional Fundo de Investimento em Ações
Tarpon GT Master Fundo de Investimento em Ações
Silos Fundo De Investimento De Ações Investimento No Exterior
Marlin Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior
Siros Fundo De Investimento De Ações Investimento No Exterior
Fundo de Investimento de Ações Tarpon Cfj
TP Partners Public Equities Fund, LP - Citibank DTVM SA
Longfield Road Investments, LP - Citibank DTVM S.A

Tarpon Gestora de
Recursos S.A
p.p. Paulo Henrique
Altero Merotti
OAB/SP 344837

Acionistas, por voto à distância:
BB Banco de Investimento S/A
Banclass Fundo de Investimento em Ações
Fernando Francisco Brochado Heller
Deise Heller
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME
Werner Mueller Roger
Fundo De Investimento De Ações Trígono Verbier
Trígono Delphos Income Fia
Trígono Flagship Small Caps Master Fia
Trígono Icatu 100 Fundo De Investimento Em Ações Previdência
Trígono 70 Previdência Fundo De Investimento Multimercado
Acionistas, por voto recebido através do Banco escriturador “Itaú”:
Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund Llc
American Century Etf Trust - Avantis Emerging Mark
California Physicians Service D/B/A Blue Shield O
Ccl Q Global Equity Market Neutral Master Fund Ltd.
City of New York Group Trust
Dimensional Emerging Mkts Value Fund
Emer Mkts Core Eq Port Dfa Invest Dimens Grou
Employees Retirement Fund of the City Of Dallas
Norges Bank
Oregon Public Employees Retirement System
Public Employees Retirement System of Ohio
Spdr Sp Emerging Markets Etf
The Board Of.A.C.E.R.S.Los Angeles, California
The Boeing Company Employee Savings Plans Master Trust
The Dfa Inv T Co on Beh Its S the Em Sll Caps
The Pension Reserves Investment Manag.Board
Utah State Retirement Systems
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ANEXO I

KEPLER WEBER S/A
CNPJ nº 91.983.056/0001-69
NIRE 3530045422-7
PLANO DE OUTORGA DE AÇÕES RESTRITAS
O presente Plano de Outorga de Ações Restritas da Kepler Weber S.A. (“Plano de Ações”),
instituído de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis, será regido pelas disposições
abaixo.
1. Definições
1.1. Além de outras expressões definidas ao longo deste Plano de Ações, as expressões abaixo
listadas, quando usadas aqui com iniciais em maiúsculo, terão os significados a elas atribuídos a
seguir, salvo se expressamente previsto em contrário:
“Ações Restritas” significa as ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Companhia outorgadas aos Participantes e sujeitas às restrições previstas no presente
Plano de Ações, no respectivo Programa e no respectivo Contrato de Outorga;
“Alienação de Controle” significa a alienação do controle acionário da Companhia, conforme
estabelecido no Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, em todos os seus termos e condições;
“B3” significa B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;
“Companhia” significa Kepler Weber S/A, sociedade por ações de capital aberto, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, 84, 3º andar, Vila Olímpia, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 91.983.056/0001-69 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 3530045422-7;
“Conselho de Administração” significa o Conselho de Administração da Companhia;
“Contrato de Outorga” significa o Instrumento Particular de Outorga das Ações Restritas celebrado
entre a Companhia e o Participante, por meio do qual a Companhia outorga determinadas Ações
Restritas ao Participante;
“Data de Outorga”, salvo se de outra forma expressamente previsto neste Plano de Ações, no
Programa ou no Contrato de Outorga, significa, em relação às Ações Restritas outorgadas a cada
um dos Participantes, a data de celebração do Contrato de Outorga entre o Participante e a
Companhia, conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia;
“Desligamento” significa o término da relação jurídica do administrador ou empregado da
Companhia e/ou de sociedade por ela controlada, por qualquer motivo, incluindo sem limitação
renúncia, destituição, substituição ou término do mandato sem reeleição ao cargo de
administrador, pedido de demissão voluntária ou demissão, com ou sem justa causa, rescisão de
contrato de prestação de serviços, aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento. Para
maior clareza, fica estabelecido que eventual desligamento do cargo de administrador ou
empregado da Companhia e/ou de sociedade por ela controlada seguido de eleição e investidura
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ou contratação de tal Participante para outro cargo como administrador ou empregado da
Companhia e/ou de sociedade por ela controlada não caracteriza um Desligamento para fins deste
Plano de Ações;
“Participante” significa uma Pessoa Elegível em favor de quem o Conselho de Administração
outorgue uma ou mais Ações Restritas, nos termos deste Plano de Ações e de 1 (um) ou mais
Programas;
“Pessoas Elegíveis” significam os administradores, diretores, gerentes e empregados de alto nível
da Companhia e/ou de outras sociedades sob o controle direto ou indireto da Companhia; e
“Plano de Ações” significa o presente Plano de Outorga de Ações Restritas da Kepler Weber S.A.
“Programa(s)” significa os programas de outorga de Ações Restritas da Companhia que poderão
ser criados, aprovados e/ou cancelados pelo Conselho de Administração e pelos órgãos de
governança das sociedades controladas pela Companhia, conforme aplicável, os quais deverão
observar os termos e condições deste Plano de Ações.
“Volume Global” tem seu significado atribuído no item 5.1 deste Plano de Ações
2. Objetivo do Plano de Ações
2.1. O presente Plano de Ações, instituído de acordo com a legislação e regulamentação
aplicáveis tem por objetivo permitir a outorga de Ações Restritas às Pessoas Elegíveis selecionadas
pelo Conselho de Administração, como parte da Política de Incentivo de Longo Prazo da
Companhia, com vistas a: (a) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais
da Companhia; (b) incentivar os participantes a contribuírem para o sucesso da Companhia a
curto, médio e longo prazos; (c) promover o alinhamento entre os interesses dos Participantes e
os interesses dos acionistas da Companhia e das sociedades por ela controladas; e (d) estimular a
permanência dos Participantes na Companhia ou nas sociedades por ela controladas por um longo
período.
3. Participantes elegíveis
3.1. Poderão ser indicados pelo Conselho de Administração como Participantes do Plano de Ações
aquelas pessoas listadas dentre as Pessoas Elegíveis, a exclusivo critério de discricionaridade do
Conselho de Administração.
4. Administração do Plano de Ações
4.1. Este Plano de Ações será administrado pelo Conselho de Administração.
4.2. O Conselho de Administração terá amplos poderes, respeitados os termos deste Plano de
Ações para a organização, administração e revisão anual deste Plano de Ações e para a
remuneração baseada em ações.
4.3. Não obstante o disposto no caput, nenhuma decisão do Conselho de Administração poderá,
excetuados os ajustamentos permitidos pelo Plano de Ações, e eventuais adaptações que vierem a
ser realizadas em decorrência de alterações implementadas na legislação pertinente: (i) aumentar
o limite total das ações que podem ser concedidas, conforme o previsto no item 5 abaixo; e/ou (ii)
alterar ou prejudicar direitos ou obrigações de Participante, sem seu prévio consentimento,
relativos aos pagamentos em ações no âmbito do Plano de Ações.
4.4. O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo, sempre observado o disposto no
item 4.3 acima: (i) alterar ou extinguir o Plano de Ações; (ii) antecipar eventuais prazos de
carência no âmbito deste Plano de Ações; e (iii) estabelecer a regulamentação aplicável aos casos
omissos.
Esta página integra a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Kepler Weber S/A realizada no dia 09 de outubro de 2020, às 10h30min.
Página 5 de 9

4.5. O Conselho de Administração poderá criar, periodicamente, Programas com base na política
de remuneração da Companhia, nos quais determinará, dentre outras condições: (i) os
Participantes; (ii) a quantidade de Ações Restritas objeto do respectivo Programa; (iii) a forma de
transferência das Ações Restritas, que poderá se dar em lotes; (iv) o período aquisitivo para a
realização da transferência das Ações Restritas; e (v) eventuais disposições sobre penalidades.
4.6. O Conselho de Administração, sempre respeitando o limite global previsto no item 5 abaixo e,
quando cabível, os limites constantes de aprovações da Assembleia Geral da Companhia, poderá
agregar novos Participantes aos Programas em curso, determinando o número de Ações Restritas
a que o Participante terá direito.
4.7. Quando do lançamento de cada Programa, o Conselho de Administração fixará os termos e
as condições para a transferência de Ações Restritas em Contrato de Outorga a ser celebrado
entre a Companhia e cada Participante, sempre de acordo com este Plano de Ações e com o
respectivo Programa.
4.8. A transferência das Ações Restritas para o Participante somente se dará com o implemento
das condições e prazos previstos neste Plano de Ações, nos Programas e nos Contratos de
Outorga, de modo que a concessão do direito ao recebimento das ações em si não garante ao
Participante quaisquer direitos sobre as Ações Restritas ou mesmo representa a garantia do seu
recebimento.
4.9. As ações entregues aos Participantes terão os direitos estabelecidos neste Plano de Ações e
nos respectivos Programas e Contratos de Outorga, sendo certo que o Participante não terá
quaisquer dos direitos e privilégios de acionista da Companhia, em especial, ao recebimento de
dividendos e juros sobre capital próprio relativos às Ações Restritas, até a data da efetiva
transferência das Ações Restritas ao Participante em questão.
4.10. Não obstante o disposto no Item 4.9 acima, o Conselho de Administração poderá estabelecer
no Programa o pagamento do montante equivalente a tais dividendos e juros em dinheiro ou em
ações, na forma a ser estabelecida no respectivo Programa e Contrato de Outorga.
4.11. Nenhuma ação será entregue ao Participante a não ser que todas as exigências legais,
regulamentares e contratuais tenham sido integralmente cumpridas.
4.12. Nenhuma disposição do Plano de Ações, de qualquer Programa ou do Contrato de Outorga
conferirá a qualquer Participante direito de permanência como administrador ou empregado da
Companhia e não interferirá, de qualquer modo, com os direitos da Companhia de interromper, a
qualquer tempo, o mandato do administrador estatutário ou o contrato de trabalho do empregado.
5. Volume Global do Plano de Ações
5.1. Poderão ser entregues aos Participantes, no âmbito deste Plano de Ações, ações
representativas de, no máximo, 1% (um por cento) das ações representativas do capital social da
Companhia na data da aprovação deste Plano de Ações em Assembleia Geral da Companhia
(“Volume Global”). O Volume Global somente poderá ser ajustado sem alteração deste Plano de
Ações nos termos do Capítulo 8 abaixo.
5.2. Para os fins do Plano de Ações, a Companhia utilizará ações existentes em tesouraria no
momento da entrega das respectivas Ações Restritas, observadas as regras da CVM.
6. Transferência das ações objeto do Plano de Ações
6.1. Sujeito à continuidade do vínculo empregatício e/ou estatutário, conforme o caso, do
Participante com a Companhia até o término do período de carência aplicável e observadas as
regras contidas em cada Contrato de Outorga, as Ações Restritas serão transferidas pela
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Companhia ao Participante de acordo com os lotes e nos períodos fixados no respectivo Programa
e/ou Contrato de Outorga.
6.1.1. Caberá à administração da Companhia, tomar todas as providências necessárias para
formalizar a transferência das Ações Restritas objeto do Contrato de Outorga.
6.1.2. Observadas as condições estipuladas neste Plano de Ações, no Programa e no Contrato de
Outorga, a entrega de Ações Restritas será realizada a título gratuito aos Participantes, ou seja,
sem desembolso financeiro pelo Participante. O preço de referência por Ação Restrita será definido
no Programa, para os fins deste Plano de Ações.
6.2. Os Participantes estarão sujeitos às regras restritivas ao uso de informações privilegiadas
aplicáveis às companhias abertas em geral, às regras para negociação de valores mobiliários de
companhias abertas em segmento especial de mercado de ações da bolsa de valores ou da
legislação aplicada na localidade onde as ações da companhia ou quaisquer outros valores
mobiliários sejam transacionados, e àquelas estabelecidas pela Companhia.
7. Desligamento, Aposentadoria, Invalidez e Falecimento do Participante
7.1. O Conselho de Administração estabelecerá, em cada Programa, as regras aplicáveis aos
casos de desligamento de Participantes da Companhia, em virtude do término do contrato de
trabalho, término de mandato, destituição ou renúncia de cargo executivo, bem como aos casos
de aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento de Participantes.
8. Ajustamentos
8.1. Se o número de ações existentes da Companhia for aumentado ou diminuído como resultado
de bonificações em ações, grupamentos ou desdobramentos, serão feitos ajustamentos
apropriados no número de ações objeto dos Programas e Contratos de Outorga que ainda não
tenham sido transferidas aos Participantes.
8.2. Os ajustamentos segundo as condições do item 8.1 acima serão feitos pelo Conselho de
Administração e tal decisão será definitiva e obrigatória. Nenhuma fração de ações será vendida
ou emitida em razão de qualquer desses ajustamentos.
8.3. Na hipótese de dissolução, transformação, incorporação, fusão, cisão ou reorganização da
Companhia, na qual a Companhia não seja a sociedade remanescente ou, em sendo a sociedade
remanescente, deixe de ter suas ações admitidas à negociação em bolsa de valores, os Contratos
de Outorga dos Programas em vigência, a critério do Conselho de Administração, poderá: (i) ser
transferidos para a companhia sucessora; (ii) ter seus prazos de carência antecipados; ou (iii) ser
mantidos e liquidados em dinheiro.
9. Vigência do Plano de Ações
9.1. O presente Plano de Ações entrará em vigor com a sua aprovação pela Assembleia Geral da
Companhia.
9.2. O término do Plano de Ações não afetará a eficácia das concessões de Ações Restritas ainda
em vigor e que serão entregues aos Participantes nos respectivos prazos, nos termos dos
Programas em vigor e dos Contratos de Outorga celebrados.
9.3. O Plano de Ações não altera as disposições do Plano de Opção de Compra de Ações
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de abril de 2014, que permanecerá
integralmente em vigor até o seu vencimento e/ou liquidação integral pela Companhia.
10. Disposições gerais
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10.1. Limitação de Escopo. Este Plano de Ações, os Programas e os Contratos de Outorga
correlatos não criam outros direitos além daqueles expressamente previstos em seus próprios
termos.
10.2. Operações Permitidas. A outorga de Ações Restritas nos termos deste Plano de Ações não
impedirá a Companhia de realizar o cancelamento de seu registro de companhia aberta e não
impedirá a Companhia e/ou as sociedades por ela controladas de realizar operações de
reorganização societária, tais como transformação, incorporação, fusão, cisão e incorporação de
ações, cabendo ao Conselho de Administração e/ou os órgãos de governança das sociedades
controladas pela Companhia, quando aplicável, avaliar se será necessário propor à Assembleia
Geral da Companhia ajustes no Plano de Ações e os Programas e Contratos de Outorga já
instituídos, de forma a manter o equilíbrio das relações entre as partes, sem prejuízos à
Companhia e/ou as sociedades por ela controladas ou ao direito dos Participantes.
10.3. Adesão. A assinatura do Contrato de Outorga implicará a expressa, irrevogável e irretratável
aceitação de todos os termos do Plano de Ações e dos respectivos Programas pelo Participante, os
quais se obriga plena e integralmente a cumprir.
10.4. Frações de Ações. Caso qualquer cálculo decorrente deste Plano de Ações resulte em fração
de ação (e não em número inteiro), este será arredondado para cima.
10.5. Execução Específica. As obrigações contidas no Plano de Ações, nos Programas e nos
Contratos de Outorga 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 501 do Código de Processo Civil.
10.6. Cessão. Os direitos e obrigações decorrentes do Plano de Ações, dos Programas e dos
Contratos de Outorga são pessoais e intransferíveis e 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, sob pena de rescisão automática do Contrato de Outorga do
respectivo Participante inadimplente, sem qualquer ônus ou obrigação para a Companhia.
10.7. 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, pelo Plano de Ações, pelos Programas ou Contratos de Outorga, 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.
10.8. Alterações em Normas Aplicáveis. Qualquer alteração legal significativa no tocante à
regulamentação das sociedades por ações, às companhias abertas, na legislação trabalhista e/ou
aos efeitos fiscais de um plano de outorga de ações restritas poderá levar à revisão integral deste
Plano de Ações, dos Programas e/ou dos Contratos de Outorga aplicáveis de forma a garantir o
cumprimento das leis aplicáveis.
10.9. Casos Omissos. Os casos omissos, dúvidas ou divergência que possam surgir por parte da
Companhia e/ou dos Participantes com relação ao Plano de Ações, Programas e/ou Contratos de
Outorga serão regulados pelo Conselho de Administração. Qualquer pagamento em ação
estabelecido por meio do Plano de Ações fica sujeito 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.
10.10. Foro. Este Plano de Ações, os Programas e os Contratos de Outorga deverão ser regidos e
interpretados sob as Leis da República Federativa do Brasil, sendo que quaisquer disputas,
controvérsias oriundas ou relacionadas ao Plano de Ações, aos Programas e/ou aos Contrato de
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Outorga serão submetidas ao foro central da Comarca de São Paulo, SP, o qual fica eleito com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
_________________________________________________________________________
Mesa:
Piero Abbondi
Presidente

Karine Olczevski
Secretária
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