PLANO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DA BIOSEV S.A.
1.

Introdução e Definições.

1.1.
O presente Plano de Remuneração Variável (“Plano”) entrará em vigor na data do fechamento
financeiro da possível oferta pública de ações da BIOSEV S.A. (“Companhia”) e contém os termos e
condições aplicáveis à remuneração variável de empregados, administradores e membros do conselho
da Companhia e suas Subsidiárias (conforme definição aqui contida) que venham a ser considerados
elegíveis e que possam vir a ter remuneração variável concedida nos termos deste Plano. Este Plano não
regula os termos e condições dos acordos de PLR (conforme definição aqui contida).
1.2.
Os principais objetivos do Plano são: (i) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia com
aqueles das Pessoas Beneficiadas em médio e longo prazo; e (ii) criar incentivos e mecanismos para
reter profissionais relevantes para a Companhia e/ou suas Subsidiárias.
1.3.
Para os fins deste Plano, os termos e expressões iniciados em letras maiúsculas terão os
significados indicados abaixo. Os títulos dos capítulos deste Plano constituem meras referências e são
irrelevantes para efeito de sua interpretação ou análise. As definições contidas neste Plano serão
aplicáveis aos referidos termos quando usados no singular, no plural e independentemente de gênero.
(a)
“Acordo de Concessão” significa o acordo entre a Companhia ou sua Subsidiária, conforme o
caso, de um lado, e a Pessoa Beneficiada, do outro, que estabelecerá as condições específicas de certa
Remuneração Variável Concedida para uma Pessoa Beneficiada, incluindo, mas não se limitando a (i) o
valor da Remuneração Variável Concedida; (ii) o Número de Unidades concedidas referentes à parcela
diferida da Remuneração Variável Concedida; (iii) o valor da Remuneração Variável Concedida que
deverá ser pago em dinheiro à Pessoa Beneficiada; (iv) a Data de Concessão; e (v) a Data de Aquisição.
Todos os Acordos de Concessão incorporarão, por referência, todos os termos e condições do Plano,
exceto se houver previsão contrária no Acordo de Concessão.
(b)
“Aposentadoria” significa a aposentadoria do trabalho na Companhia ou em qualquer
Subsidiária, determinada segundo os critérios do Comitê de RH, de acordo com as políticas e
procedimentos estabelecidos pelo Comitê de RH. Estas políticas e procedimentos regerão a
determinação da aposentadoria para os fins do Plano, não obstante a determinação de aposentadoria
em razão de outros motivos, sejam eles referentes às políticas e procedimentos do empregador da
Pessoa Beneficiada ou referentes a determinações de qualquer tipo de plano de aposentadoria deste
empregador, da lei ou de órgãos governamentais.
(c)
“Aquisição Progressiva” significa que a Pessoa Beneficiada passará a ter o direito sobre certa
parcela diferida da Remuneração Variável Concedida, de forma progressiva e com o passar do tempo, de
acordo com os termos do Acordo de Concessão em questão.
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(d)
“Aquisição Total” significa que a Pessoa Beneficiada passará a ter direito sobre 100% da
Remuneração Variável Concedida diferida em uma Data de Aquisição específica e futura, conforme
estabelecido nas disposições do Acordo de Concessão respectivo.
(e)
“Aviso de Rescisão” significa o aviso (i) enviado pela Companhia ou por uma Subsidiária a uma
Pessoa Beneficiada expondo a intenção da Companhia ou de uma Subsidiária, conforme o caso, de
rescindir o contrato de trabalho ou de prestação de serviços com a Pessoa Beneficiada; ou (ii) enviado
por uma Pessoa Beneficiada à Companhia ou a uma Subsidiária, conforme o caso, na qual a Pessoa
Beneficiada expõe seu pedido de demissão de seu cargo na Companhia ou em uma Subsidiária.
(f)
“Comitê de RH” significa o Comitê de Recursos Humanos criado pelo Conselho de Administração
da Companhia, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia.
(g)
“Companhia” significa BIOSEV S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.355 – 11º andar, inscrita no CNPJ
sob o n.º 15.527.906/0001-36, ou sua sucessora.
(h)
“Conselho de Administração” significa o conselho de administração da Companhia, eleito pelos
acionistas, conforme disposto nos atos constitutivos da Companhia e na legislação societária aplicável.
(i)
“Data de Aquisição” significa cada uma das datas em que a Remuneração Variável Concedida
será considerada adquirida pela Pessoa Beneficiada. A Data de Aquisição será (i) compreendida no
período se iniciando no dia 1º de junho até o dia 31 de agosto do mesmo ano, e (ii) será definida pela
Diretoria Executiva no mesmo momento em que a Data de Concessão for definida.
(j)
“Data de Concessão” significa a data em que a parcela diferida da Remuneração Variável relativa
ao Período de Avaliação anterior será concedida às Pessoas Beneficiadas (e.g. Remuneração Variável
Concedida) e deverá ser (i) compreendida entre o dia 1º de junho e o dia 31 de agosto de cada ano em
que o Plano estiver em vigor; (ii) definida pelos administradores da Companhia, em reunião da Diretoria
Executiva, que ocorrerá até a data final prevista neste parágrafo, referente a cada ano em que o Plano
estiver em vigor; e (iii) qualquer outra data definida pelo Comitê de RH de modo a acomodar concessões
relacionadas a Eventos Extraordinários e/ou concessões adicionais.
(k)
“Data de Pagamento” significa a data em que (i) a parcela em dinheiro da Remuneração Variável
será paga pela Companhia às Pessoas Beneficiadas, e (ii) a Remuneração Variável Adquirida será paga
pela Companhia às Pessoas Beneficiadas, devendo ser compreendida entre o dia 1º de junho e o dia 31
de agosto de cada ano em que o Plano estiver em vigor.
(l)
“Data de Rescisão” significa a data em que o contrato de trabalho ou o contrato de prestação de
serviços entre a Pessoa Beneficiada e a Companhia e uma Subsidiária é rescindido, nos termos da
legislação aplicável e conforme os termos e condições previstos no contrato de trabalho ou prestação de
serviços em questão.
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(m)
“Diretor Beneficiado” significa um Diretor que, em determinada Data de Concessão, passará a
ter Remuneração Variável Concedida nos termos do Plano.
(n)
“Diretores” significa os diretores estatutários da Companhia e/ou de qualquer das Subsidiárias,
eleitos em conformidade com os atos constitutivos da Companhia ou de uma Subsidiária, e outros
documentos corporativos aplicáveis.
(o)
“Diretoria Executiva” significa a diretoria da Companhia, composta por seus diretores
estatutários, eleitos em conformidade com seus atos constitutivos e outros documentos corporativos
aplicáveis.
(p)

“Empregados” significa os empregados da Companhia e/ou de qualquer das Subsidiárias.

(q)
“Empregado Beneficiado” significa um Empregado que, em determinada Data de Concessão,
passará a ter Remuneração Variável Concedida nos termos do Plano.
(r)
“Evento Extraordinário” significa um evento corporativo ou negocial, ou um evento de outra
natureza, envolvendo a Companhia ou uma Subsidiária, cuja ocorrência poderá resultar na concessão de
Remuneração Variável, e que seja determinado pela Diretoria Executiva e ratificado pelo Comitê de RH.
(s)

“Informações Confidenciais” tem o significado previsto na Cláusula 9.6 adiante.

(t)

“Membros do Conselho” significa os membros do conselho de administração da Companhia.

(u)
“Membro do Conselho Beneficiado” significa um Membro do Conselho que, em determinada
Data de Concessão, passará a ter Remuneração Variável Concedida nos termos do Plano.
(v)
“Número de Unidades” significa o resultado obtido pela aplicação da seguinte fórmula: o valor
da parcela diferida da Remuneração Variável Concedida dividido pelo Valor Médio das Ações no
Mercado, sendo este calculado na Data de Concessão.
(w)
“Período de Avaliação” significa o período compreendido entre o início e o encerramento do
exercício social da Companhia, imediatamente anterior a uma determinada Data da Concessão,
podendo ser alterado de tempos em tempos.
(x)
“Pessoa Beneficiada” significa o Empregado Beneficiado, o Diretor Beneficiado ou o Membro do
Conselho Beneficiado, conforme o caso.
(y)
“Plano” significa este Plano de Remuneração Variável da Companhia e das Subsidiárias, cujos
termos e condições encontram-se aqui contidos, podendo ser aditado ou alterado de tempos em
tempos.
Page 3 of 14

(z)
“Plano Substituído” significa o Plano de Remuneração Variável da Companhia e das Subsidiárias
que estava em vigor até a data em que este Plano entrou em vigor.
(aa)
“PLR” significa a participação nos lucros e resultados que a Companhia venha a ser obrigada a
pagar a seus Empregados, conforme instrumentos coletivos negociados com os sindicatos dos
Empregados, em conformidade com a legislação trabalhista aplicável.
(bb)
“Política de Remuneração dos Membros do Conselho” significa a política de remuneração
aplicável aos Membros do Conselho, que prevê as regras referentes à remuneração dos Membros do
Conselho, podendo ser alterada pela Companhia de tempos em tempos.
(cc)
“População Elegível” significa os Empregados, Diretores e Membros do Conselho considerados
elegíveis para receber Remuneração Variável nos termos do Plano em certa Data de Concessão, desde
que a Cláusula 2.1 seja devidamente respeitada.
(dd)

“Produto do Trabalho” tem o significado previsto na Cláusula 9.7 adiante.

(ee)
“Remuneração Variável” significa os valores, em moeda nacional, a serem primeiramente
determinados de forma global por órgão da administração na assembleia de acionistas para as
categorias de Membros do Conselho e Diretoria Executiva, que serão distribuídos para cada Pessoa
Elegível, da seguinte forma: (i) o Comitê de RH enviará uma recomendação à Diretoria Executiva
referente à Remuneração Variável devida aos Empregados Beneficiados, que irão aprová-la ou requisitar
ajustes, restando ao Conselho de Administração a decisão final quanto à Remuneração Variável que será
devida aos Empregados Beneficiados se houver algum impasse entre os Diretores e o Comitê de RH; (ii)
o Comitê de RH enviará uma recomendação ao Conselho de Administração referente à Remuneração
Variável devida aos Diretores Beneficiados e o Conselho de Administração decidirá a questão; e (iii) o
Comitê de RH definirá a Remuneração Variável devida aos Membros do Conselho. A Remuneração
Variável inclui os valores pagos às Pessoas Beneficiadas através de PLR (apenas aos Empregados), bem
como pagamentos adicionais em dinheiro feitos a quaisquer Pessoas Beneficiadas e a Remuneração
Variável Concedida.
(ff)
“Remuneração Variável Adquirida” significa a parte da parcela diferida da Remuneração Variável
Concedida que a Pessoa Beneficiada terá direito a receber na Data de Aquisição correspondente, de
acordo com o presente Plano e no Acordo de Concessão.
(gg)
“Remuneração Variável Concedida” significa um valor, em moeda nacional, concedido às
Pessoas Beneficiadas, em decorrência de qualquer dos seguintes casos: (i) a aplicação do Sistema de
Gestão de Talentos, (ii) a ocorrência de um Evento Extraordinário, ou (iii) a aplicação da Política de
Remuneração dos Membros do Conselho, conforme o caso, que poderá ser pago em dinheiro ou ser
convertido em um Número de Unidades na Data da Concessão, conforme disposto no Acordo de
Concessão.
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(hh)
“Sistema de Gestão Talentos” significa o sistema de gestão de talentos da Companhia e das
Subsidiárias, conforme aditado e alterado, de tempos em tempos, pela Diretoria Executiva.
(ii)
“Subsidiária” significa qualquer sociedade empresária controlada pela Companhia. Para os
efeitos deste Plano, “controle” tem o significado previsto na Lei n.º 6.404/76.
(jj)
“Unidade” significa o resultado da seguinte formula: o valor da parcela diferida da Remuneração
Variável Concedida dividido pelo Valor Médio das Ações no Mercado, sendo este calculado na Data de
Concessão. Com o objetivo de evitar dúvidas, esclarece-se que as Unidades existirão somente por
motivos contábeis e não representam qualquer direito de propriedade atual ou futuro sobre as ações da
Companhia ou de qualquer Subsidiária. Detentores de Unidades não terão quaisquer direitos de
acionistas, inclusive no que diz respeito a diretos de voto ou a dividendos.
(kk)
“Valor Médio das Ações no Mercado” significa o valor equivalente à média aritmética das
últimas 30 (trinta) cotações, imediatamente anteriores à Data de Concessão ou à Data de Aquisição,
conforme o caso, das ações ordinárias da Companhia no Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A.
(“BM&FBOVESPA”), sem valor nominal. A Data de Pagamento será irrelevante no que diz respeito à
determinação do Valor Médio das Ações no Mercado.
2. População Elegível e Determinação dos Beneficiados.
2.1.
A População Elegível é composta por (i) Diretores e Empregados, que tenham recebido uma
avaliação satisfatória no Sistema de Gestão de Talentos, relativa ao Período de Avaliação
correspondente, nos termos do Plano, (ii) Membros do Conselho; e (iii) Membros do Conselho, Diretores
e/ou Empregados considerados elegíveis a receber a Remuneração Variável Concedida em decorrência
de um Evento Extraordinário, conforme definido pelo Comitê de RH.
2.2.
Anualmente, no período compreendido entre o dia 1º de abril e o dia 30 de junho de cada ano,
será realizada uma reunião do Comitê de RH, na qual o diretor presidente ou diretor de recursos
humanos da Companhia, conforme o caso, irá apresentar para o Comitê de RH os nomes dos
Empregados que ele sugere que deverão ser os Empregados Beneficiados (e, caso o diretor de recursos
humanos estiver apresentando tal sugestão, a sugestão não incluirá ele mesmo). O Comitê de RH
determinará nesta reunião: (i) a lista de Empregados Beneficiados e dos Membros do Conselho
Beneficiados referentes ao Período de Avaliação; (ii) os valores da Remuneração Variável Concedida aos
Empregados Beneficiados e aos Membros do Conselho Beneficiados; (iii) a Data de Aquisição para a
Remuneração Variável Concedida da população mencionada no item (i); (iv) a Data de Concessão
correspondente à Remuneração Variável Concedida; e (v) a Data de Pagamento para (a) a parcela em
dinheiro da Remuneração Variável Concedida, sujeita à determinação do Comitê de RH, e (b) a parcela
das Remunerações Variáveis Concedidas que tenham se tornado Remunerações Variáveis Adquiridas no
mesmo ano em que a reunião tenha sido realizada.
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2.2.1 No caso de um Evento Extraordinário ou de concessões adicionais, uma reunião do Comitê de
RH será convocada, na qual o diretor presidente ou o diretor de recursos humanos da Companhia,
conforme do caso, irá apresentar ao Comitê de RH os nomes dos Empregados que ele sugere que
deverão ser Empregados Beneficiados (e, caso o diretor de recursos humanos estiver apresentando tal
sugestão, a sugestão não incluirá ele mesmo). O Comitê de RH determinará nesta reunião: (i) a lista de
Empregados Beneficiados e dos Membros do Conselho Beneficiados referentes ao Evento Extraordinário
relevante; (ii) os valores da Remuneração Variável Concedida aos Empregados Beneficiados e aos
Membros do Conselho Beneficiados; (iii) a Data de Aquisição da Remuneração Variável Concedida para a
população mencionada no item (i); (iv) a Data de Concessão correspondente à Remuneração Variável
Concedida; e (v) a Data de Pagamento para a parcela em dinheiro da Remuneração Variável Concedida,
sujeita à determinação do Comitê de RH.
2.3.
Anualmente, no período compreendido entre o dia 1º de abril e o dia 30 de junho de cada ano,
será realizada uma reunião do Conselho de Administração e nessa reunião: (i) o diretor presidente da
Companhia apresentará ao Conselho de Administração os nomes dos Diretores que ele sugere que
deverão ser os Diretores Beneficiados (e tal sugestão não incluirá o próprio diretor presidente); (ii) o
Conselho de Administração determinará (a) quem serão os Diretores Beneficiados referentes ao Período
de Avaliação, inclusive se o próprio diretor presidente deverá ser um Diretor Beneficiado; (b) os valores
da Remuneração Variável Concedida aos Diretores Beneficiados; e (iii) a Data de Aquisição da
Remuneração Variável Concedida para a população mencionada no item (ii)(a). A Data de Concessão e a
Data de Pagamento aplicáveis aos Diretores Beneficiados deverão ser as mesmas aplicáveis aos
Empregados Beneficiados e aos Membros do Conselho Beneficiados, a não ser que o Conselho de
Administração determine em contrário. A seleção dos Diretores Beneficiados será feita a critério
exclusivo do Conselho de Administração, desde respeitados os termos e condições do Plano.
2.3.1. No caso de um Evento Extraordinário ou concessões adicionais, uma reunião do Conselho de
Administração será convocada, na qual os Membros do Conselho determinarão: (i) a lista dos Diretores
Beneficiados, que receberão Remuneração Variável Concedida em decorrência de um Evento
Extraordinário; (ii) os valores da Remuneração Variável Concedida aos Diretores Beneficiados; e (iii) a
Data de Aquisição da Remuneração Variável Concedida para a população mencionada no item (i). A Data
de Concessão e a Data de Pagamento aplicáveis aos Diretores Beneficiados deverão ser as mesmas
aplicáveis aos Empregados Beneficiados e aos Membros do Conselho Beneficiados, a não ser que o
Conselho de Administração determine em contrário. A seleção dos Diretores Beneficiados será feita a
critério exclusivo do Conselho de Administração, respeitados os termos e condições do Plano.
2.4.
A Remuneração Variável Concedida mencionada nas Cláusulas 2.2 a 2.3.1 deverão obedecer aos
limites e estar de acordo com as disposições estabelecidas na Cláusula 3 do Plano.
2.5.
Com o objetivo de evitar dúvidas, esclarece-se que qualquer Pessoa Beneficiada nos termos
deste Plano em um dado período não terá, em virtude deste benefício, o direito de ser selecionado
como Pessoa Beneficiada em qualquer outro período. Sob esta condição, os órgãos da administração
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e/ou o Comitê de RH, conforme o caso, terão o poder de determinar, a seu critério, a Remuneração
Variável que será concedida a cada Pessoa Beneficiada e sob quais condições.
3.

Acordo de Concessão e Limites à Remuneração Variável Concedida

3.1.
O departamento de recursos humanos da Companhia preparará e entregará os Acordos de
Concessão às Pessoas Beneficiadas, conforme as determinações adotadas nas reuniões previstas nas
Cláusulas 2.2 a 2.3.1 acima. Os termos e condições específicos da Remuneração Variável Concedida
(inclusive se a parcela diferida da Remuneração Variável Concedida está sujeita à Aquisição Progressiva
ou à Aquisição Total) constarão do Acordo de Concessão, que será assinado por 1 (um) Diretor da
Companhia ou de sua Subsidiária, ou por um procurador da Companhia ou de sua Subsidiária, de um
lado, e a Pessoa Beneficiada, do outro.
3.1.1. A Remuneração Variável Concedida não estará sujeita a nenhum ajuste.
3.2.
A Remuneração Variável dos Membros do Conselho estará sujeita aos termos, condições e
limites estabelecidos na Política de Remuneração dos Membros do Conselho, exceto se a assembleia
geral da Companhia resolva de forma diferente.
3.3.
O total da Remuneração Variável Concedida dos Diretores Beneficiados e dos Membros do
Conselho Beneficiados no que diz respeito a um determinado Período de Avaliação será limitado ao
valor total determinado pelos acionistas da Companhia, de acordo com seus atos constitutivos.
3.4.
A Remuneração Variável Concedida às Pessoas Beneficiadas também inclui quaisquer valores
referentes ao PLR.
4.

Remuneração Variável Adquirida

4.1.
Na Data de Aquisição, uma parcela da Remuneração Variável Concedida diferida, conforme
previsto no Acordo de Concessão, se tornará Remuneração Variável Adquirida. O Número de Unidades
detido pela Pessoa Beneficiada, correspondente à Remuneração Variável Adquirida, será multiplicado
pelo Valor Médio das Ações no Mercado, sendo este calculado na Data de Aquisição, e, então, pago pela
Companhia ou por uma Subsidiária às Pessoas Beneficiadas na Data de Pagamento aplicável.
Consequentemente, nenhuma Pessoa Beneficiada terá o direito de reter Remuneração Variável
Adquirida depois da Data de Pagamento.
5.

Rescisão.

5.1.
As regras no que diz respeito à rescisão aplicáveis à Remuneração Variável Concedida sob esse
Plano estão dispostas nas Cláusulas 5.1.1 a 5.1.4.
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5.1.1. Caso a relação de uma Pessoa Beneficiada com a Companhia ou com uma Subsidiária seja
rescindida por motivo de Aposentadoria da Pessoa Beneficiada, incapacidade ou morte, então: (a) a
Remuneração Variável Concedida será imediatamente adquirida; (b) toda Remuneração Variável
Concedida será, portanto, considerada Remuneração Variável Adquirida e deverá ser paga pela
Companhia ou pela Subsidiária, conforme for o caso, na Data de Rescisão. Nesse caso, a fim de calcular a
parcela da Remuneração Variável Adquirida, a Data de Aquisição será a Data de Rescisão e o valor das
Unidades será calculado com base na média aritmética das últimas 30 (trinta) cotações das ações da
Companhia imediatamente anteriores ao último dia do mês antecedente à Data de Rescisão.
5.1.2. Caso a relação de uma Pessoa Beneficiada com a Companhia ou com uma Subsidiária seja
rescindida pela Companhia ou por uma Subsidiária por justa causa ou em razão de um pedido de
demissão pela Pessoa Beneficiada, então: (a) todos direitos, títulos e interesses que dizem respeito à
Remuneração Variável Concedida, que ainda não tenha se tornado Remuneração Variável Adquirida na
data de tal rescisão, serão extintos na Data de Rescisão, sem que qualquer valor seja devido pela
Companhia; e (b) a Remuneração Variável Adquirida, cujo pagamento esteja pendente, será paga pela
Companhia ou por uma Subsidiária, conforme o caso, na Data de Rescisão, com base na média
aritmética das últimas 30 (trinta) cotações das ações da Companhia imediatamente anteriores ao último
dia do mês antecedente à data em que o Aviso de Rescisão tenha sido recebido pela Pessoa Beneficiada
ou pela Companhia ou por uma Subsidiária, conforme o caso. Para maior clareza, caso a Pessoa
Beneficiada peça demissão ou seja demitida pela Companhia ou por uma Subsidiária por justa causa,
não será devido qualquer valor proporcional da Remuneração Variável Concedida que ainda não tenha
sido considerada Remuneração Variável Adquirida na Data de Rescisão.
5.1.2.1. Não obstante o disposto no item 5.1.2 acima, o Comitê de RH da Companhia pode, a seu
critério, levar em consideração a razão para tal rescisão e, sob circunstâncias especiais, determinar que
toda ou parte da Remuneração Variável Concedida que ainda não tenha sido considerada Remuneração
Variável Adquirida na Data de Rescisão seja adquirida de acordo com o cronograma de aquisição inicial
e, nesse caso, eventualmente acelerar a aquisição da Remuneração Variável Concedida dessa Pessoa
Beneficiada.
5.1.3. Caso a relação de uma Pessoa Beneficiada com a Companhia ou com uma Subsidiária seja
rescindida pela Companhia ou por uma Subsidiária sem justa causa ou em casos em que o Comitê de RH
não tenha determinado que (i) circunstâncias extraordinárias representam razão justa e razoável para
perda total ou parcial de sua Remuneração Variável Concedida; e/ou que (ii) a Pessoa Beneficiada agiu
de má-fé com relação a seu emprego ou prestação de serviços e/ou no contexto da rescisão de sua
relação com a Companhia ou com uma Subsidiária, então:
(a)
a “Parcela Proporcional” da Remuneração Variável Concedida que estiver sujeita a Aquisição
Total, mas ainda não tenha se tornado Remuneração Variável Adquirida na Data de Rescisão, será
adquirida e, nesse caso, a remuneração em referência será calculada de acordo com a média aritmética
das 30 (trinta) cotações anteriores ao último dia do mês anterior à data em que a Pessoa Beneficiada
receberá o Aviso de Rescisão. Para fins dessa cláusula 5.1.3(b), “Parcela Proporcional” será equivalente
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ao número de dias corridos contados da Data de Concessão, constante no Acordo de Concessão, até a
Data de Rescisão dividido pelo número de dias corridos contados da Data de Concessão, constante no
Acordo de Concessão, até a Data de Aquisição correspondente da Remuneração Variável Concedida
sujeita à Aquisição Total, nos termos do Acordo de Concessão. Todos direitos, títulos e interesses na
parcela remanescente da Remuneração Variável Concedida da Pessoa Beneficiada que não esteja sujeita
a Aquisição Total e que não seja considerada Remuneração Variável Adquirida na Data de Rescisão será
imediatamente extinta na Data de Rescisão, sem que seja devido qualquer pagamento pela Companhia
ou por uma Subsidiária à Pessoa Beneficiada; e
(b)
a Remuneração Variável Concedida sujeita à Aquisição Progressiva que ainda não seja
considerada Remuneração Variável Adquirida na Data de Rescisão será adquirida de acordo com o
calendário de aquisição disposto no Acordo de Concessão, entendendo-se, contudo, que o Comitê de RH
terá o direito (mas não a obrigação) de determinar a aceleração da aquisição da remuneração ainda não
adquirida, a seu critério. Para fins dessa Cláusula 5.1.3 (b): (x) caso o Comitê de RH não determine a
aceleração da aquisição da remuneração ainda não adquirida, então os valores a serem pagos à Pessoa
Beneficiada serão calculados com base na média aritmética das últimas 30 (trinta) cotações anteriores
ao último dia do mês anterior à Data de Rescisão e as Datas de Pagamento serão as mesmas que seriam
aplicáveis caso a Pessoa Beneficiada não tivesse seu contrato de trabalho ou de prestação de serviços
rescindido com a Companhia ou com uma Subsidiária; ou (y) caso o Comitê de RH determine a
aceleração da aquisição da remuneração ainda não adquirida, então o valor das Unidades serão
calculados de acordo com a média aritmética das últimas 30 (trinta) cotações anteriores ao último do
dia do mês antecedente à Data de Rescisão.
5.1.4 Caso a relação de uma Pessoa Beneficiada com a Companhia ou com uma Subsidiária seja
rescindida pela Companhia ou por uma Subsidiária sem justa causa, mas que o Comitê de RH tenha
determinado que (i) circunstâncias extraordinárias representam razão justa e razoável para perda total
ou parcial de sua Remuneração Variável Concedida; e/ou que (ii) a Pessoa Beneficiada agiu de má-fé
com relação a seu emprego ou prestação de serviços e/ou no contexto da rescisão de sua relação com a
Companhia ou com uma Subsidiária, então:
(a)
a Remuneração Variável Adquirida será paga pela Companhia ou por uma Subsidiária, conforme
o caso, na Data de Rescisão; e
(b)
a Remuneração Variável Concedida que não tenha se tornado Remuneração Variável Adquirida
na Data de Rescisão será imediatamente perdida na Data de Rescisão, sem que qualquer valor seja
devido pela Companhia. Com o objetivo de evitar dúvidas, não será devida remuneração proporcional
para a Remuneração Variável Concedida de que trata esta alínea (b).
6.

Extinção do Plano.

6.1.

O Plano permanecerá em vigor por prazo indeterminado.
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6.2.
Sem prejuízo do disposto na Cláusula 6.1 acima, o Plano será extinto por meio de resolução do
Conselho de Administração que determinar a extinção do Plano.
6.2.1. Nenhum aditamento, rescisão ou modificação deste Plano afetará, materialmente, de maneira
prejudicial qualquer Remuneração Variável Concedida, sem que haja o consentimento da Pessoa
Beneficiada.
6.2.2. Não obstante o disposto na Cláusula 6.2.1 acima, no caso de extinção do Plano: o Comitê de RH
terá a opção (mas não a obrigação) de (i) converter no todo ou em parte Remuneração Variável
Concedida que ainda não tenha se tornado Remuneração Variável Adquirida na data de extinção deste
Plano em direitos concedidos nos termos de um novo plano; ou (ii) antecipar o pagamento da
Remuneração Variável Concedida, ainda não adquirida. De qualquer forma, o Comitê de RH determinará
as políticas referentes à extinção deste Plano, levando em consideração os termos da Cláusula 6.2.1
acima.
7. Regras Transitórias
7.1.
Este Plano substitui o Plano Substituído da Companhia, que será extinto na data em que o Plano
entrar em vigor.
7.2.
A Remuneração Variável Vested (conforme definição do Plano Substituído), nos termos do
Plano Substituído, será paga aos Beneficiados correspondentes (conforme definição do Plano
Substituído), sendo que o valor em referência (que estará sujeito aos impostos e contribuições
previdenciárias aplicáveis nos termos da lei) será calculado conforme a seguinte fórmula, levando em
consideração a Cláusula 7.2.1 abaixo.

R = (GVR / SVG) x IPO
R = o valor total bruto ao qual o Beneficiado (conforme definição do Plano Substituído) terá direito
como pagamento completo da Remuneração Variável Vested (conforme definição do Plano Substituído),
nos termos do Plano Substituído, que estará sujeito a impostos e contribuições sociais aplicáveis nos
termos da lei.
GVR = o valor bruto histórico (sem nenhum ajuste de qualquer natureza) da Remuneração Variável
Vested (conforme definição do Plano Substituído), determinada nos termos do Acordo de Concessão
(conforme definição do Plano Substituído).
SVG = o Valor da Ação (conforme definição do Plano Substituído) calculado para os propósitos da
concessão da Remuneração Variável Vested (conforme definição do Plano Substituído) correspondente.
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IPO = o preço por ação da Companhia no momento do lançamento de sua oferta publica inicial,
conforme previsto no prospecto definitivo desta transação.
7.2.1. A Remuneração Variável Vested (conforme definição do Plano Substituído) descrita na Cláusula
7.2 acima será paga dentro de 30 (trinta) dias a contar do fechamento financeiro da oferta pública inicial
de ações da Companhia.
7.3.
A Remuneração Variável Concedida (conforme definição do Plano Substituído), nos termos do
Plano Substituído, que ainda não tenha se tornado Remuneração Variável Vested (conforme definição
do Plano Substituído) na data em que este Plano entrar em vigor será convertida em Remuneração
Variável Concedida nos termos deste Plano, conforme a seguinte mecânica:
(i) O valor histórico da Remuneração Variável Concedida (conforme definição do Plano Substituído) que
for concedida nos termos do Plano Substituído, sem ajustes de qualquer natureza, será dividido pelo
Valor da Ação (conforme definição do Plano Substituído) aplicável à data em que essa Remuneração
Variável Concedida (conforme definição do Plano Substituído) foi originalmente concedida.
(ii) O resultado da divisão descrita no item (i) acima irá gerar um Número de Unidades a ser creditado à
Pessoa Beneficiada nos termos deste Plano.
(iii) O Número de Unidades mencionado no item (ii) preservará o calendário de aquisição estabelecido
no Acordo de Concessão (conforme definição do Plano Substituído) referente ao Plano Substituído, de
modo que as Datas de Aquisição desse Número de Unidades serão aquelas inicialmente previstas
naquele Acordo de Concessão (conforme definição do Plano Substituído).
7.3.1. As regras previstas na Cláusula 4.1 serão aplicáveis à Remuneração Variável Concedida citada
na Cláusula 7.3 acima, no momento da aquisição correspondente.
8.

Direitos de Informação.

8.1.
As Pessoas Beneficiadas terão direito a receber as seguintes informações relativas à Companhia
durante a vigência do Plano e até que a Remuneração Variável Concedida tenha sido paga ou extinta,
conforme o caso, além de outras que o Comitê de RH entenda que devam ser divulgadas. Tais
informações poderão ser disponibilizadas ou entregues às Pessoas Beneficiadas em documentos físicos,
via e-mail ou por outro meio de entrega.
(a)

cópia do Plano;

(b)

alterações ao Plano;

(c)

outras informações que a Diretoria Executiva da Companhia entender pertinentes.
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9.

Disposições Finais.

9.1.
O Plano somente poderá ser alterado mediante deliberação expressa do Conselho de
Administração. Qualquer alteração ao Plano somente será considerada aplicável à determinada Pessoa
Beneficiada após esta ter sido comunicada por escrito.
9.2.
Nenhuma disposição deste Plano de qualquer outro documento a ele relacionado, conferirá a
qualquer Pessoa Beneficiada o direito de continuar empregado ou prestando serviços à Companhia ou a
qualquer Subsidiária na mesma posição em que estava no momento em que a Remuneração Variável foi
concedida, nem tampouco afetará o direito da Companhia ou de qualquer Subsidiária de rescindir: (i) o
contrato de trabalho de qualquer Empregado Beneficiado, mediante notificação prévia ou sem ela, por
justa causa, ou sem justa causa; (ii) o contrato de prestação de serviços de um Diretor Beneficiado ou
Membro do Conselho Beneficiado, mediante notificação prévia ou sem ela, por justo motivo, ou sem
justo motivo, nos termos dos atos constitutivos da Companhia ou de suas Subsidiárias e de qualquer
previsão da legislação societária aplicável.
9.3.
Para maior clareza, nenhuma Pessoa Beneficiada terá qualquer direito como acionista da
Companhia ou de qualquer Subsidiária, ou de qualquer de suas afiliadas, em razão da participação neste
Plano.
9.4.
Todos e quaisquer tributos ou contribuições incidentes sobre a Remuneração Variável (incluindo
tributos retidos na fonte e/ou recolhidos por substituição tributária) serão pagos ou suportados pelo
contribuinte ou responsável, nos termos da legislação aplicável.
9.5.
Todas as decisões tomadas pelo Conselho de Administração, pela Diretoria Executiva ou pelo
Comitê de RH, conforme as esferas de competência estabelecidas neste Plano e a ele relacionadas serão
finais e vinculantes no que diz respeito à Pessoa Beneficiada. A despeito disso, o Conselho de
Administração, o Comitê de RH, a Diretoria Executiva, qualquer de seus membros, assim como
Empregados, Diretores, Membros do Conselho e/ou membros do Comitê de RH da Companhia ou de
suas Subsidiárias não serão pessoalmente responsáveis por qualquer ação, determinação ou
interpretação feita de boa-fé em relação a este Plano e o Conselho de Administração, a Diretoria
Executiva, o Comitê de RH, qualquer de seus membros, e cada Empregado, ou Diretor da Companhia ou
de suas Subsidiárias agindo em nome da Companhia ou de qualquer Subsidiária será indenizado e
protegido pela Companhia, na maior extensão permitida por lei, por qualquer das referidas ações,
determinações ou interpretações.
9.6.
As informações, observações e dados obtidos por qualquer Pessoa Beneficiada enquanto
empregado ou prestador de serviços da Companhia ou de uma Subsidiária, que sejam relacionadas a
negócios ou atividades da Companhia ou de qualquer de suas Subsidiárias ou afiliadas (“Informações
Confidenciais”) são de propriedade da Companhia, de suas Subsidiárias ou afiliadas. Portanto, cada
Pessoa Beneficiada não poderá divulgar a qualquer pessoa não autorizada, ou usar por motivos
particulares qualquer Informação Confidencial sem que haja aprovação prévia do Comitê de RH, por
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escrito, exceto se tais Informações Confidenciais se tornem de domínio público, ou disponíveis para uso
pelo público em geral, em virtude de qualquer motivo que não seja resultante de um ato ou omissão de
uma Pessoa Beneficiada. Cada Pessoa Beneficiada entregará à Companhia todos os memorandos, notas,
planilhas, arquivos, documentos, relatórios, fitas magnéticas, impressões, softwares e outros
documentos ou dados (e suas cópias) relacionados a Informações Confidenciais, a Produto de Trabalho
(conforme definição abaixo), ou a negócios da Companhia ou de qualquer de suas Subsidiárias ou
afiliadas, que possam estar em sua posse ou sob seu controle.
9.7.
Todas as invenções, inovações, melhorias, desenvolvimentos, métodos, designs, análises,
desenhos, relatórios, fórmulas, lista de clientes e toda e qualquer informação similar ou relacionado a
estes (patenteáveis ou não), que forem relacionados a negócios, pesquisas e desenvolvimentos atuais
ou antecipados da Companhia ou de uma Subsidiária, ou a produtos ou serviços, existentes ou futuros,
concebidos, desenvolvidos ou realizados por qualquer Pessoa Beneficiada enquanto for empregada ou
prestar serviços à Companhia ou qualquer de suas Subsidiárias (“Produto do Trabalho”) pertencerá à
Companhia ou à Subsidiária, conforme o caso. Cada Pessoa Beneficiada deverá prontamente divulgar o
Produto do Trabalho ao Comitê de RH e realizar todas as ações razoavelmente requeridas pelo Comitê
de RH, seja durante ou depois do período em que a Pessoa Beneficiada for empregada ou prestar
serviços à Companhia ou a uma Subsidiária, para estabelecer e confirmar esta propriedade (incluindo,
mas sem se limitar a transferência, permissões, procurações ou quaisquer outros instrumentos).
9.8.
Mediante participação neste Plano ou aceitação de quaisquer direitos dele decorrentes,
considerar-se-á que a Pessoa Beneficiada aceitou a obtenção e o processamento de dados pessoais
relacionados à Pessoa Beneficiada de modo que a Companhia e suas Subsidiárias possam cumprir com
seus deveres e exercitar seus direitos nos termos deste Plano, bem como administrar e gerenciar este
Plano. Estes dados incluirão, não sendo limitados a, dados referentes à participação no Plano e
remuneração ou outros benefícios concedidos nos termos deste Plano de tempos e tempos e outros
dados pertinentes, inclusive financeiros (tais como a data em que qualquer direito tiver sido concedido,
adquirido ou pago nos termos deste Plano), no que diz respeito à Pessoa Beneficiada ou a sua
participação neste Plano.
9.9.
Nenhuma falha em exercer, e nenhum atraso por parte da Companhia em exercer seus direitos
ou poderes especificados no Plano funcionará como sua renúncia e qualquer exercício único ou parcial
de qualquer disposição aqui especificada não impedirá outro exercício ou um exercício futuro das
disposições aqui contidas ou o exercício de outros direitos ou poderes da Companhia.
9.10. Este Plano contém todos os termos e condições a ele aplicáveis e substitui todos documentos,
discussões e entendimentos prévios no que diz respeito às disposições deste Plano.
9.11. Nenhuma Pessoa Beneficiada poderá ceder direitos e obrigações relativos a este Plano para
qualquer pessoa. No entanto, a Companhia terá o direito de ceder seus direitos e obrigações relativos a
este Plano a qualquer de suas Subsidiárias ou afiliadas.
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9.12. Todas as informações relacionadas a este Plano, inclusive, mas não se limitando a, Remuneração
Variável Concedida são confidenciais e não poderão ser divulgadas pelas Pessoas Beneficiadas. A
divulgação não autorizada de qualquer das informações relacionadas a este Plano configurará uma
violação ética material para os fins deste Plano.
9.13. Ao participar deste Plano ou aceitar quaisquer direitos concedidos por meio dele, cada Pessoa
Beneficiada terá concordado que toda ou parte da comunicação relacionada a este Plano, incluindo, mas
não se limitando a informações referentes à Remuneração Variável Concedida, Datas de Aquisição,
Datas de Pagamento, procedimentos envolvendo a implementação deste Plano, aditamentos ao Plano,
extinção do Plano, etc. podem ser feitas por e-mail, para o e-mail da Pessoa Beneficiada presente no
Acordo de Concessão ou no e-mail da Pessoa Beneficiada no domínio da Companhia e que esta
comunicação por e-mail será efetiva e válida a partir do momento em que ela for enviada pela
Companhia à Pessoa Beneficiada.
9.14.

Este Plano é regido e deverá ser interpretado de acordo com as leis brasileiras.

9.15.

Este Plano será arquivado na sede da Companhia.
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