PEDIDO DE RESERVA PARA INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS

3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.
CNPJ/ME nº 12.091.809/0001-55
NIRE 33.3.0029459-7
Rua Visconde de Ouro Preto, nº 5, sala 601, Botafogo
CEP 22.250-180, Rio de Janeiro, RJ
Código de negociação das Ações Ordinárias na B3: “RRRP3”
Código ISIN das Ações Ordinárias: “BRRRRPACNOR5”
Pedido de Reserva para Investidores Não Institucionais (“Pedido de Reserva”) relativo à oferta
pública de distribuição primária de ações de emissão da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.
(“Companhia”), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames (“Ações”).
A oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 28.571.429 novas ações
ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Oferta” e “Ações da Oferta”), a ser realizada na
República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em
conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA de Regulação e Melhores
Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, atualmente vigente (“Código
ANBIMA”), e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação da XP Investimentos Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder” ou “XP”), do Banco BTG
Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Agente Estabilizador”), do Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e
da Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. (“Genial” e, em conjunto com
o Coordenador Líder, o BTG Pactual e o Itaú BBA, os “Coordenadores da Oferta”), com a
participação de determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Novo Mercado”)
e convidadas a participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das
Ações junto a Investidores Não Institucionais (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os
Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”), nos termos do disposto no
artigo 53 da Instrução CVM 400 e observado o esforço de dispersão acionária previsto no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento de Listagem do Novo
Mercado”).
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo
XP Investments US, LLC, BTG Pactual US Capital LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. e Brasil
Plural Securities LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), em conformidade
com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia e os Agentes de
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Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da
América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados
(qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos
na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos
(“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme
alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como
nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e
valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para
investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou
constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S
(“Regulamento S”), no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de
domicílio de cada investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto,
“Investidores Estrangeiros”). Em ambos os casos, apenas serão considerados investidores
estrangeiros, os investidores que invistam no Brasil em de acordo com os mecanismos de
investimento da Lei 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada, ou da Resolução do
Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014, e da Instrução da CVM n°
560, de 27 de março de 2015, conforme alterada, sem a necessidade, portanto, da solicitação e
obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de outro país que não o Brasil, inclusive perante a SEC.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do
“Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de 3R
Petroleum Óleo e Gás S.A.” (“Anúncio de Início”), a quantidade de Ações inicialmente ofertadas
poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser
acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 5.714.285 novas
ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, a serem por eles alienadas (“Ações
Adicionais”), nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações poderá ser acrescida de
um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até 4.285.714 novas
ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, a serem alienadas, nas mesmas condições
e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção
a ser outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos do Instrumento Particular
de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de
Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A., a ser celebrado
entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta e a B3, na qualidade de interveniente anuente
(“Contrato de Colocação”), opção essa a ser exercida nos termos dos normativos aplicáveis, em
especial, a Instrução CVM 400 (“Opção de Ações Suplementares”). Conforme disposto no
Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de garantia firme de
liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito, a partir
da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até trinta dias
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contados da data de início da negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na
B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou
mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a
decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em
comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da
fixação do Preço por Ação (conforme abaixo definido).
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim, caso não haja demanda
para aquisição da totalidade das Ações (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos
do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e
intenções de Investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os valores
eventualmente depositados pelos Investidores Não Institucionais serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com
dedução, caso incidentes de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis, existentes ou
que venham a ser instituídos (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos eventualmente
incidentes sobre movimentação financeira e o IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que
venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham
sua alíquota majorada), no prazo máximo de três dias úteis contados da data da
disponibilização do comunicado de cancelamento da Oferta.
A realização da Oferta, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como seus termos e condições, foram
aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de agosto de
2020, cuja ata foi registrada, perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
(“JUCERJA”) em 7 de outubro de 2020, sob o nº 00-2020/181422-6, e publicada no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro (“DOERJ”) e no jornal “Diário Comercial do Rio de Janeiro”, 9 de
outubro de 2020.
O Preço por Ação será aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a
ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo) e
a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na
JUCERJA e publicada no DOERJ e no jornal “Diário Comercial do Rio de Janeiro” na data de
disponibilização do Anúncio de Início.
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é Itaú Corretora de Valores S.A.,
instituição financeira constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Instituição Escrituradora”).
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As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no Novo Mercado a
partir do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Início sob o código “RRRP3”.
Exceto quando especificamente definidos neste Pedido de Reserva, os termos aqui iniciados em
letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública
de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.”
(“Prospecto Preliminar”), sendo que este foi obtido pelo INVESTIDOR quando do preenchimento
do presente Pedido de Reserva.
O INVESTIDOR declara ter conhecimento de que o período para os Investidores Não
Institucionais formularem este Pedido de Reserva é entre 23 de outubro de 2020, inclusive e 6
de novembro de 2020, inclusive (“Período de Reserva”), ou, no caso de Investidores Não
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, durante o período compreendido entre 23 de
outubro de 2020, inclusive, e 27 de outubro de 2020, inclusive (“Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas”), período este que antecederá em pelo menos 7 (sete) dias úteis a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, devendo, neste caso, o Investidor Não Institucional
necessariamente indicar no Pedido de Reserva a condição de Pessoa Vinculada.
Com exceção dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, qualquer Pedido de
Reserva efetuado por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas fora do
respectivo Período de Reserva para Pessoas Vinculadas será automaticamente cancelado pela
Instituição Consorciada que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, na eventualidade
de haver excesso de demanda superior a um terço à quantidade de Ações, nos termos do artigo
55 da Instrução CVM 400.
Este Pedido de Reserva somente poderá ser realizado por Investidores Não Institucionais,
durante o Período de Reserva ou Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, observados,
em qualquer hipótese, (i) o valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 por Investidor
de Varejo, (ii) o valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 por Investidor de
Varejo, (iii) o valor mínimo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 por Investidor e (iv) o
valor máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00 por Investidor Private, nos termos
da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada.
O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência da Companhia contêm informações
adicionais e complementares a este Pedido de Reserva, incluindo sobre (i) a Companhia, seu
setor de atuação, atividades e situação econômico-financeira, (ii) as características das Ações e
(iii) os termos e condições da Oferta e os riscos a ela inerentes.
A COMPANHIA DESTACA E REITERA QUE OS INVESTIDORES E O MERCADO EM GERAL
NÃO DEVEM CONSIDERAR AS AFIRMAÇÕES CONTIDAS EM REPORTAGENS NA MÍDIA
EM SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO NA OFERTA E DEVEM BASEAR SUAS DECISÕES
DE INVESTIMENTO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DOS
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PROSPECTOS, INCLUINDO SEUS ANEXOS E DOCUMENTOS A ELES INCORPORADOS
POR REFERÊNCIA, DENTRE OS QUAIS O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA
COMPANHIA.
AS PRINCIPAIS REGRAS RELATIVAS AO REGULAMENTO DO NOVO MERCADO
ENCONTRAM-SE RESUMIDAS NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA.
PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES NA B3,
CONSULTE UMA DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA.
O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA
CONTÊM INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES A ESTE PEDIDO DE
RESERVA E SUA LEITURA POSSIBILITA UMA ANÁLISE DETALHADA DOS TERMOS E
CONDIÇÕES DA OFERTA E DOS RISCOS A ELA INERENTES. LEIA O PROSPECTO
PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM
ESPECIAL, AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO
DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” DO
PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO”, PARA UMA
DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À
OFERTA E À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADAS
NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.
Em 31 de agosto de 2020, o pedido de registro da Oferta foi submetido à CVM, estando sujeito
à sua prévia análise e aprovação.
O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das
informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como
sobre as Ações a serem distribuídas.
QUALIFICAÇÃO DO INVESTIDOR
1.

Nome

Completo/Razão

2. Nome do Cônjuge

3. CPF/CNPJ

4. Estado Civil

5. Sexo

6. Data de
Constituição

7. Profissão

8. Nacionalidade

9. Documento de Identidade/

Social

Órgão Emissor
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Nascimento/

10. Endereço (Rua/Avenida)

11. Número

12. Complemento

13. Bairro

14. Cidade

15. Estado

16. CEP

17. E-mail

18. Telefone/ Fax

QUALIFICAÇÃO DO INVESTIDOR
19. Nome do representante legal (se houver)

20.

Documento

de

21. CPF

22. Telefone/ Fax

Identidade/ Órgão Emissor

VALOR DA RESERVA
23. Valor da Reserva (R$)________________
24. (

) Condiciono minha aceitação ao preço máximo por Ação de R$_______________

25. (

) Não Condiciono minha aceitação ao preço máximo por Ação.

FORMA DE PAGAMENTO
26. (

) Débito em Conta Corrente

Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta Corrente

27. (

) DOC/ TED em Conta Corrente

Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta Corrente

28. (

) Cheque

Nº Cheque

Nº Banco

Nº Agência
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DADOS RELATIVOS À DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO
29. (

) Crédito em Conta Corrente

Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta Corrente/ Nº
Conta Investimento

DECLARAÇÕES
30. O Investidor do Segmento Private (conforme definido no Prospecto Preliminar) declara
que:
(

) é Pessoa Vinculada; ou

(

) NÃO é Pessoa Vinculada.

31. O Investidor do Segmento Private*:
( ) Concorda em estar sujeito ao Lock-up do Segmento Private (conforme definido no
Prospecto Preliminar) e, portanto, a não dispor das Ações que subscreverem por um período
de 90 (noventa) dias.
( ) Concorda em NÃO estar sujeito ao Lock-up do Segmento Private, de forma que será
considerado Investidor do Segmento Private Sem Lock-up (conforme definido no Prospecto
Preliminar).
*O não preenchimento deste item significará que o Investidor do Segmento Private concorda
em NÃO estar sujeito ao Lock-up do Segmento Private.
32. O Investidor de Varejo (conforme definido no Prospecto Preliminar) declara que:
(

) é Pessoa Vinculada; ou

(

) NÃO é Pessoa Vinculada.

33. O Investidor de Varejo*:
( ) Concorda em estar sujeito ao Lock-up da Oferta de Varejo (conforme definido no Prospecto
Preliminar) e, portanto, a não dispor das Ações que subscreverem por um período de 45
(quarente e cinco) dias; ou
( ) Concorda em NÃO estar sujeito ao Lock-up da Oferta de Varejo, de forma que será
considerado Investidor de Varejo Sem Lock-up (conforme definido no Prospecto Preliminar).
*O não preenchimento deste item significará que o Investidor de Varejo concorda em NÃO
estar sujeito ao Lock-up da Oferta de Varejo.
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DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA PESSOAS VINCULADAS À OFERTA
34. O INVESTIDOR declara que:
(

) é (i) controlador e/ou administrador da e/ou outras pessoas vinculadas à emissão e

distribuição das Ações, bem como seus como seus cônjuges ou companheiros, seus
ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controlador e/ou administrador das
Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional; (iii)
empregado, operador ou outro preposto das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos
Agentes de Colocação Internacional diretamente envolvido na estruturação da Oferta; (iv)
agente autônomo que preste serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes
de Colocação Internacional desde que diretamente envolvido na Oferta; (v) demais
profissionais que mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes
de Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à
atividade de intermediação ou de suporte operacional atinentes à Oferta; (vi) sociedade
controlada, direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta ou por pessoas
a elas vinculadas, desde que diretamente envolvidas na Oferta; (vii) cônjuge ou companheiro,
ascendente, filho menor e colateral até o 2º grau das pessoas mencionadas nos itens (ii) e (v)
acima; e (viii) clube e fundo de investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas
Vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados (“Pessoas
Vinculadas”).
(

) não é Pessoa Vinculada à Oferta.
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CLÁUSULAS CONTRATUAIS

1.

Nos termos do presente Pedido de Reserva, a INSTITUIÇÃO CONSORCIADA

identificada no campo 35 abaixo, devidamente autorizada pelos Coordenadores da Oferta,
obriga-se a vender e entregar o INVESTIDOR, sujeito aos termos e condições deste Pedido de
Reserva, Ações em quantidade e valor a serem apurados nos termos deste Pedido de Reserva,
limitado ao montante indicado no campo 23 acima.

2.

Este Pedido de Reserva, após o término do Período de Reserva ou Período de Reserva

para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, possuirá caráter irrevogável e irretratável, obrigando
as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, salvo o disposto no Prospecto Preliminar,
obrigando as partes por si e por seus sucessores a qualquer título. O INVESTIDOR declara ter
ciência de que o Boletim de Subscrição poderá ser dispensado pela INSTITUIÇÃO
CONSORCIADA, a seu exclusivo critério e discricionariedade, ou substituído por declaração ou
outro documento, tendo em vista o disposto no parágrafo segundo do artigo 85 da Lei das
Sociedades por Ações.

3.

Estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$24,50 e R$31,50 (“Faixa

Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa
Indicativa, os Pedidos de Reserva serão normalmente considerados e processados, exceto caso
o INVESTIDOR opte por estipular o Preço Máximo por Ação no campo 24, nos termos da
Cláusula 3 abaixo.
Parágrafo Primeiro. O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta
de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes
de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em
consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400
(“Procedimento de Bookbuilding”), e terá como parâmetro as indicações de interesse em função
da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a
Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding (“Preço por Ação”).
Parágrafo Segundo. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente
indicado, considerando um preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o
valor máximo da Faixa, sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser
descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código
ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular nº 01/2020/CVM/SRE, de 5 de março de 2020 (“OfícioCircular CVM/SRE” e “Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa”,
respectivamente), o Investidor Não Institucional poderá desistir de seu Pedido de Reserva, nos
mesmos termos descritos no item 4 abaixo.
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4.

Caso (i) o INVESTIDOR opte por estipular o Preço Máximo por Ação no campo 24 deste

Pedido de Reserva, como condição de eficácia deste Pedido de Reserva, e (ii) o Preço por Ação
seja fixado em valor superior ao valor indicado pelo INVESTIDOR no campo 24 acima, este
Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela INSTITUIÇÃO CONSORCIADA. Caso
o INVESTIDOR já tenha efetuado o pagamento nos termos da Cláusula 6 abaixo, os valores
depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com
dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis, existentes ou que
venham a ser instituídos (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos eventualmente incidentes
sobre movimentação financeira e o IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero e que tenham sua alíquota
majorada, no prazo máxima de três dias úteis contado da data de divulgação do Anúncio de
Início por meio de crédito na conta indicada no campo 29 acima.

5.

Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, as quantidades de Ações adquiridas

e o respectivo valor do investimento do INVESTIDOR serão informados ao INVESTIDOR, pela
INSTITUIÇÃO CONSORCIADA, até as 12:00 horas do dia útil imediatamente posterior à data de
disponibilização do Anúncio de Início, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico
informado no campo 17 acima, ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência indicado
no campo 18 ou 22 acima, sendo o pagamento limitado ao valor indicado no campo 23 acima e
ressalvada a possibilidade de rateio previstas no Prospecto Preliminar.

6.

As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até dois dias úteis, contados da

data de divulgação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações (“Período de
Colocação”). A liquidação física e financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do
Período de Colocação (“Data de Liquidação”), exceto com relação à distribuição de Ações
Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser realizada até o segundo dia útil
contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações Suplementares (cada uma
delas, “Data de Liquidação das Ações Suplementares”). As Ações serão entregues aos
respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das
Ações Suplementares, conforme o caso.
Parágrafo Primeiro. O INVESTIDOR deverá efetuar o pagamento do valor do investimento,
junto à INSTITUIÇÃO CONSORCIADA, em recursos imediatamente disponíveis até as 10:30
horas da Data de Liquidação.

10

Parágrafo Segundo. Recomenda-se ao INVESTIDOR que (i) leia cuidadosamente os termos
e condições estipulados neste Pedido de Reserva, sobretudo os procedimentos relativos
à liquidação da Oferta e as informações constantes do Prospecto Preliminar e do
Formulário de Referência, especialmente as seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
do Prospecto Preliminar, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência; (ii) verifique com a Instituição Consorciada de sua preferência antes de
realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigirá a manutenção de recursos em conta aberta
e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) entre em contato
com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas
sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para realização do Pedido de
Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo
em vista os procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada; e (iv)
verifique como a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de preencher e
entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito antecipado da reserva por
parte de Instituição Consorciada.
Parágrafo Terceiro. Caso opte por efetuar o pagamento mediante débito em conta corrente, o
INVESTIDOR, por este ato, autoriza a INSTITUIÇÃO CONSORCIADA a efetuar o débito do valor
do investimento na conta corrente indicada no campo 29 acima.
Parágrafo Quarto. Ressalvado o disposto nas Cláusulas 9, 10, 11 e 12 abaixo, caso o
INVESTIDOR não efetue o pagamento do valor do investimento conforme esta Cláusula 6, o
presente Pedido de Reserva será automaticamente cancelado.
Parágrafo Quinto. Observado o disposto na Cláusula 4 acima, a quantidade de Ações que será
entregue ao INVESTIDOR corresponderá à divisão entre o valor total indicado no campo 23
acima e o Preço por Ação. Caso tal divisão resulte em fração de Ação, ou caso haja rateio,
conforme previsto no Prospecto Preliminar, a diferença entre o valor total indicado no campo 23
e o valor correspondente ao número inteiro de Ações a ser entregue ao INVESTIDOR será
deduzida, para fins de pagamento, do valor indicado no campo 23 acima.

7.

Na Data de Liquidação, após confirmado o crédito correspondente ao produto da

colocação das Ações na conta de liquidação da B3 e a verificação de que a Companhia efetuou
o depósito das Ações junto ao serviço de custódia da B3, em nome da INSTITUIÇÃO
CONSORCIADA, será entregue ao INVESTIDOR após às 16:00 horas da Data de Liquidação, o
número de Ações obtido pela divisão entre o valor total indicado no campo 23 acima e o Preço
por Ação, observadas as possibilidades de rateio previstas no Prospecto Preliminar.
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Parágrafo Primeiro. Caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up (conforme
definido no Prospecto Preliminar) objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do
Segmento Private Lock-up (conforme definido no Prospecto Preliminar): (a) seja igual ou inferior
ao montante mínimo de Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento
Private Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão ser destinadas a
Oferta de Varejo Lock-up (conforme definido no Prospecto Preliminar); ou (b) exceda o total
máximo de Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up, será realizado rateio proporcional ao
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações
(“Rateio Oferta do Segmento Private Lock-up”). Caso haja Rateio Oferta Segmento Private Lockup, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou
correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da Data de
Liquidação.
Parágrafo Segundo. Caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up
(conforme definido no Prospecto Preliminar) objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores do Segmento Private Sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações
da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos
todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private Sem Lock-up, de
modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão ser destinadas aos Investidores Private
Lock-up ou Investidores Institucionais; ou (b) exceda o total máximo Ações da Oferta do
Segmento Private Sem Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio Oferta
Private Sem Lock-up”). Caso haja Rateio Oferta Private Sem Lock-up, os valores depositados
em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação.
Parágrafo Terceiro. Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up (conforme definido no
Prospecto Preliminar) objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Lockup (conforme definido no Prospecto Preliminar): (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de
Ações da Oferta de Varejo Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão ser destinadas aos Investidores de Varejo Sem Lock-up ou
aos Investidores Institucionais (conforme definido no Prospecto Preliminar); ou (b) exceda o total
máximo de Ações da Oferta de Varejo Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor das
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio
Oferta de Varejo Lock-up”). Caso haja Rateio Oferta de Varejo Lock-up, os valores depositados
em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem
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reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação.
Parágrafo Quarto. caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up (conforme definido
no Prospecto Preliminar) objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo
Sem Lock-up : (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações da Oferta de Varejo Sem
Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Sem Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se
houver, poderão destinadas aos Investidores Institucionais ou aos Investidores de Varejo com
Lock-up; ou (b) exceda o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up, será realizado rateio
proporcional ao valor das respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações (“Rateio Investidores de Varejo Sem Lock-up”). Caso haja Rateio Investidores
de Varejo Sem Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer
remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados
da Data de Liquidação.
Parágrafo Quinto. Em qualquer um dos casos previstos nos Parágrafos Primeiro a Quarto
acima, até as 16h00 do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio
de Início, serão informados a cada Investidor Não Institucional, conforme o caso, pelas
respectivas Instituições Consorciadas que tenham recebido o respectivo Pedido de Reserva por
meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou
correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso,
em decorrência do Rateio Oferta do Segmento Private Lock-up, Rateio Oferta Private Sem Lockup, Rateio Oferta de Varejo Lock-up e Rateio Investidores de Varejo Sem Lock-up), o Preço por
Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento
será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva.
Parágrafo Sexto. Caso o INVESTIDOR tenha preenchido o campo 24 acima como Pessoa
Vinculada, na eventualidade de, após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, haver
excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) da quantidade de Ações, nos termos do artigo
55 da Instrução CVM 400, este Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela
INSTITUIÇÃO CONSORCIADA, exceto se este Pedido de Reserva for realizado no Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas. Caso o INVESTIDOR já tenha efetuado o pagamento nos
termos da cláusula 5 acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos
eventualmente aplicáveis, existentes ou que venham a ser instituídos (incluindo, sem limitação,
quaisquer tributos eventualmente incidentes sobre movimentação financeira e o IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual
equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis
contado da data de divulgação do Anúncio de Início por meio de crédito na conta indicada no
campo 29 acima.
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8.

O INVESTIDOR declara não ter efetuado e se compromete a não efetuar Pedidos de

Reserva perante qualquer outra INSTITUIÇÃO CONSORCIADA. Caso tal reserva já tenha sido
efetuada, este Pedido de Reserva será cancelado.

9.

Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do

Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido
pelos Investidores Não Institucionais, ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4°, da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20
da Instrução CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400; e/ou (iv) ocorra Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa,
poderão os Investidores Não Institucionais desistir de seus respectivos Pedidos de Reserva sem
quaisquer ônus, nos termos abaixo descritos.

10.

Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da

Instrução CVM 400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à
Faixa Indicativa, as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento
das aceitações da Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi
alterada e de que tem conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não
Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição Consorciada deverá comunicar
diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de
comunicação passível de comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado
Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada. Em
tais casos, o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos
acima descritos, até as 16:00 horas do quinto dia útil subsequente à data em que for
disponibilizado o Anúncio de Retificação ou à data de recebimento, pelo Investidor Não
Institucional, da comunicação direta pela Instituição Consorciada acerca da suspensão ou
modificação da Oferta.

11.

Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento pelas

Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no termos de adesão ao
Contrato de Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito
da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente
as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as ações ordinárias
de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta,
conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério
exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas
cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação
das Ações no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva e a Instituição
Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido
cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos
respectivos investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo
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máximo de até três dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da
Instituição Consorciada, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer
tributos eventualmente aplicáveis, existentes ou que venham a ser instituídos (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos eventualmente incidentes sobre

movimentação financeira e o

IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, (ii) arcará integralmente
com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da
Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações
judiciais em ações propostas por investidores por conta do cancelamento, honorários
advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de
potenciais investidores, e (iii) poderá ter suspenso, por um período de seis meses contados da
data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em ofertas
públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos
Coordenadores da Oferta. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma,
responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas intenções de
investimento, Pedidos de Reserva e/ou contratos de compra e venda de ações cancelados por
força do descredenciamento da Instituição Consorciada.

12.

Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de

Colocação, (iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta
e os atos de aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de
devolução dos Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, cada uma das
Instituições Consorciadas que tenha recebido Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo
Investidor Não Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Não Institucional já tenha
efetuado o pagamento nos termos do item 7 acima, os valores depositados serão devolvidos
sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de
quaisquer tributos eventualmente aplicáveis, existentes ou que venham a ser instituídos
(incluindo, sem limitação, quaisquer tributos eventualmente incidentes sobre movimentação
financeira e o IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo
máximo de três dias úteis contados do recebimento pelo investidor da comunicação acerca de
quaisquer dos eventos acima referidos.

13.

O INVESTIDOR, por este ato, declara ter conhecimento de que não participará do

processo de determinação do Preço por Ação no âmbito do Procedimento de Bookbuilding.
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14.

A subscrição das Ações, nos termos deste Pedido de Reserva, será formalizada

mediante pagamento do valor mencionado na Cláusula 5 acima e o preenchimento do Boletim
de Subscrição (“Boletim de Subscrição”), conforme o caso, e estará sujeito aos termos e
condições previstos no mencionado Boletim de Subscrição, cujo modelo encontra-se anexo a
este Pedido de Reserva, dele fazendo parte integrante, como Anexo I. O INVESTIDOR declara
ter conhecimento dos termos e condições dos referidos instrumentos, conforme aplicável e
nomeia, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, de acordo com o artigo 684 do Código
Civil, a INSTITUIÇÃO CONSORCIADA como sua procuradora, conferindo-lhe poderes para
celebrar o Boletim de Subscrição, conforme o caso, em seu nome, devendo a INSTITUIÇÃO
CONSORCIADA enviar cópia do documento assinado ao SUBSCRITOR, no endereço constante
dos campos 10 a 16 acima.
O INVESTIDOR declara ter conhecimento do Prospecto Preliminar, incluindo o Formulário de
Referência da Companhia, a ele anexo, bem como de seu inteiro teor e da forma de obtê-lo,
inclusive por meio eletrônico, nos seguintes endereços: (i) 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.,
situada em Rua Visconde de Ouro Preto, nº 5, sala 601, Botafogo, CEP 22.250-180, na Cidade
do Rio do Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, www.ri.3rpetroleum.com (neste website, clicar em
“Documentos da Oferta”); (ii) XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A., com sede na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, 5º e 8º andares, Leblon, CEP
22440-032, na Cidade do Rio do Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, www.xpi.com.br (neste
website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em
“Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da 3R Petroleum Óleo e Gás
S.A.”); (iii) Banco BTG Pactual S.A., situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º
andar,

CEP

04538-133,

Cidade

de

São

Paulo,

Estado

de

São

Paulo.

https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de
Capitais – Download”, depois em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária
de Ações Ordinárias de Emissão da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.”); (iv) Banco Itaú BBA S.A.,
situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossosnegocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “3R Petroleum Óleo e Gás S.A.” e,
posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”); (v)
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., situado Rua Surubim, nº 373, 4º
andar,

CEP

04571-050,

na

Cidade

de

São

Paulo,

Estado

de

São

Paulo,

https://www.genialinvestimentos.com.br (neste website, clicar em Onde Investir e então clicar em
Oferta Públicas e localizar o Prospecto); (vi) CVM, situada na Rua Sete de Setembro nº 111, 5º
andar, na Cidade do Rio do Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340,
2º, 3º e 4º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, http://www.cvm.gov.br (nesse
website acessar em “Central Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida,
na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois na página referente a “Ofertas Primárias
em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente a “3R
Petroleum Óleo e Gás S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar
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disponível);

e

(vii)

B3

(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-

emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ - neste website acessar “Ofertas em
andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “3R Petroleum Óleo e Gás S.A.”,
posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”). O ADQUIRENTE residente e domiciliado ou
com sede no exterior, ao preencher este Pedido de Reserva, declara que não existe lei, norma
ou qualquer outro dispositivo legal que impeça ou proíba o ADQUIRENTE a adquirir as Ações
objeto deste Pedido de Reserva nos termos e condições aqui previstos. Declara ainda o
INVESTIDOR que teve amplo acesso a todas as informações que julgou necessárias e
suficientes para embasar a sua decisão de adquirir as Ações, e que tais informações não
constituirão, em hipótese alguma, sugestão de investimento nas Ações, nem garantia de
resultados.

15.

O INVESTIDOR declara que conhece e observou os Valores Mínimo e Máximo do

Pedido de Reserva para Investidores Institucionais, e que tem conhecimento de que a
INSTITUIÇÃO CONSORCIADA não receberá Pedidos de Reserva em inobservância a tais
limites de investimento.

16.

As Ações conferem a seus titulares direitos, vantagens e restrições inerentes às ações

ordinárias emitidas pela Companhia, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações e
no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes nesta data, dentre eles a participação de
forma integral em eventuais distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que
venham a ser declarados pela Companhia a partir da data de sua aquisição.

17.

O INVESTIDOR declara (i) que os recursos utilizados para a integralização das Ações

não são provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, nos termos da Lei nº 9.613, de
3 de março de 1998; (ii) ter plena ciência de que a Instituição Consorciada pode ter estreito
relacionamento comercial com a Companhia e está sendo remunerada em relação à Oferta e
não tem qualquer objeção a este fato.

18.

Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, para

dirimir as questões oriundas deste Pedido de Reserva, com a renúncia expressa a qualquer foro,
por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
E, por assim estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente Pedido de Reserva,
apondo em suas assinaturas nos campos 35 e 36 abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor e para
um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas que também assinam o campo 37 abaixo.
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35. Declaro para todos os fins que (i) estou

36. Carimbo e assinatura da INSTITUIÇÃO

de acordo com as cláusulas contratuais e

CONSORCIADA

demais

condições

expressas

neste

instrumento; e (ii) obtive uma cópia do
Prospecto Preliminar, estando ciente de seu
inteiro teor, especialmente na seção Sumário
da Companhia, o item “Fatores de Risco
Relativos à Companhia”, e a seção “Fatores
de Risco Relativos à Oferta e às Ações”, bem
como da seção “Fatores de Risco”, na seção
4 do Formulário de Referência da Companhia

_______________________________

__________________________________
Local_______________________________

Local______________________________

Data_______________________________

Data______________________________

____________________________

____________________________

ADQUIRENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUIÇÃO CONSORCIADA

37. Testemunhas:

_________________________________

_______________________________

Nome: ______________________________

Nome: ___________________________

CPF: _______________________________

CPF: _____________________________
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Anexo I
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO PARA INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS DE OFERTA
PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA 3R
PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.

3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.
CNPJ/ME nº 12.091.809/0001-55
NIRE 33.3.0029459-7
Código CVM nº ________________
Rua Visconde de Ouro Preto, nº 5, sala 601, Botafogo
CEP 22.250-180, Rio de Janeiro, RJ
Código de negociação das Ações Ordinárias na B3 / Common Shares
negotiation code at B3: “RRRP3”
Código ISIN das Ações Ordinárias / ISIN Code of the Common Shares:
“BRRRRPACNOR5”

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
ORDINÁRIAS PARA INVESTIDORES NÃO
INSTITUCIONAIS

COMMON SHARES
SUBSCRIPTION REPORT FOR
NON INSTITUTIONAL INVESTORS

Boletim de Subscrição para Investidores Não
Institucionais (“Boletim de Subscrição”)
relativo à oferta pública de distribuição
primária de 28.571.429 ações ordinárias,
nominativas, escriturais, sem valor nominal,
todas livres e desembaraçadas de quaisquer
ônus ou gravames de emissão da 3R
Petroleum Óleo e Gás S.A. (“Companhia” e
“Ações”, respectivamente) com esforços de
colocação no exterior (“Oferta”), realizada na
República Federativa do Brasil (“Brasil”), em
mercado de balcão não-organizado, em
conformidade com a Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29

Subscription
Report
for
Non
Institutional Investors (“Subscription
Report”) related to the public offering
of primary distribution of 28.571.429
registered,
book-entry
common
shares, without par value, all of free
and clear of any liens or
encumbrances
issued
by
3R
Petroleum Óleo e Gás S.A.
(“Company”
and
“Shares”,
respectively), with placement efforts
abroad (“Offering”), carried out in
Brazil, in the unorganized over-thecounter market, according to the

de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), com o Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
para
Estruturação,
Coordenação
e
Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição
de Valores Mobiliários, atualmente em vigor
("Código ANBIMA") e demais normativos
aplicáveis, bem como os esforços de
dispersão
acionária
previstos
no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado
da B3 (“Regulamento do Novo Mercado” e
“Novo Mercado”, respectivamente), e que
consistirá na distribuição pública de Ações,
em conjunto com a XP Investimentos
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“XP” ou “Coordenador
Líder”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG
Pactual” ou “Agente Estabilizador”), o Banco
Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA) e a Genial
Investimentos
Corretora
de
Valores
Mobiliários S.A. (“Genial” e, em conjunto com
o Coordenador Líder, o BTG Pactual e o Itaú
BBA, os “Coordenadores da Oferta”) e
contará com a participação de determinadas
instituições intermediárias autorizadas a
operar no mercado de capitais brasileiro,
credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa
Balcão (“Instituições Consorciadas” e, em
conjunto com os Coordenadores da Oferta,
“Instituições Participantes da Oferta” e “B3”,
respectivamente) junto a investidores
pessoas físicas e jurídicas residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil e clubes
de investimento registrados na B3, nos
termos da regulamentação em vigor
(“Investidores Não Institucionais”). Foram
também realizados, simultaneamente, pela
XP Investments US, LLC, BTG Pactual US
Capital LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. e
Brasil Plural Securities LLC (em conjunto,
“Agentes de Colocação Internacional”), em
conformidade com o Placement Facilitation
Agreement, celebrado entre a Companhia e
os Agentes de Colocação Internacional
(“Contrato de Colocação Internacional”),
esforços de colocação das Ações (i) nos
2

Brazilian Securities and Exchange
Commission (“CVM”) Ruling No. 400,
of December 29, 2003, as amended
(“CVM Ruling 400”), to ANBIMA Code
of Regulations and Best Practices for
Public Offerings of Distribution and
Acquisition of Securities currently in
effect (“ANBIMA Code”) and other
applicable rules, as well as stock
dispersion efforts set forth in B3 Novo
Mercado Listing Regulation (“Novo
Mercado Regulation” and “Novo
Mercado”, respectively), which shall
consist in the public distribution of
Shares, jointly with XP Investimentos
Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“XP” or
“Lead Underwriter”), Banco BTG
Pactual S.A. (“BTG Pactual” or
“Stabilizing Agent”), Banco Itaú BBA
S.A. (“Itaú BBA”) and Genial
Investimentos Corretora de Valores
Mobiliários S.A. (“Genial and, jointly
with the Lead Underwriter, BTG
Pactual and Itaú BBA, the “Offering
Underwriters”) and shall also have the
participation of certain intermediate
financial institutions which are
authorized to operate in the Brazilian
stock market, registered with B3 S.A.
- Brasil, Bolsa, Balcão (“Consortium
Institutions” and, jointly with the
Offering
Underwriters,
the
“Institutions Participating in the
Offering” and “B3”, respectively) with
individual and legal entity investors
that are resident, domiciled, or having
their principal place of business in
Brazil,
and
investment
clubs
registered with B3, pursuant to the
regulations in force (“Non Institutional
Investors”). Efforts were also made
simultaneously by XP Investments
US, LLC, BTG Pactual US Capital
LLC, Itau BBA USA Securities, Inc.
and Brasil Plural Securities LLC
(jointly, “International Placement

Estados Unidos da América, exclusivamente
para investidores institucionais qualificados
(qualified institutional buyers), residentes e
domiciliados nos Estados Unidos da América,
conforme definidos na Rule 144A do
Securities Act de 1933, editado pela U.S.
Securities and Exchange Commission
(“SEC”), conforme alterado (“Securities Act”),
em operações isentas de registro nos
Estados Unidos da América em conformidade
com o Securities Act, e nos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act, bem
como nos termos de quaisquer outras regras
federais e estaduais dos Estados Unidos da
América sobre títulos e valores mobiliários; e
(ii) nos demais países, que não os Estados
Unidos da América e o Brasil, para
investidores que sejam considerados não
residentes ou domiciliados nos Estados
Unidos da América ou não constituídos de
acordo com as leis desse país (non U.S.
Persons), em conformidade com o Regulation
S editado pela SEC no âmbito do Securities
Act, de acordo com a legislação vigente no
país de domicílio de cada investidor (os
investidores descritos nos itens “i” e “ii” acima,
em conjunto, “Investidores Estrangeiros”) que
invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos
de
investimento
regulamentados nos termos da Resolução do
Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29
de setembro de 2014 (“Resolução CMN
4.373”), e pela Instrução da CVM n° 560, de
27 de março de 2015, conforme alterada
(“Instrução CVM 560”), ou pela Lei n° 4.131,
de 3 de setembro de 1962, conforme alterada
(“Lei 4.131”), sem a necessidade, portanto, da
solicitação e obtenção de registro de
distribuição e colocação das Ações em
agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de outro país que não o Brasil,
inclusive perante a SEC.
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Agents”), according to the Placement
Facilitation Agreement entered into by
and between the Company and the
International
Placement
Agents
(“International
Placement
Agreement”), to place the Shares (i) in
the United States of America,
exclusively for qualified institutional
buyers, resident and domiciled in the
United States of America, as set forth
in Rule 144A of the Securities Act of
1933, issued by the U.S. Securities
and Exchange Commission (“SEC”),
as amended (“Securities Act”), in
transactions exempt from registration
in the United States of America under
the Securities Act, and regulations
issued under the Securities Act, as
well as under any other U.S. federal
and state securities rules; and (ii) in
countries other than the United States
and Brazil, for investors considered
as non-resident or domiciled in the
United States of America or not
organized pursuant to the laws of that
country (non U.S. Persons), pursuant
to the terms of Regulation S issued by
SEC under the Securities Act,
pursuant to the applicable law of the
domicile country of each investor (the
investors described in items “i” and “ii”
above, are jointly referred to as
“Foreign Investors”), who invest in
Brazil pursuant to the investment
mechanisms regulated by the
Brazilian
Monetary
Council
Resolution No. 4,373 of September
29, 2014 (“CMN Resolution No.
4,373”), and CVM Ruling No. 560 as
of March 27, 2015, as amended
(“CVM Ruling 560”), or Law No.
4,131, as of September 3, 1962, as
amended
(“Law
4,131”),
and
therefore any application for and
attainment
of
registration
for
distribution and placement of the
Shares in any stock market regulatory

agency or body of a country other
than Brazil is not necessary, including
SEC.
Exceto pelo registro da Oferta pela CVM no
Brasil, a Companhia, os Coordenadores da
Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional não pretendem realizar nenhum
registro da Oferta ou das Ações nos Estados
Unidos da América na SEC e nem em
qualquer agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer outro país.

Except for the registration of the
Offering with CVM in Brazil, the
Company, the Offering Underwriters
and the International Placements
Agents do not intend to make any
registration of the Offering or the
Shares in the United States of
America with SEC or with any agency
or regulation body of the capital
markets in any other country.

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da
Instrução CVM 400, até a data da
disponibilização do Anúncio de Início da
Oferta Pública de Distribuição Primária de
Ações Ordinárias de Emissão da 3R
Petroleum Óleo e Gás S.A. (“Anúncio de
Início”), a quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações
Suplementares, conforme definido abaixo),
[poderia ter sido, mas não foi / foi], a critério
dos Coordenadores da Oferta, acrescida em
20% (vinte por cento), ou seja, em 5.714.285
novas ações ordinárias de emissão da
Companhia, nas mesmas condições e pelo
mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas (“Ações Adicionais”).

Pursuant to article 14, paragraph 2, of
CVM Ruling 400, until the date of
release of the Starting Announcement
of the Primary Public Offering Of
Common Shares Issued By 3R
Petroleum Óleo e Gás S.A. (“Starting
Announcement”), the amount of
Shares initially offered (excluding the
Supplemental Shares, as defined
below), [could have been, but was not
/ was], at the Offering Underwriters’
discretion, increased by twenty
percent (20%), in other words, by
5.714.285 new common Shares
issued by the Company, under the
same conditions and price as the
Shares initially offered (“Additional
Shares”).

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM
400, a quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais) poderá ser acrescida de um lote
suplementar em percentual equivalente a até
15% (quinze por cento), ou seja, em até
4.285.714 ações ordinárias de emissão da
Companhia, nas mesmas condições e pelo
mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme
opção para distribuição de tais Ações
Suplementares a ser outorgada pela
Companhia ao Agente Estabilizador, nos

Pursuant to article 24 of CVM Ruling
400, the number of Shares initially
offered (not including the Additional
Shares) may be increased by one
additional lot in a percentage
equivalent to up to fifteen percent
(15%), i.e. up to 4.285.714 common
shares issued by the Company, under
the same conditions and for the same
price as the Shares initially offered
(“Supplementary Shares”), as per the
option
to
distribute
such
Supplementary Shares to be granted
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termos do Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de
Ações Ordinárias de Emissão da 3R
Petroleum Óleo e Gás S.A. (“Contrato de
Colocação”), a ser celebrado entre a
Companhia, os Coordenadores da Oferta e,
na qualidade de interveniente-anuente, a B3
opção essa a ser exercida nos termos dos
normativos aplicáveis, em especial, a
Instrução CVM 400 (“Opção de Ações
Suplementares”). O Agente Estabilizador terá
o direito exclusivo, a partir da data de
assinatura do Contrato de Colocação,
inclusive, e por um período de até 30 (trinta)
dias contados da data de início da negociação
das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, inclusive, de exercer a
Opção de Ações Suplementares, no todo ou
em parte, em uma ou mais vezes, após
notificação, por escrito, aos demais
Coordenadores da Oferta, desde que a
decisão de sobrealocação das Ações seja
tomada em comum acordo entre o Agente
Estabilizador e os demais Coordenadores da
Oferta quando da fixação do Preço por Ação
(conforme definido no item 25 abaixo).
Conforme disposto no Contrato de
Colocação, as Ações Suplementares não
serão objeto de Garantia Firme de Liquidação
(conforme definido no item 7 abaixo).

by the Company to the Stabilizing
Agent pursuant to the Agreement of
Coordination, Placement and Firm
Guarantee of Settlement of Common
Shares Issued by 3R Petroleum Óleo
e Gás S.A. (“Placement Agreement”),
entered into by and among the
Company, the Offering Underwriters
and, as consenting intervening party,
B3, which option shall be exercised
under the applicable regulations, in
particular
CVM
Ruling
400
(“Supplementary Share Option”). The
Stabilizing Agent shall have the
exclusive right, from the date of
execution
of
the
Placement
Agreement (including), and for a
period of up to thirty (30) days from
the date of start of the trading of
common shares issued by the
Company at B3, (including), to
exercise the Supplementary Share
Option, in whole or in part, one or
more times, upon written notice to the
other Offering Underwriters, provided
that the decision to over-allocate the
Shares is made by mutual agreement
between the Stabilizing Agent and the
other Offering Underwriters at the
time of setting the Price per Share (as
defined in item 25 below). Pursuant to
the Placement Agreement, the
Supplementary Shares shall not be
the subject to a Firm Guarantee of
Liquidation (as defined in 7 below).

A realização da Oferta, com a exclusão do
direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 172, inciso
I, da Lei das Sociedades por Ações, bem
como seus termos e condições, foram
aprovados
na
Assembleia
Geral
Extraordinária da Companhia, realizada em
31 de agosto de 2020, cuja ata foi
devidamente registrada na Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) em

The performance of the Offering,
excluding
current
Company
shareholders’ preemptive rights,
pursuant to Article 172, item I, of the
Corporation Law, as well as its terms
and conditions, have been approved
at the Company’s Extraordinary
General Shareholders’ Meeting held
on August, 31, 2020, which minutes
have been filed with the Commercial
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7 de outubro
de 2020, sob o nº 002020/181422-6, publicada no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro (“DOERJ”) e no
jornal “Diário Comercial do Rio de Janeiro” em
9 de outubro de 2020.

Registry of the State of Rio de Janeiro
(“JUCERJA”) on October 7, 2020,
under the No. 00-2020/181422-6, and
published at the Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro (“DOERJ”)
and in the newspaper “Diário
Comercial do Rio de Janeiro” on
October 9, 2020.

O Preço por Ação e o efetivo aumento de
capital da Companhia, dentro do limite do
capital autorizado em seu estatuto social,
foram aprovados em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em
______ de __________________ de 2020,
cuja ata será devidamente registrada na
JUCERJA, publicada no DOERJ e no jornal
“Diário Comercial do Rio de Janeiro” no dia
útil subsequente.

The Price per Share and the actual
capital increase of the Company,
within the limit of the authorized
capital in its Bylaws, were approved at
the Company's Board of Directors’
Meeting
held
on
_____
________________, 2020, minutes
of which will be duly registered with
JUCERJA, published at the DOERJ
and in the newspaper “Diário
Comercial do Rio de Janeiro” on the
next business day.

A instituição financeira contratada para a
prestação de serviços de escrituração das
Ações é a Itaú Corretora de Valores S.A. As
ações ordinárias de emissão da Companhia
estão listadas no segmento especial de
listagem do Novo Mercado, sob o código
“RRRP3”.

The financial institution hired to
render bookrunning services for the
Shares is Itaú Corretora de Valores
S.A. The common shares issued by
the Company are listed in the special
listing segment of the Novo Mercado,
under the code “RRRP3”.

O Prospecto Definitivo da Oferta Pública de
Distribuição Primária de Ações Ordinárias de
Emissão da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.,
incluindo o Formulário de Referência
(“Prospecto Definitivo”) contêm informações
adicionais sobre (i) a Companhia e seu setor
de atuação, atividades e situação econômicofinanceira; (ii) as características das Ações; e
(iii) demais informações complementares a
este Boletim de Subscrição, sendo certo que
sua leitura possibilita uma análise detalhada
dos termos e condições da Oferta e dos riscos
a ela inerentes. É recomendada aos
investidores a leitura do Prospecto
Definitivo antes de tomada de qualquer
decisão de investimento.

The Public Offering Final Prospectus
of Primary Distribution of Common
Shares Issued by 3R Petroleum Óleo
e Gás S.A., including the Reference
Form (“Final Prospectus”), contains
additional about (i) the Company and
its area of operation, activities and
economic-financial situation, (ii) the
Shares features and (iii) other
information supplementary to this
Subscription Report, which reading
enables a detailed analysis of the
terms and conditions of the Offering
and the risks inherent thereto. The
reading of the Final Prospectus is
recommended to the investors
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before taking
decision.

any

investment

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES
DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS
SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA
COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”
DO PROSPECTO DEFINITIVO, BEM COMO
A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA
UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES
DE
RISCO
RELACIONADOS
À
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM
SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE
DECISÃO DE INVESTIMENTO.

PLEASE
READ
THE
FINAL
PROSPECTUS AND REFERENCE
FORM BEFORE ACCEPTING THE
OFFERING, IN PARTICULAR THE
SECTIONS “COMPANY SUMMARY
- KEY RISK FACTORS OF THE
COMPANY” AND “RISK FACTORS
RELATED TO THE OFFERING AND
SHARES”
OF
THE
FINAL
PROSPECTUS, AS WELL AS
SECTION “4. RISK FACTORS” OF
THE REFERENCE FORM, FOR A
DESCRIPTION OF CERTAIN RISK
FACTORS RELATED TO THE
SUBSCRIPTION OF SHARES THAT
MUST BE CONSIDERED IN THE
INVESTMENT DECISION MAKING.

Nos termos da Instrução CVM 400, a
Companhia e o Coordenador Líder
protocolaram perante a CVM em 31 de
Agosto de 2020 o pedido de registro da
Oferta, tendo a Oferta sido registrada sob o nº
CVM/SRE/REM/______________________/
________________, em _____ de ________
de 2020.

Pursuant to CVM Ruling 400, the
Company and the Lead Underwriter
filed with the CVM on August 31, 2020
the application for registration of the
Offering, and the Offering is
registered
under
No.
CVM/SRE/REM/________________/
_______________ on ____________
________________, 2020.

Exceto quando especificamente definidos
neste Boletim de Subscrição, os termos aqui
utilizados iniciados em letra maiúscula terão o
significado a eles atribuído no Prospecto
Definitivo, sendo que este foi obtido pelo
Subscritor quando do preenchimento do
presente Boletim de Subscrição.

Except as specifically defined in this
Subscription
Report,
capitalized
terms used herein shall have the
meaning given to them in the Final
Prospectus, which was obtained by
the Subscriber upon completion of
this Subscription Report.
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Este Boletim de Subscrição não constitui uma
oferta de venda das Ações nos Estados
Unidos da América. Não foi e não será
realizado nenhum registro da Oferta ou das
Ações na SEC ou em qualquer agência ou
órgão regulador do mercado de capitais
qualquer outro país, exceto o Brasil.

This Subscription Report does not
constitute an offer to sell the Shares
in the United States of America. No
registration of the Offering or the
Shares has been or will be made with
the SEC or any stock market
regulatory agency or body in any
country other than Brazil.

Não foi admitida a distribuição parcial no
âmbito da Oferta, conforme faculdade
prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução
CVM 400.

Partial distribution is not admitted
within this Offering, as set forth in
articles 30 and 31 of Rule from CVM
No. 400.

Em conformidade com o disposto no
Código ANBIMA, os Coordenadores da
Oferta recomendaram à Companhia a
contratação
de
instituição
para
desenvolver atividades de formador de
mercado, nos termos da Instrução da CVM
nº 384, de 17 de março de 2003, no entanto,
não houve contratação de formador de
mercado.

Pursuant to the ANIBMA code, the
Offering
Underwriters
recommended to the Company the
hiring of an institution to act as
market maker, pursuant to CVM
Ruling No. 384, of March 17, 2003,
however, no institution was hired
for such purpose.

O registro da presente Oferta não implica,
por parte da CVM, em garantia da
veracidade das informações prestadas ou
julgamento sobre a qualidade da
Companhia emissora, bem como sobre as
Ações a serem distribuídas.

The registration of this Offering
does not entail a guarantee by CVM
of the truthfulness of the
information provided, or judgment
about the quality of the issuing
Company, as well as about the
Shares to be distributed.

Este Boletim de Subscrição destina-se a This Subscription List is intended for
Investidores Não Institucionais.
Non Institutional Investors.
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SUBSCRITOR /SUBCRIBER
(INVESTIDOR NÃO INSTITUCIONAL / NON INSTITUTIONAL INVESTOR)
1 – Nome Completo/Denominação Social
2 – CPF/CNPJ
(Full Name/Corporate Name)

3 – Est.
Civil
(Marital
Status)

4–
Sexo
(Gender)

5 - Data de
Nascimento/Data
de Constituição
(Date
of
Birth/Organizatio
n)

6–
7–
8 – Documento
Profissão Nacionalidade de Identidade
(Professio (Nationality)
(Identity Card)
n)

10 – Endereço (Rua, Avenida) (Address – Street,
Avenue)

11 – Nº

12 –
Complemento
(Additional
Information)

14 – Cidade (City) 15 – Estado (State)

16 – CEP (Zip 17 – E-mail
Code)

9 – Órgão
Emissor
(Issued
by)

13 – Bairro
(District)

18 –
Telefone/Fax
(Telephone/F
ax)

19 – Nome do representante legal (se houver) (Name of legal representative, if any)

20 – Documento de
Identidade (Identity
Card)

21 – Órgão Emissor
(Issued by)
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22 – CPF

23 – Telefone/Fax
(Telephone/Fax)

AÇÕES SUBSCRITAS /SUBSCRIBED SHARES
24 – Quantidade de Ações
25 – Preço por Ação (R$) (Price per 26 – Valor Total a Pagar
(Number of Shares)
Share)
(R$) (Total Amount to be
Paid)

FORMAS DE PAGAMENTO/PAYMENT METHODS
27 – a. ( ) Transferência Eletrônica
Disponível – TED (Electronic Transfer
of Funds Available)
a. (

Banco (Bank)

Nº Agência Nº Conta Corrente
(Branch
(Current Account No.)
No.)

) Cheque (Check)

b. (

) Débito em Conta Corrente
(Debit in Current Account)

FORMAS DE DEVOLUÇÃO/REFUND METHODS
28 – a. ( ) Crédito em Conta Corrente Banco (Bank) Nº Agência Nº Conta Corrente
(Branch
(Current Account No.)
(Credit in Current Account)
No.)
b. ( ) Crédito em Conta de
Investimento (Credit in Investment
Account)
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DECLARAÇÃO
REPRESENTATION
29. O SUBSCRITOR declara que:
29. The SUBSCRIBER represents that:
( ) é (i) controladores e/ou administradores da (
) he/she/it is (i) a controlling entity and/or
Companhia e/ou outras pessoas vinculadas à manager of the Company and/or the persons
Oferta, bem como seus cônjuges ou connected to the Offering, as well as its spouses
companheiros, seus ascendentes, descendentes or partners, ascendant, descendant, or
e colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/ou collateral up to the second degree, (ii) controlling
administradores das Instituições Participantes da entity and/or manager of any of the Offering
Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Underwriters and/or of any of the International
Internacional; (iii) empregados, operadores e Placement Agents; (iii) employees, operator and
demais prepostos das Instituições Participantes other agents of the Offering Underwriters and of
da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação the International Placement Agents directly
Internacional
diretamente
envolvidos
na involved in the structuring of the Offering; (iv)
estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos autonomous agents that provide services to the
que
prestem
serviços
às
Instituições Offering Underwriters and/or the International
Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Placement Agents, provided that they are
Colocação Internacional, desde que diretamente directly involved in the Offering; (v) other
envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais professionals that maintain, together with the
que
mantenham,
com
as
Instituições Offering Underwriters and/or the International
Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de Placement
Agents,
service
provision
Colocação Internacional, contrato de prestação agreements related to the intermediation or
de serviços diretamente relacionados às operational support agreements related to the
atividades de intermediação ou de suporte Offering; (vi) companies that are controlled,
operacional atinentes à Oferta; (vi) sociedades directly or indirectly, by the Offering
controladas, direta ou indiretamente, pelas Underwriters and/or the International Placement
Instituições Participantes da Oferta e/ou pelos Agents or by connected persons to them,
Agentes de Colocação Internacional ou por provided that they are directly involved in the
pessoas a eles vinculadas, desde que Offering; (vii) spouses or partners, ascendants,
diretamente envolvidos na Oferta; (vii) cônjuges minor children or collateral up to the second
ou companheiros, ascendentes, filhos menores e degree mentioned in items (ii) to (v) above; and
colaterais até o 2º grau das pessoas (viii) investment clubs and funds, which the
mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (viii) majority of quotas belong to the Connect
clubes e fundos de investimento cuja maioria das Persons, except if discretionarily managed by
cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se third parties that are not Connected Persons
geridos discricionariamente por terceiros não (“Connected Persons”).
vinculados (“Pessoas Vinculadas”).
( ) is not a Connected Person to the Offering.
( ) não é Pessoa Vinculada à Oferta.
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CLÁUSULAS CONTRATUAIS
1.
Nos termos deste Boletim de
Subscrição, a Companhia, neste ato
representados
pela
INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA identificada
abaixo, entrega ao SUBSCRITOR a
quantidade de Ações indicada no campo
24 acima. O Valor a Pagar indicado no
campo 26 acima foi obtido por meio da
multiplicação da quantidade de Ações
descrita no campo 24 acima pelo
respectivo Preço por Ação indicado no
campo 25 acima.
2.
A integralização das Ações será
realizada à vista, em moeda corrente
nacional.
3.
Este Boletim de Subscrição é
celebrado em caráter irrevogável e
irretratável, salvo o disposto no Prospecto
Definitivo e na cláusula 4 abaixo.
4.
Caso
(i)
seja
verificada
divergência
relevante
entre
as
informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que
altere substancialmente o risco assumido
pelos investidores, ou a sua decisão de
investimento, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (ii) a
Oferta seja suspensa, nos termos dos
artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; e
(iii) a Oferta seja modificada, nos termos
dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM
400.
5.
O
SUBSCRITOR
declara-se
ciente das hipóteses de suspensão,
modificação, revogação ou cancelamento
da Oferta previstas no Prospecto
Definitivo e no Anúncio de Início.
6.
Fica a Itaú Corretora de Valores
S.A., instituição financeira contratada
para a prestação de serviços de
escrituração das Ações, autorizada a
registrar em nome do SUBSCRITOR a
quantidade de Ações objeto do presente
Boletim de Subscrição identificadas no
campo 24 acima.

CONTRACTUAL SECTIONS
1.
Under
the
terms
of
this
Subscription Report, the Company, duly
represented by the INSTITUTIONS
PARTICIPATING IN THE OFFERING,
identified below, delivers to the
SUBSCRIBER the number of Shares
referred to in 24 above. The amount
payable indicated in item 26 above has
been obtained by multiplying the number
of Shares described in item 24 above by
the Price per Share described in item 25
above.
2.
The payment/settlement of the
Shares shall be made on demand, in
national currency.
3.
This Subscription Report is
entered into on an irrevocable and
irreversible basis, unless otherwise set
forth in the Final Prospectus or in section
4 below.
4.
If (i) there is a relevant
discrepancy between the information
contained in the Preliminary Prospectus
and
the
Final
Prospectus
that
substantially changes the risk undertaken
by the investors or their investment
decision, pursuant to article 45, paragraph
4 of CVM Ruling 400; (ii) the Offering is
suspended, pursuant to articles 19 an d20
of CVM Ruling 400; and (iii) the Offering is
modified, pursuant to articles 25 and 27 of
CVM Ruling 400.
5.
The SUBSCRIBER represents to
be aware of any event of suspension,
change, revocation or cancellation of the
Offering set forth in the Final Prospectus
and the Starting Announcement.
6.
Itaú Corretora de Valores S.A., the
financial institution hired to provide
bookrunning services for the Shares, is
hereby authorized to register, on behalf of
the SUBSCRIBER, the number of Shares
subject matter of this Subscription List
identified in item 24 above.
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7.
O presente instrumento autoriza a
transferência, pela B3, instituição
prestadora de serviços de custódia das
Ações, da quantidade de Ações objeto
deste Boletim de Subscrição indicada no
campo 24 acima para uma conta de
custódia do SUBSCRITOR mantida junto
à B3.
8.
O SUBSCRITOR declara ter
conhecimento de que as Ações lhe serão
entregues até as 16:00 horas da Data de
Liquidação.
9.
Tendo recebido a quantidade de
Ações indicada acima, o SUBSCRITOR
dá à INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA
OFERTA plena, geral e irrevogável
quitação da respectiva entrega das
Ações.
10.
O SUBSCRITOR declara ter
conhecimento do Prospecto Definitivo e
do Formulário de Referência anexo a ele,
bem como de seu inteiro teor, inclusive
das condições da Oferta, e da forma de
obtê-lo, inclusive por meio eletrônico,
conforme divulgado no Anúncio de Início.
11.
Na hipótese de haver sido
divulgado Anúncio de Retificação, o
SUBSCRITOR declara ter plena ciência
de seus termos e condições.
12.
Este Boletim de Subscrição
constitui o único e integral negócio entre
as partes abaixo, com relação ao objeto
nele previsto.
13.
O SUBSCRITOR residente e
domiciliado ou com sede no exterior, ao
assinar este Boletim de Subscrição,
declara que não existe lei, norma ou
qualquer outro dispositivo legal ou
regulamentar que impeça ou proíba o
SUBSCRITOR de adquirir as Ações
objeto deste Boletim de Subscrição nos
termos e condições aqui previstos.
14.
Fica eleito o Foro Central da
Cidade de São Paulo, Estado de São

7.
This instrument authorizes the
transfer, by B3, institution provider of
services of custody of Shares, of the
quantity of Shares indicated in this
Subscription Report in item 24 above to a
custody account of the SUBSCRIBER
maintained with B3.
8.
The SUBSCRIBER represents to
be aware that the Shares shall be
delivered thereto until 4.p.m. of the
Settlement Date.
9.
Having received the number of
Shares
indicated
above,
the
SUBSCRIBER gives to the INSTITUTION
PARTICIPATING IN THE OFFERING full,
general and irrevocable release of the
respective delivery of the Shares.
10. The SUBSCRIBER represents to be
aware of the Final Prospectus and the
Reference Form attached thereto, and of
its entire contents, including the
conditions of the Offering, and how to
obtain it, including by electronic means,
as
disclosed
in
the
Starting
Announcement.
11.
In the event that a Rectification
Announcement has been released, the
SUBSCRIBER represents to be fully
aware of its terms and conditions.
12.
This
Subscription
Report
constitutes the sole and entire agreement
between the parties below, in relation to
the purpose provided herein.
13.
The SUBSCRIBER resident and
domiciled or with principal place of
business abroad, at signing this
Subscription Report, represents that there
are no laws, rules or any other legal or
regulatory provisions that hinder or
prohibits
the
SUBSCRIBER
from
acquiring the Shares subject matter of this
Subscription Report under the terms and
conditions provided herein.
14.
The Parties hereby elect the
Jurisdiction of the City of São Paulo, State
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Paulo, para dirimir as questões oriundas
deste Boletim de Subscrição.
15.
O SUBSCRITOR declara para
todos os fins (i) estar de acordo com
as cláusulas contratuais e demais
condições expressas neste Boletim de
Subscrição; (ii) ter obtido exemplar do
Prospecto Definitivo que contem
anexo o inteiro teor do Formulário de
Referência da Companhia; e (iii) ter
conhecimento do inteiro teor do
Prospecto Definitivo e do Formulário
de
Referência
da
Companhia,
contendo os termos e condições da
Oferta e, especialmente, da seção “4.
Fatores de Risco” do Formulário de
Referência.
16.
O SUBSCRITOR considerado
pessoa residente, domiciliada, ou com
sede nos Estados Unidos da América
(U.S.
person),
nos
termos
do
Regulamento S, declara e concorda que:
(i) (a) é um investidor institucional
qualificado (qualified institutional buyer);
ou (b) está subscrevendo as Ações para
si próprio ou para um investidor
institucional
qualificado
(qualified
institutional buyer) e não tem a intenção
de realizar uma distribuição conforme
definido no Securities Act; (ii) ao tomar a
decisão de adquirir as Ações: (a) tomou
uma decisão de investimento individual
sobre as Ações com base em seus
próprios conhecimentos; (b) teve acesso
às
informações
que
considera
necessárias ou apropriadas em relação à
subscrição das Ações; e (c) tem
conhecimento e experiência suficientes
em assuntos financeiros e empresariais,
bem como competência suficiente na
avaliação de riscos de crédito, de
mercado e outros relevantes, e é capaz
de avaliar e avaliou independentemente
os méritos, riscos e oportunidade na
subscrição das Ações; e (iii) as Ações não
foram e não serão registradas nos termos
do Securities Act e não podem ser

of São Paulo, to settle any disputes
arising from this Subscription Report.
15.
The SUBSCRIBER represents,
for all purposes (i) to agree with the
contractual
sections
and
other
conditions
established
in
this
Subscription Report; (ii) to have
obtained a copy of the Final
Prospectus, which contains the entire
contents of the Company Reference
Form; and (iii) to be aware of the entire
content of the Company's Final
Prospectus and Reference Form,
containing the terms and conditions of
the Offer and, particularly, section “4.
Risk Factors” of the Reference Form.
16.
The SUBSCRIBER deemed to be
resident and domiciled or with principal
place of business in the United States
(U.S. person), under the terms of
Regulation S, represents and agrees (i)
(a) to be a qualified institutional buyer, or
(b) to subscribe the Shares to
him/her/itself or to a qualified institutional
buyer, and is not interested in
implementing a distribution, as defined in
the Securities Act; (ii) at making the
decision upon subscribing the Shares, (a)
the SUBSCRIBER has made an individual
investment decision on the Shares, based
upon its own knowledge; (b) the
SUBSCRIBER has had access to
information deemed to be necessary or
appropriate thereby in relation to the
subscription of Shares; and (c) the
SUBSCRIBER has sufficient knowledge
and experience of financial and corporate
issues, and sufficient qualification to
assess credit risks, market risks and other
relevant risks, and is capable of assessing
and has independently assessed the
merits, risks and opportunity in the
acquisition of Shares; and (iii) the Shares
have not been and shall not be registered
under the terms of the Securities Act and
may not be re-offered, sold, granted in
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reofertadas, vendidas, dadas em garantia
ou de qualquer outra forma transferidas,
exceto: (a) a uma pessoa que o
SUBSCRITOR razoavelmente acredite
ser um investidor institucional qualificado
(qualified institutional buyer) em uma
operação que cumpra as exigências da
Regra 144A; ou (b) em uma operação
offshore em observância ao Regulamento
S; e (c) em conformidade com todas as
leis estaduais dos Estados Unidos da
América de valores mobiliários, que
sejam aplicáveis.

guarantee or, otherwise, transferred,
except (a) to a person that the
SUBSCRIBER reasonably believes being
a qualified institutional buyer in a
transaction that satisfies the requirements
established in Rule 144A; or (b) in an
offshore transaction in compliance with
Regulation S; and (c) in accordance with
all state securities laws of the United
States, if applicable.

E, por assim estarem justas e
contratadas, firmam as partes o presente
instrumento, em duas vias de igual teor e
para um só efeito, na presença de duas
testemunhas.

IN WITNESS WHEREOF, the parties sign
this agreement, in two (2) counterparts of
equal contents and to produce one single
effect, before two (2) witnesses.

Carimbo e assinatura da INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA / Stamp and
Signature of the UNDERWRITER

Local / Place

Data / Date

Local / Place

_________________________________
SUBSCRITOR OU REPRESENTANTE
LEGAL/ SUBSCRIBER OR LEGAL
REPRESENTATIVE

Data / Date

________________________________
INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA
OFERTA / UNDERWRITER

Testemunhas / Witnesses

_________________________________

________________________________

Nome/Name:_______________________

Nome/Name:_____________________

CPF:______________________________

CPF:____________________________
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