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XPart S.A.
CNPJ 43.169.644/0001-10 - NIRE 35300575172
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1º DE OUTUBRO DE 2021
DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 1º de outubro de 2021, às 11h00, realizada de forma exclusivamente digital, presentes nesta Assembleia, que representam mais de 50% do capital social, o Laudo de Avaliação, datado
nos termos do Artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e da Seção III de 19 de agosto de 2021, o qual, uma vez rubricado pela Mesa, passa a fazer parte integrante da presente ata
do Anexo V da Instrução Normativa nº 81, de 10.06.2020, do Departamento de Registro Empresarial e Integração como Anexo 5. O Laudo de Avaliação apontou que o patrimônio líquido contábil da Companhia em 31.05.2021 foi
(“IN DREI 81/2020”), razão pela qual a presente Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) será considerada avaliado em R$ 9.985.593.905,66. 6. Aprovada, por maioria de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias
como realizada na sede da XPart S.A. (“Companhia” ou “XPart”), localizada na Avenida Paulista nº 1.938, e preferenciais da Companhia presentes nesta Assembleia, que representam mais de 50% do capital social,
18º andar, em São Paulo (SP). MESA: Maria Fernanda Ribas Caramuru (Presidente) e Carlos Roberto Zanelato a incorporação da Companhia pela XP Inc., sociedade estrangeira com sede nas Ilhas Cayman e com filial
(Secretário), em processo de escolha conduzido por administrador da Companhia, nos termos do item 4.1 e estabelecimento no Brasil, considerando a compatibilidade entre a legislação brasileira e a legislação
do Estatuto Social da Companhia, com participação por áudio e vídeo. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: publicado, das Ilhas Cayman, com a consequente extinção da Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação
consoante o Artigo 124 da Lei das S.A., em 24, 25 e 26.08.2021 no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e do “Plan of Merger”, que estabelecem os termos, as condições, finalidade e demais informações relacionadas
(páginas 12, 17 e 24) e no “O Estado de S. Paulo” (páginas B3, B4 e B5). Em 25.08.2021, foi publicada errata à incorporação da Companhia pela XP Inc., incluindo a relação de troca utilizada na substituição das ações
do Edital de Convocação publicado em 24.08.2021, no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (página 33) de emissão da Companhia detidas pelos acionistas da XPart, por ações Classe A de emissão da XP Inc.,
e no “O Estado de S. Paulo” (página B6). QUORUM DE INSTALAÇÃO: acionistas titulares representando inclusive na forma de Brazilian Depositary Receipts - BDRs Patrocinados Nível I da XP Inc. Ainda, em decorrência
70,96% do capital total da Companhia, sendo 93,18% do capital votante (inclusive para fins do Artigo 135 da incorporação, aprovada também pela Assembleia dos Acionistas da XP Inc. realizada nesta data, a XP Inc.
da Lei das S.A.) e 48,12% das ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme se verifica: (i) pelas sucederá a Companhia, a título universal, em todos os seus direitos e obrigações e a Companhia será extinta de
presenças virtuais registradas no sistema eletrônico de participação à distância disponibilizado pela Companhia; e pleno direito e para todos os fins. 6.1. Nos termos do Artigo 137 da Lei das S.A., será garantido o direito de retirada
(ii) pelos boletins de voto a distância recebidos pelo Escriturador, pela Central de Custódia da B3 S.A. - Brasil, aos acionistas detentores de ações ordinárias ou preferenciais da Companhia que: (i) tenham dissentido ou se
Bolsa, Balcão e pela própria Companhia. PRESENÇA LEGAL: com participação por áudio e vídeo: (i) Sra. Maria abstido na deliberação acerca da incorporação da XPart pela XP Inc. (item 6 da ordem do dia), ou que não tenham
Fernanda Ribas Caramuru, na qualidade de administradora da Companhia; (ii) Sr. André Martins, representante da comparecido à presente Assembleia; (ii) manifestarem expressamente sua intenção de exercer o direito de
área de RI da XP Inc.; e (iii) Sr. Emerson Laerte da Silva, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores recesso, no prazo de 30 dias contados da publicação da ata da presente Assembleia (que ocorrerá em 05.10.2021).
Independentes, com sede em São Paulo (SP), na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.400, Torre Torino, A este respeito, uma vez que a entrega dos BDRs da XP Inc. aos acionistas da Companhia (conforme o caso)
Água Branca, CNPJ/ME 61.562.112/0001-20, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado será realizada em 05.10.2021, eventual reembolso aos acionistas dissidentes da Companhia será realizado
de São Paulo sob o nº 2SP000160/O-5, na qualidade de empresa especializada responsável pela elaboração do em dinheiro pela XP Inc. contra a entrega de BDRs da XP Inc., na qualidade de sucessora legal da Companhia;
Laudo de Avaliação do acervo patrimonial da Companhia a ser incorporado pela XP Inc. (“PwC” ou “Empresa e (iii) comprovadamente sejam acionistas da Companhia (e, após a incorporação, sejam titulares de BDRs
Especializada”). ORDEM DO DIA: (1) atualização do capital social da Companhia em decorrência do cancelamento da XP Inc.), de forma ininterrupta, a partir de 20 de agosto de 2021 até a data de exercício do direito de recesso.
de ações em tesouraria aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data antes O valor de reembolso das ações objeto do exercício do direito de recesso será de R$ 1,02 por ação da XPart,
da Assembleia XPart; (2) deliberar sobre o balanço contábil da Companhia levantado em 31.05.2021 (“Balanço”); correspondente ao valor patrimonial contábil por ação (ordinária ou preferencial), apurado com base no Balanço.
(3) deliberar sobre o “Protocolo e Justificação” e o “Plan of Merger”, nos quais estão estabelecidos os termos e A Companhia não exercerá a prerrogativa do Artigo 137, §3º, da Lei das S.A. e obteve a confirmação da XP Inc.,
condições da incorporação da Companhia pela XP Inc.; (4) ratificar a nomeação e a contratação da PwC como como sua sucessora legal na incorporação, de que também não exercerá tal direito. Serão divulgadas informações
empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo patrimonial da Companhia a adicionais sobre o procedimento para o exercício do direito de recesso pelos acionistas interessados.
ser incorporado pela XP Inc.; (5) deliberar sobre o Laudo de Avaliação elaborado pela PwC com base no Balanço;
6.2. Consignado que, em decorrência da incorporação da Companhia pela XP Inc., não haverá aumento do capital
(6) deliberar sobre a incorporação da Companhia pela XP Inc., com a sua consequente extinção; (7) ratificar o
social da incorporadora, uma vez que a Companhia possui patrimônio, nesta data, composto somente pela
jornal das publicações legais da Companhia; e (8) autorizar os administradores da Companhia, na forma prevista
participação acionária detida na XP Inc. e pelo passivo relativo aos tributos sobre a renda incidentes sobre os
em seu Estatuto Social, a praticarem todos os atos e a firmarem todos os documentos necessários à implementação
lucros apurados no exterior, por regime de competência, proporcionalmente à sua participação na XP Inc.,
e formalização das deliberações aprovadas. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Preliminares: foram autorizadas, por
devidos pela Companhia. 6.3. Consignado que, pelo mesmo motivo explícito acima, a Companhia desenvolveu
unanimidade dos acionistas presentes nesta Assembleia por meio da plataforma digital: (i) a dispensa da leitura
a atividade de holding de participação societária estrangeira na própria XP Inc., não possuindo obrigações
dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia, uma vez que foram previamente
pendentes perante terceiros (exceto pelo disposto no item 6.2. acima e por obrigações relacionadas à incorporação
disponibilizados e são de inteiro conhecimento dos acionistas; (ii) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de
ora aprovada). 6.4. Consignado que a XP Inc. receberá os elementos que compõem o patrimônio líquido da
sumário dos fatos ocorridos; e (iii) a publicação da ata com omissão dos nomes dos acionistas. Na sequência, as
Companhia, sucedendo-a em todos os direitos e obrigações, para todos os fins de direito. 6.5. Consignado
matérias constantes da ordem do dia foram postas em discussão e votação, tendo sido tomadas as seguintes
que, apesar de a Companhia não possuir nenhum débito no Brasil, (a) a XP Inc., na qualidade de sociedade
deliberações, conforme Mapa Sintético Final de Votação constante do Anexo 1, o qual, para todos os efeitos, deve
ser considerado como parte integrante da presente ata: 1. Aprovada, por maioria de votos dos acionistas titulares estrangeira com sede nas Ilhas Cayman e com filial e estabelecimento no Brasil, na Cidade e Estado de São Paulo,
de ações ordinárias da Companhia presentes nesta Assembleia, a atualização do capital social da Companhia em na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1.909, 29º andar, Torre Sul, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907,
decorrência do cancelamento de 24.248.197 ações preferenciais em tesouraria, sem redução do valor do capital inscrita no CNPJ sob o nº 42.915.977/0001-89, sucederá a Companhia em todos seus direitos e obrigações,
social, aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada nesta mesma data (01.10.2021), possuindo a XP Inc., direta ou indiretamente, patrimônio no Brasil suficiente para responder por eventuais
anteriormente a esta Assembleia. 1.1. em decorrência da deliberação acima, o caput do Artigo 3º do Estatuto obrigações tributárias da XPart sucedidas pela XP Inc.; e (b) a XP Investimentos S.A., na qualidade de subsidiária
Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º - Capital e Ações - O capital social da XP Inc., assinou o Protocolo e Justificação para consignar sua concordância e compromisso em ser responsável,
subscrito e integralizado é de R$ 8.595.423.862,85 (oito bilhões, quinhentos e noventa e cinco milhões, exclusivamente perante as autoridades fiscais brasileiras, por eventuais obrigações tributárias da XPart
quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), representado por sucedidas pela XP Inc. 7. Ratificado, por maioria de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias
9.779.887.151 (nove bilhões, setecentos e setenta e nove milhões, oitocentas e oitenta e sete mil, cento e cinquenta da Companhia presentes nesta Assembleia, o jornal “O Estado de S. Paulo”, utilizado pela Companhia para
e uma) ações escriturais, sem valor nominal, sendo 4.958.290.359 (quatro bilhões, novecentos e cinquenta e oito a realização de suas publicações legais, além do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”. 8. Autorizados,
milhões, duzentas e noventa mil, trezentas e cinquenta e nove) ordinárias e 4.821.596.792 (quatro bilhões, por maioria de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia presentes nesta
oitocentos e vinte e um milhões, quinhentas e noventa e seis mil, setecentas e noventa e duas) preferenciais, Assembleia, os administradores da Companhia, na forma prevista em seu Estatuto Social, a praticarem todos
estas sem direito a voto, exceto pelo disposto no item 4.4, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no os atos e a firmarem todos os documentos necessários à implementação e à formalização das deliberações
reembolso de capital, sem prêmio; II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta aprovadas nesta Assembleia, inclusive no que tange à incorporação da Companhia pela XP Inc. QUORUM
pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por DAS DELIBERAÇÕES: os votos de aprovação, rejeição e abstenção das matérias constam do Mapa Sintético
ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações Final de Votação (Anexo 1). DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA: a proposta da administração, os
ordinárias.” 2. Aprovado, por maioria de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia presentes documentos submetidos à apreciação da Assembleia, os boletins de voto a distância recebidos diretamente pela
nesta Assembleia, o Balanço, o qual, uma vez rubricado pela Mesa, passa a fazer parte integrante da presente ata Companhia e as instruções de voto autenticadas pela Mesa. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar,
como Anexo 2. 3. Aprovados, por maioria de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais lavrou-se esta ata na forma sumária, que resultou aprovada após a dispensa de sua leitura pelos acionistas,
da Companhia presentes nesta Assembleia, que representam mais de 50% do capital social: 3.1. o “Protocolo sem manifestações contrárias. Nos termos do item 5 da Seção III do Anexo V da IN DREI 81/2020, serão
e Justificação de Incorporação da XPart S.A. pela XP Inc. de 20 de agosto de 2021” (“Protocolo e Justificação”), no considerados signatários desta ata os acionistas que proferiram os seus votos por meio dos boletins de voto a
qual estão estabelecidos os termos e condições da incorporação da Companhia pela XP Inc. segundo distância e os que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado
as leis brasileiras, o qual, uma vez rubricado pela Mesa, passa a fazer parte integrante da presente ata como pela Companhia. O registro da presença desses acionistas foi realizado com a assinatura da Presidente e do
Anexo 3; e 3.2. o “Plan of Merger” assinado na presente data, nos termos das leis das Ilhas Cayman, que passa a Secretário da Mesa, que declararam que a Assembleia foi integralmente gravada, com a participação de acionistas
fazer parte integrante da presente ata como Anexo 4. 4. Ratificada, por maioria de votos dos acionistas titulares por áudio e votação por sistema eletrônico, além de terem sido disponibilizadas salas para comunicação entre
de ações ordinárias e preferenciais da Companhia presentes nesta Assembleia, que representam mais de 50% acionistas e observadas as demais formalidades previstas na IN DREI 81/2020. São Paulo (SP), 1º de outubro de
do capital social, a nomeação e a contratação da Empresa Especializada, que elaborou o Laudo de Avaliação, 2021. Maria Fernanda Ribas Caramuru - Presidente; Carlos Roberto Zanelato - Secretário. Certificamos ser a
tendo o representante da PwC se prontificado a esclarecer eventuais dúvidas dos acionistas presentes. presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 1º de outubro de 2021. (aa) Maria Fernanda
5. Aprovada, por maioria de votos dos acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia Ribas Caramuru - Presidente da Assembleia; Carlos Roberto Zanelato - Secretário da Assembleia.
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REGULAMENTO DE COMPRAS
I. Finalidade - Artigo 1º2SUHVHQWHUHJXODPHQWRWHPSRU¿QDOLGDGHQRUPDWL]DUDVDo}HVGR6HUYLoRGH&RPSUDV GDHRXWURVGRFXPHQWRVGHDFRUGRFRPRWLSRGHFRQWUDWRArtigo 15º 6HUmRFOiXVXODVQHFHVViULDVSDUDFRQVWDU
GD63'0$VVRFLDomR3DXOLVWD3DUDR'HVHQYROYLPHQWRGD0HGLFLQDEHPFRPRHVWDEHOHFHUFULWpULRVSDUDDDTXL- GRVFRQWUDWRVQmRVHOLPLWDQGRD• 2EMHWR• 9LJrQFLD• 3UHoR• )RUPDHFRQGLo}HVGHSDJDPHQWRV• 0RGRGH
VLomRGHSURGXWRVHVHUYLoRVArtigo 2º 6HUmRFRQVLGHUDGDVDWLYLGDGHVGHFRPSUDDDTXLVLomRRXFRQWUDWDomR H[HFXomRGHYHUHVHUHVSRQVDELOLGDGHVGDVSDUWHV• 5HVFLVmR&yGLJRGH&RQGXWD• )RURArtigo 16° - 1mRVHUi
UHPXQHUDGD GH PDWHULDLV GH FRQVXPR PHGLFDPHQWRV HTXLSDPHQWRV PpGLFRV H JrQHURV DOLPHQWtFLRV DOpP GD H[LJLGDDVHOHomR SDUDVHUYLoRVFRPREMHWRVH[FOXVLYRVRXFXMDFRPSHWLomRQmRpYLiYHOFRPRSRUH[HPSORTXDQSUHVWDomRGHVHUYLoRVSRUSHVVRDVMXUtGLFDVII. Das compras - Artigo 3º$VFRPSUDVVHUmRUHDOL]DGDVSRUSUR¿V- GRRREMHWRQmRFRPSRUWDSUHFL¿FDomRTXDQGRVXDPHUFDQWLOL]DomRHVWiUHJXODGDRXYHGDGDSRUyUJmRUHJXODGRU
VLRQDO KDELOLWDGR FRQWUDWDGR SHOD ,QVWLWXLomR TXH WHUi VXDV DWULEXLo}HV H FRPSHWrQFLDV GHVFULWDV QR PDQXDO GH RXGHFODVVHSDUDDWLYLGDGHVLQWHOHFWXDLVGHIRUPDJHUDOFRPRDVDWLYLGDGHVGHDGYRFDFLDUHJXODGDVSHOD2UGHP
SURFHGLPHQWRVGD,QVWLWXLomRArtigo 4º$VFRPSUDVVHUmRHIHWXDGDVDSyVFRWDomRGHSUHoRVHDXWRUL]DGDVSHOR GH$GYRJDGRVGR%UDVLO§ 1º.$H[FOXVLYLGDGHGHYHUiVHUFRPSURYDGDTXDQGRIRURFDVRPHGLDQWHDDSUHVHQWD'LUHWRUQRWRFDQWHDSUHoRVTXDQWLGDGHHTXDOLGDGHGRVSURGXWRV$VFRWDo}HVSRGHUmRVHUUHDOL]DGDVYLDHPDLO omRSHORIRUQHFHGRURXSUHVWDGRUGHDWHVWDGRRXGHFODUDomRSURGX]LGRVSRULQVWLWXLo}HVGRWDGDVGHFUHGLELOLGDGH
FRPXQLGDGHGHFRPSUDVRX3RUWDO(OHWU{QLFRIII. Dos procedimentos de compras - Artigo 5º3DUDDDTXLVLomR HDXWRQRPLD1RVFDVRVGHH[FOXVLYLGDGHGHUHSUHVHQWDomRHVWDVRPHQWHVHUiFRQVLGHUDGDGXUDQWHRSHUtRGRGH
GHEHQVHVHUYLoRVVHID]QHFHVViULRRFXPSULPHQWRGDVVHJXLQWHVHWDSDV• (PLVVmRGDVROLFLWDomRGHFRPSUDV VXDYDOLGDGHRXDWpTXHHVJRWDGRRWHPSRGHJDUDQWLD$VDWLYLGDGHVLQWHOHFWXDLVVHUmRMXVWL¿FDGDVPHGLDQWHD
• 6HOHomRGHIRUQHFHGRUHV• $SXUDomRGDPHOKRURIHUWDSUHoRFRQGLo}HVGHSDJDPHQWRFRQGLo}HVORJtVWLFDVGH GHPRQVWUDomRGDFRQ¿DQoDQRSUHVWDGRULQHUHQWHjDWLYLGDGHSRUHOHGHVHPSHQKDGDHRSUHoRSRGHUiVHUMXVWL¿DWHQGHUDRSHGLGRHPWHUPRVGDTXDQWLGDGHGDTXDOLGDGHHRSUD]RGHHQWUHJD• (PLVVmRGDRUGHPGHFRPSUDV FDGRWHQGRFRPRSDUkPHWURRVYDORUHVGLYXOJDGRVSRUSHULyGLFRVHVSHFLDOL]DGRVRXSHORyUJmRGHFODVVHEHP
2& RXPLQXWDGRFRQWUDWR• $SURYDomRGDFRPSUDSHORGLUHWRU&RQ¿UPDomRGDFRPSUDFRPIRUQHFHGRUHVRX FRPRDFRPSDUDomRGRYDORURIHUWDGRFRPDTXHOHVSUDWLFDGRVSHORFRQWUDWDGRMXQWRDHQWHVS~EOLFRVRXSULYDGRV
DVVLQDWXUDGRFRQWUDWRArtigo 6º$VROLFLWDomRGHFRPSUDGHYHUiSDUWLUGDVXQLGDGHVGHVHUYLoRVFRQWHQGRDV HPDYHQoDVHQYROYHQGRRPHVPRREMHWRRXREMHWRVLPLODUArtigo 17° 3DUDDUHDOL]DomRGHREUDVGHYHUmRVHU
VHJXLQWHVLQIRUPDo}HV• 'HVFULomRGREHPRXVHUYLoRDVHUDGTXLULGR• (VSHFL¿FDo}HVWpFQLFDV• 4XDQWLGDGHD HODERUDGRV SUHYLDPHQWH RV SURMHWRV EiVLFRV R PHPRULDO GHVFULWLYR RX R SURMHWR H[HFXWLYR FRQIRUPH DEDL[R •
VHUDGTXLULGD• 5HJLPHGDFRPSUDURWLQDRXXUJrQFLD§ Único:$VFRPSUDVGRVEHQVGHXVRIUHTXHQWHLVWRpRV Projeto-básicoFRQMXQWRGHHOHPHQWRVQHFHVViULRVHVX¿FLHQWHVFRPQtYHOGHSUHFLVmRDGHTXDGRSDUDFDUDFWHULGHURWLQDHRVSDGURQL]DGRVSDUWLUmRVHPSUHGDVXQLGDGHVGHHVWRTXHArtigo 7º6HUiFRQVLGHUDGRUHJLPHGH ]DUDREUDRXRFRPSOH[RGHREUDVHODERUDGRFRPEDVHQDVLQGLFDo}HVGRVHVWXGRVWpFQLFRVSUHOLPLQDUHVTXH
FRPSUDXUJHQWHDDTXLVLomRGHPDWHULDOHRXVHUYLoRFRPLPHGLDWDQHFHVVLGDGHGHXWLOL]DomR§ Único:$XQLGDGH DVVHJXUHPDYLDELOLGDGHWpFQLFDHRDGHTXDGRWUDWDPHQWRGRLPSDFWRDPELHQWDOGRHPSUHHQGLPHQWRHTXHSRVVLGHVHUYLoRUHTXLVLWDQWHGHYHUiMXVWL¿FDUSRUHVFULWRDFRPSUDGHXUJrQFLDLQIRUPDQGRRVPRWLYRVSHORVTXDLVHOD ELOLWHDDYDOLDomRGRFXVWRGDREUDHGH¿QLomRGRVPpWRGRVHGRSUD]RGHH[HFXomR• Projeto executivoFRQMXQQmRIRLLQFOXtGDQDSURJUDPDomRRXQDSDGURQL]DomRHURWLQDArtigo 8º$VHOHomRGHIRUQHFHGRUHVGHEHQVH WRGHHOHPHQWRVQHFHVViULRVHVX¿FLHQWHVjH[HFXomRFRPSOHWDGDREUDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVSHUWLQHQWHVGD
VHUYLoRVGHYHUiVHUFULWHULRVDOHYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRDLGRQHLGDGHDTXDOLGDGHGRVPDWHULDLVRXGRVVHUYL- $VVRFLDomR %UDVLOHLUD GH 1RUPDV 7pFQLFDV $%17 • &URQRJUDPD ItVLFR¿QDQFHLUR  GRFXPHQWR FRQWHQGR D
oRVRIHUHFLGRVRVSUHoRVDVVLPFRPRJDUDQWLDGHHQWUHJDIDFLOLGDGHGHPDQXWHQomRIDFLOLGDGHGHUHSRVLomRH SUHYLVmRGHSUD]RGHH[HFXomRGHFDGDHWDSDGDREUDHUHVSHFWLYRGHVHPEROVR¿QDQFHLURArt.18º1DHODERUDomR
GLVSRQLELOLGDGHGHDWHQGLPHQWRGHXUJrQFLDTXDQGRQHFHVViULD§ Único:$,QVWLWXLomRSRGHUiDTXDOTXHUWHPSR GRVSURMHWRVEiVLFRVHH[HFXWLYRGHYHUmRVHUFRQVLGHUDGRVRVVHJXLQWHVUHTXLVLWRV• 6HJXUDQoD• )XQFLRQDOLGDGH
GHVFODVVL¿FDUDSURSRVWDRXGHVTXDOL¿FDURSURSRQHQWHVHPTXHDHVVHFDLEDGLUHLWRDLQGHQL]DomRRXUHHPEROVR HDGHTXDomRjV¿QDOLGDGHV• (FRQRPLDQDH[HFXomRFRQVHUYDomRHRSHUDomRVHPSUHMXt]RGDREUDRXGRVHUYLQDKLSyWHVHGHYLUDWRPDUFRQKHFLPHQWRGHIDWRRXFLUFXQVWkQFLDTXHGHVDERQHVXDLGRQHLGDGH¿QDQFHLUDHWpFQL- oR• $FHVVLELOLGDGH• $GRomRGDVQRUPDVWpFQLFDVDGHTXDGDV• $YDOLDomRGHFXVWRGH¿QLomRGHPpWRGRVHSUD]R
FDRXFRPSURPHWDVXDFDSDFLGDGHGHSURGXomRUHODWLYRjHQWUHJDHTXDOLGDGHGRVSURGXWRVRXDLQGDDVXDLQWH- GHH[HFXomRArtigo 19°2SURFHVVRGHFRQWUDWDomRGHHPSUHVDGHYHUiREHGHFHUjVVHJXLQWHVHWDSDV• 6HOHomR
JULGDGHArtigo 9º3DUDSURFHVVRGHFRPSUDVHPUHJLPHGHXUJrQFLDGHYDORUHVVXSHULRUHVD5GHYH- • $VVLQDWXUDGRUHFHELPHQWRGR0DQXDOGH&RQIRUPLGDGH$GPLQLVWUDWLYD3ROtWLFDVH3ULQFtSLRVGH,QWHJULGDGH
UmRVHUUHDOL]DGDVFRWDo}HVFRPQRPtQLPR WUrV IRUQHFHGRUHV§ 1º: 3DUDDVFRPSUDVHPUHJLPHGHXUJrQFLD HGLomRHDVVLQDWXUDGR$QH[R,, 0DQXDOGH&RQIRUPLGDGH$GPLQLVWUDWLYD3ROtWLFDVH3ULQFtSLRGH,QWHJULGDGH •
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