
SP - 109742
  

  

ABBI –
 
À 
Comiss
Superin
Rua Set
20050-9
 

Via e-m
 
 
Ref.:  E

C
d
p
c
e

 
 
Prezado
 
A Asso
essa D. 
minuta 
propõe 
476, de 
valores 
mobiliár
2003 (“
mobiliár
 
Para a 
cordial 
Marrey 
(iv) Vel
 
Inicialm
capitais 
da qual 
convers
valores 
restritos
determin
meio do
final das

217v1 

 

– 007/14 

ão de Valo
ntendência 
te de Setem
901  Rio de 

mail: audpub

Edital de A
CVM nº 47
dezembro d
por ações, 
com esforç
emissores e

os Senhores,

ciação Bras
Comissão d
de instrução
minuta de n
16 de janei
mobiliário

rios nos me
Instrução C
rios, nos me

elaboração 
colaboração
Jr. e Quiro

lloza Girotto

mente, gosta
brasileiro, 
resultou a 
íveis ou pe
mobiliários

s.  Nossos c
nados aspec
o Edital, bem
s principais 

 

res Mobiliá
de Desenvo

mbro, 111 - 
Janeiro – R

lica0114@c

Audiência P
76, de 16 d
de 2003 – I
no rol de v

ços restritos
em fase pré

, 

sileira de B
de Valores M
o, constante
nova instru
iro de 2009 
s com esfo
ercados regu
CVM 400”),
ercados prim

das sugest
o dos segu
oga Advog
o Advogado

aríamos de l
dando conti
Instrução C

ermutáveis e
s passíveis 
comentários
ctos contido
m como ap
disposições

ários 
olvimento d
23º andar -
RJ 

cvm.gov.br

Pública SD
de janeiro 
Inclusão de
valores mo
s e formali
-operacion

ancos Intern
Mobiliários 
e do Edital 
ção (“Minu
(“Instrução

orços restri
ulamentados
, que dispõe
mário ou sec

tões e come
uintes escrit
gados; (ii) P
os Associado

louvar a ini
inuidade ao

CVM 476, a
em ações e
de serem d
 e sugestõe
os na Minu

presentar-lhe
s da Minuta

de Mercado
- Centro 

DM nº 01/1
de 2009, e

e ações e d
biliários pa
ização de r
al. 

nacionais (“
(“CVM”) s
de Audiênc

uta de Instru
o CVM 476”
itos de dist
s e na Instru
e sobre as o
cundário. 

entários aqu
tórios de ad

Pinheiro Net
os; e (v) To

iciativa da C
s trabalhos 

ao propor no
 os certifica

distribuídos 
s têm o pro

uta de Instr
es soluções 
a de Instruçã

S

o 

14 – Minut
e da Instru
debêntures 
assíveis de 
regras para

“ABBI”) ve
suas sugestõ
cia Pública 
ução”) com
”), que disp
tribuição e 
ução CVM 
ofertas públ

ui contemp
dvocacia: (
to Advogad
zziniFreire

CVM em b
iniciados pe
o Edital a in
ados de op
por meio d

opósito de c
rução propo
alternativas

ão. 

São Paulo, 

ta da altera
ução CVM
conversíve
ofertas pú

a ofertas p

em, pela pre
ões e comen
SDM nº 01

m alterações 
põe sobre as

a negociaç
nº 400, de 

licas de dist

plados, a AB
i) Mattos F
dos; (iii) V
Advogados

buscar aprim
ela Audiênc
nclusão  da
erações estr

de oferta pú
contribuir pa
osta por ess
s, visando a

 de março 

ação da In
M nº 400, d

eis ou perm
blicas distr

públicas ini

esente, apre
ntários a res
1/14 (“Edita
na Instruçã

s ofertas púb
ção desses 
29 de dezem

tribuição de

BBI contou
Filho, Veig

Veirano Adv
s. 

morar o mer
cia Pública 0
as ações, deb
ruturadas n

ública com 
ara a reflexã
sa d. Comis
aprimorar a 

 
de 2014 

 

nstrução 
de 29 de 
mutáveis 
ribuídas 
iciais de 

esentar a 
speito da 
al”), que 
ão CVM 
blicas de 

valores 
mbro de 

e valores 

u com a 
ga Filho, 
vogados; 

rcado de 
05/2008, 
bentures 
o rol de 
esforços 
ão sobre 
ssão por 
redação 



SP - 109742
  

 
 
 

 
Antes d
parece-n
ações e 
pela Ins
exterior
 
A possib
convers
aguarda
importa
emissor
distribui
 
Entende
de emis
Instruçã
divulgad
as circu
registrad
públicas
 
Também
ofertado
possibil
utilizada
oferta pú
 

 

 
 

 
Entende
condicio
100% d
concord
mecanis
desta pr
dirimir 
ser diluí
de capit

217v1 

de apresenta
nos importa
debêntures

strução CVM
r, a fim de ex

bilidade de 
íveis e/ou p

ada pelo mer
ante para a e
res, hoje lim
ição de açõe

emos que o 
ssor de valo
ão CVM n.º
das pelos em
unstâncias 
das nessa d.
s não registr

m vemos co
os ou ao po
idades nos 
as.  Dentre 
ública de di

as ofer
distribu
os esfor

as ofer
acesso 
necessid

emos, tamb
onar a exclu

dos valores 
dância de 1
smo largam
rática como 
as preocupa
ído de form
tais brasileir

 

ar nossos co
ante compa
 conversíve
M 476, bem
xplicar os aj

estruturar o
permutáveis 
rcado. A no
estruturação
mitados a 
es. 

requisito ge
ores mobiliá
º 480, é me
missores es
em que se
. CVM, nos
radas, nos te

omo um ace
orte financei
quais as ofe
estas, a no

istribuição t

rtas pública
uído e o púb
rços necessá

rtas pública
mais rápido
dade de obs

bém, adequ
usão do dir
mobiliários
00% dos ac

mente usado 
um requisi

ações relaci
ma injustifica
ro.  

A.

omentários 
artilhar com
eis e permut
m como as 
justes que c

ofertas públi
em ações, 

ova regra, em
o de captaçõ

apenas um

eral de que 
ários em m
dida salutar

starão no me
e acesse po
s termos da 
ermos da “n

erto dessa d
iro da comp

fertas públic
sso ver, são

terá grande v

as iniciais d
blico alvo d
ários para um

as subseque
o a recursos
servância do

uado o requ
reito de pre
s emitidos p
cionistas co
em ofertas

to regulame
ionadas à ef
ada, lançand

INTRODU

propriamen
m essa d. Co

táveis em a
novas dete

consideramo

icas para a d
com esforço
m seus term

ões públicas 
ma alternativ

as companh
mercados reg

r. Com isso
esmo patam
oupança pú
Instrução C

nova” Instru

d. CVM a 
panhia emis
cas com esfo
o duas as si
valia:  

de companh
da oferta pod
ma oferta d

ntes de com
s junto a nú
os prazos de

uisito estab
ferência à c

para distribu
om referida
s públicas d
entar nesta c
fetividade e
do mão de u

UÇÃO 

nte ditos ao 
omissão no

ações no rol
erminações 
os cabíveis.

distribuição
os restritos 

mos finais, ce
de recursos

va de reali

hias devem 
gulados, na 
o, assegura-s
mar de exigê
ública, seja 
CVM 400, c
ução CVM 4

inexistência
ssora.  Assi
forços restrit
ituações típi

hias menore
de não justi
estinada ao 

mpanhias j
úmero mais 
e análise de 

belecido na 
concessão d
uição públic
a exclusão. 
de distribuiç
circunstânci
e alcance do
uma prática

texto da M
ossa visão s
l das ofertas
para oferta

o de ações e 
de distribui
ertamente tr
s e atenderá
ização de o

obter previ
categoria “

se que as in
ência e deta

no caso d
como no cas
476. 

a de uma li
im, haverá u
tos de distri
icas nas qu

es, nas qua
ificar os cus
público em

á listadas, 
restrito de 
pedidos de 

 Minuta d
de prioridad
ca com esfo
 A concess

ção de açõe
ia é uma so
o direito do
a já bem con

Minuta de In
sobre a incl
s restritas re
as com esfo

valores mo
ição, era ger
rará uma alt
á as necessid
ofertas púb

iamente seu 
“A”, nos te
nformações 
alhamento e
de ofertas 
so das nova

imitação a v
um amplo l
ibuição pod

uais a nova 

ais o volum
stos, os requ

m geral; e  

na qual se
investidore
registro. 

e Instrução
de na subsc
orços restrit
são de prior
es, e a conf
olução elega
o acionista d
nhecida no m

nstrução, 
lusão de 
eguladas 
orços no 

obiliários 
ralmente 
ternativa 
dades de 
licas de 

registro 
rmos da 
a serem 

em todas 
públicas 
s ofertas 

volumes 
leque de 
derão ser 
regra de 

me a ser 
uisitos e 

 busque 
s, sem a 

o, de se 
rição de 

tos, ou à 
ridade é 
firmação 
ante para 
de evitar 
mercado 



SP - 109742
  

 
Por tod
conceito
estão re
conceito
ações.  A
 
 

B. 
 
 
I. – Art
 
Redação
 

217v1 

do o acima 
os gerais qu
elacionadas 
os centrais 
Abaixo, pas

SUGEST

tigo 1º, incis

o da ICVM 

Art. 1º  S
valores m
brasileiro.
 
§1º  Esta I
 
I – notas c
 
II – cédula
instituição
 
III – debê
como conv
emitidas p
 
IV - cotas 
 
V - certific
 
VI - letras
vinculadas
 
VII - certif
 
VIII - cé
responsab
 
IX - warran
 
X - certific
 
XI – açõe
categoria A
 

 

exposto, de
ue permeiam

apenas co
da Minuta,

ssamos a des

TÕES DE APR

so III 

476 alterad

Serão regid
mobiliários 

 

Instrução se

comerciais; 

as de crédito
o financeira;

êntures não
versíveis ou

por emissor 

de fundos d

cados de rec

s financeira
s; 

ficados de d

édulas de 
ilidade de in

nts agropec

cados de ope

es e bônus 
A; e 

e uma man
m os termos 
om aprimor
, e com as 
screver tais 

RIMORAME

da com noss

das pela pr
distribuída

e aplica excl

o bancário q
; 

o conversíve
u permutáve
registrado n

de investime

cebíveis imo

as, desde q

direitos cred

produto ru
nstituição fi

cuários; 

erações estr

de subscri

neira geral, 
propostos n

ramentos d
particulari

sugestões:

ENTO ÀS ALT

sa Sugestão 

resente Instr
as com esf

lusivamente

que não seja

eis ou não 
eis por açõe
na categoria

ento fechado

obiliários ou

ue não rela

ditórios do a

ural - fina
financeira;

ruturadas;

ção emitido

esta Assoc
na Minuta d
estes termo
dades relac

TERAÇÕES P

de Redação

rução as of
forços restr

e às ofertas p

am de respo

permutáve
es, desde qu
a A; 

os; 

u do agrone

acionadas a

agronegócio

anceiras qu

os por emis

ciação está 
de Instrução
os, sempre 
cionadas a 

PROPOSTAS

o em Destaq

ofertas públ
ritos no te

públicas de

onsabilidade

eis por açõe
ue tais açõe

egócio; 

a operações

o; 

ue não sej

ssor registr

em acordo 
o.  Nossas su

em linha 
ofertas púb

S NA ICVM 

que: 

licas de 
erritório 

: 

e de 

es, bem 
es sejam 

s ativas 

jam de 

rado na 

com os 
ugestões 
com os 

blicas de 

476 



SP - 109742
  

 
Nossos 
 
Com est
de capit
 
Entende
lista, nã
mobiliár
essência
a comp
alteraçõ
Comissã
 
 
II – Art
 
Redação
 

 
Nossos 
 
Com es
Instruçã
estabele
sendo q
aplicáve
 

217v1 

XII – cert
lastreados
 
§2º  Esta
mobiliário
 

Comentário

ta sugestão 
tal, além daq

emos que, s
ão haveria r
rios que con
a são certifi
panhia emis
ões se harm
ão. 

tigo 3º, inci

o da ICVM 

Art. 3º  Na
 
I – será p
qualificado
qualificado
cada uma 
 
II – os val
por, no má
 

Parágrafo
sejam tom
investidor 

Comentário

sta proposta
ão CVM 4
ecido na no
que a procu
eis em cada 

 
tificados de
s em ações d

a Instrução
os. 

os: 

de alteraçã
queles já lis

se debêntur
razão para 
nferem o di
cados de de
ssora seja r

monizam com

iso I 

476 alterad

as ofertas pú

ermitida a p
os no terri
os no exter
das respect

lores mobili
áximo, 50 (c

o único.  Fu
madas pelo 

para os fins

os: 

a de alteraçã
476, busca
rma refere-

ura de inves
uma das res

e depósito d
de emissor e

o não se 

ão, buscamo
tados na Mi

es conversí
não incluir
ireito à sub
epósito de a
registrada p
m o espírit

da com noss

úblicas distr

procura de,
itório brasi
rior regida
tivas jurisdiç

iários oferta
cinquenta) i

undos de inv
mesmo ges
s dos limites

ão e em lin
amos escla
-se a investi
stidores no 
spectivas ju

de valores 
estrangeiro 

aplica às 

os incluir tod
inuta de Ins

íveis ou per
r, também, 
scrição de a

ações de em
perante ess
o e o conc

sa Sugestão 

ribuídas com

, no máxim
ileiro, send
de acordo 
ções; e 

ados deverã
nvestidores 

vestimento c
stor serão c
s previstos n

nha com o d
arecer que 
idores que 
exterior de

urisdições. 

mobiliários
registrado p

ofertas pri

dos os valo
trução.   

rmutáveis e
os bônus d
ações. O me

missão de em
a d. Comis

ceito do reg

de Redação

m esforços r

o, 50 (cinqu
do a procur

com as reg

ão ser subscr
qualificado

cujas decisõ
considerado
neste artigo

disposto na
o limite 

sejam proc
everá ser re

s – BDR N
perante a C

ivadas de 

ores mobiliá

em ações es
de subscriçã
esmo vale p

mpresas estr
ssão.  Ente

gramento pr

o em Destaq

restritos: 

uenta) inves
ra de inves
gras aplicá

ritos ou adq
os. 

ões de inves
os como um
o. 

a nova redaç
de investi
urados no t
gida de aco

Nível III, 
CVM. 

valores 

ários represe

stão incluíd
ão, que são
para BDRs,
rangeiras, de
endemos qu
roposto por

que: 

stidores 
stidores 
veis em 

quiridos 

stimento 
m único 

ção do artig
idores qual
território br
ordo com a

entativos 

das nesta 
o valores 
 que em 
esde que 
ue estas 
r essa d. 

go 1º da 
lificados 
rasileiro, 
as regras 



SP - 109742
  

Esta As
CVM es
à salvag
contatad
colocaçã
e regula
Permitir
última i
financia
pública 
do local
legitima
requisito
pelas re
 
Alternat
número 
Entende
contatad
assegura
pública 
contatad
Associa
instituci
de açõe
instituci
 
 
III. –Ar
 
Redação
 

217v1 

ssociação en
sclareceu ao
guarda da p
dos, determ
ão dos valo

amentação e
r a procura 
instância, co
amento, sem
nacional.  A

l onde os in
amente busc
os de regis
spectivas le

tivamente, c
de invest

emos que es
dos em uma
ar um núme

de ações, 
dos em ofe
ação reporta
ionais no Br
es registrada
ionais ou de

rtigo 7º-A 

o da ICVM 

Art. 7º-A 
deverá se
(cinco) dia
I – do pri
os valores
desta Instr
II – da 
mobiliário
Instrução;
III – da d
ofertas pr
conversíve
 
§1º A com
intermédio
conter as 
 

 
ntende que 
o público no

poupança pú
minadas pela

res mobiliár
estrangeira n

de investid
onfere às co
m que isso 
Assim, ente
nvestidores 
cado em no
stro prévio 
eis de merca

caso a propo
tidores a s
ste número 
a oferta isen
ero mínimo
que a prá

ertas de tít
am que, via
rasil e no ex
a nos termo
e “varejo” qu

476 alterad

O início d
er informad
as, contado
imeiro conta
s mobiliári
rução; 
data da em
os referidos
; e  
data da div
rimárias de 
eis em açõe

municação 
o da págin
informaçõe

este esclar
o Edital, com
ública nacio
a norma de 
rios realizad
no que tange
dores no ex
ompanhias a

implique 
ender que o 
estão sendo
orma brasil
em jurisdiç

ado de valor

osta acima n
serem proc

equilibra a
nta de regis
o de investi
ática demon
tulos de dí
a de regra, 
xterior são 
os da Instru
ue podem p

da com noss

da oferta pú
do pelo inte
s a partir:
ato com pot
os referidos

missão dos
s nos inciso

ulgação de
valores mob

es), XI e XII 

de que trat
na da CVM
es indicadas

recimento é
mo a regula

onal, quaisqu
direito bra

dos no Bras
e à procura 

xterior fome
abertas bras
qualquer ex
limite de in

o procurado
eira, uma v

ções estrang
res mobiliári

não seja ace
urados pas

a necessidad
stro perante
dores a ser
nstra ser m
ívida.  Co
um número
contatados 

ução CVM 
participar de

sa Sugestão 

ública distri
ermediário 

tenciais inve
s nos incis

s valores m
os I a III 

 fato releva
biliários ref
do artigo 1

ta o caput 
M na rede 
s no Anexo 7

é importante
ação de mer
uer restriçõ

asileiro, dev
sil, sem preju
de investido

enta o ingre
sileiras um a
xposição d
nvestidores 
s não atend
vez que, no
geiras, os in
ios. 

eita por essa
sse a ser 
de de limita
e esta d. Co
rem contatad
maior do qu
m efeito, a
o estimado 
de maneira 
400, sem c

e referidas o

de Redação

ibuída com
líder à CVM

estidores so
os IV, XI e

mobiliários,
e V a X d

ante, especif
feridos nos i
º desta Instr

deverá ser 
mundial de

7-A desta In

e, visto que
rcado de cap
ões ao unive
vem se dirig
uízo da apli
ores fora do

esso de recu
acesso mais
e risco adi
se aplique 

deria a qualq
o que tange
nvestidores 

a d. Comissã
de 70 (set

ar a quantid
omissão, com
dos para vi
ue o núme
as instituiç
entre 150 
efetiva em 

considerar o
fertas.  

o em Destaq

 esforços r
VM, no praz

obre a ofert
e XII do ar

 para os 
do artigo 1

ificamente p
incisos III (q
rução. 

encaminha
e computad

nstrução. 

e, conforme
pitais no Br
erso de inve
gir aos esfo
icação de le
o território n
ursos no Pa
s amplo a fo
icional à p
independen

quer propós
e especifica

estariam t

ão, propomo
tenta) inve

dade de inve
m a necessi
iabilizar um
ero de inve
ções integra

a 200 inve
uma oferta

os investido

que: 

restritos 
zo de 5 

ta, para 
rtigo 1º 

valores 
º desta 

para as 
(quando 

ada por 
dores e 

e essa d. 
rasil visa 
estidores 
orços de 
egislação 
nacional. 
ís e, em 

fontes de 
oupança 

ntemente 
sito a ser 
amente a 
tutelados 

os que o 
stidores.  
estidores 
idade de 

ma oferta 
estidores 
antes da 
estidores 
a pública 
res não-



SP - 109742
  

 
Nossos 
 
Estas al
termo “
Entende
concreta
restrita, 
acerca d
viabilida
termo in
marco in
 
Ademai
mencion
assim c
relativam
quaisqu
de tal lis
 
 
IV. – A
 
Redação
 

 
Nossos 
 
Esta alte
de ofert

217v1 

§2º O ofe
detalhada
foram pro
não de or
anos, cont

Comentário

lterações vi
“consulta” 
emos ser e
as visando 
de consulta

da realizaçã
ade de ofert
nicial do pr
nicial mais 

is, sugerimo
nada no par
como ocorr
mente a gu

uer dúvidas 
sta pelo ofer

rtigo 9º, pa

o da ICVM 

Art. 9º  O
espécie de
(quatro) m
a nova ofe
 

Parágrafo
ofertas de
recebíveis 
lastreados
regime fid
emitidos p
subjacente

Comentário

eração visa 
tas públicas 

 
ertante e o 
a com inform
ocuradas, b
rdem ou de
tados a part

os: 

sam, prime
pelos term

sta uma di
à colocaçã

as a investid
ão da ofert
ta pública”,
razo de con
adequado p

os a inclusã
ágrafo segu
re com o d

uarda de doc
e questiona
rtante e pelo

arágrafo ún

476 alterad

O ofertante n
e valores m
meses contad
erta seja sub

o único.  A
e certificad

do agron
s em crédito
duciário, be
pela mesm

es distintos. 

os: 

a assegurar
com esforç

intermediár
mações sobr
bem como a
e intenção d
tir do encer

iramente, a
mos “conta
istinção bas
ão dos valo
dores realiza
a, que se e
, regulada n
ntagem da c
ara cada val

o de um pra
undo.  Enten
disposto no
cumentos re

amentos futu
o intermediá

nico 

da com noss

não poderá
mobiliários d

dos da data
bmetida a re

A restrição p
dos de rec
egócio de 

os segregado
em como de
ma instituiç

r que os cert
ços restritos

rio líder da
re as pessoa

a sua decisã
de investime
rramento da

 uniformiza
to sobre a
stante relev
ores mobili
adas antes d
enquadram 
na Instrução
comunicaçã
lor mobiliár

azo mínimo
ndemos sufic
o artigo 37
elativos ao 
uros acerca 
ário líder da

sa Sugestão 

á realizar ou
do mesmo e
a do encerra
egistro na C

prevista no
ebíveis imo
uma mesm

os em difere
e certificado
ção financ

tificados de 
 de distribu

a oferta dev
as procurad
ão quanto à
ento, pelo p

a oferta.”(NR

ar a termino
a oferta” e
vante, para 
iários objeto
da tomada de

no conceito
o CVM 400.
ão de início 
rio. 

o para a obr
ciente que t
7, inciso X
processo d
do período

a oferta. 

de Redação

utra oferta 
emissor den
amento da o
CVM. 

o caput não
obiliários o
ma compan
entes patrim

dos de opera
eira com 

operações e
uição também

verão mant
das, a data 
à apresenta
prazo de 5 

NR) 

ologia utiliz
e “procura

diferenciar
o de uma 
e decisão po
o de “consu
.  Também 
da oferta p

rigação de m
tal prazo sej

XIII, da Ins
de registro d
 necessário 

o em Destaq

pública da
ntro do pra
oferta, a me

o será apli
ou certifica
nhia securit
mônios por m
ações estru
lastro em 

estruturadas
m não estão

ter lista 
em que 

ação ou 
(cinco) 

zada, substit
a de invest
r clarament
determinad

or parte do o
ulta prévia 
buscou-se a
pública con

manutenção
a de 5 (cinc
strução CV
da oferta, af
para a man

que: 

 mesma 
azo de 4 
enos que 

icável a 
ados de 
tizadora 
meio de 

uturadas 
ativos 

s poderão se
o sujeitos à 

tuindo o 
tidores”.  
te ações 

da oferta 
ofertante 
sobre a 

ajustar o 
nforme o 

o da lista 
co) anos, 

VM 400, 
fastando 
nutenção 

er objeto 
vedação 



SP - 109742
  

de nova
financei
 
Visto qu
para os 
captação
com o e
 
 
V. – Ar
 
Redação
 

 
 
Nossos 
 
Esta alt
inicial d
 
 
VI. – A
 
Redação
 

217v1 

a oferta em 
ira com lastr

ue há a mes
COEs, den

o de recurso
espírito e o c

rtigo 9º-A, §

o da ICVM 

Art. 9º-A 
debêntures
ser realiza
inciso I do
seguintes h
 
[...] 
 
§ 1º  Na h
da oferta e
de fato rel
 
§ 2º  A of
contados a
§1º para q
subscrição

Comentário

teração visa
da contagem

rtigo 10º, §

o da ICVM 

Art. 10. 
consistente
 
§ 1º  Os 
cumprimen
 
§ 2º  Q
investidore

 
período de

ro em ativo

sma flexibil
ntro da mes
os eficazes 
conceito do 

§2º 

476 alterad

 A oferta
s conversíve

ada com exc
o art. 172, 
hipóteses: 

hipótese do 
e da forma 
levante. 

ferta deve p
a partir da 
que os acio
o dos valore

os: 

a simplesm
m do referido

§2º 

476 alterad

 O ofert
es, corretas

administra
nto da obrig

Qualquer in
es procura

e 4 (quatro)
s subjacente

lidade para 
sma lógica 
para as inst
regramento

da com noss

a pública 
eis em açõe
clusão do di

da Lei nº 

inciso I do 
de exercício

prever um p
data de div

onistas poss
es mobiliário

ente aperfe
o prazo. 

da com noss

tante deve
 e suficiente

adores do o
gação previs

nformação 
ados no co

) meses, de
es distintos.

os CRIs e 
de possibil

tituições em
o proposto p

sa Sugestão 

de distribu
es distribuíd
reito de pref
6.404, de 1

caput, o cr
o do direito

prazo de, no
vulgação do
sam exercer
os. 

eiçoar a ling

sa Sugestão 

erá oferece
es para os in

ofertante ta
sta no caput

relativa à
ontexto da 

esde que em
   

CRAs, não 
litar que os 

missoras, o q
por essa d. C

de Redação

uição primá
da com esfo
eferência, na
15 de dezem

onograma p
o de priorida

o mínimo, 5
o fato releva
r seu direito

guagem do

de Redação

er informa
nvestidores.

ambém são 
t. 

à Companh
oferta rest

mitidos pela

haveria por
COEs seja

que acredita
Comissão. 

o em Destaq

ária de aç
orços restrit
a forma pre
mbro de 19

previsto das
ade deve ser

5 (cinco) di
ante de que
o de priorid

o §2º, deixa

o em Destaq

ações verda
. 

responsáve

hia forneci
trita, por 

a mesma in

rque não es
am instrume
amos ser ha

que 

ções ou 
tos pode 
evista no 
976, nas 

s etapas 
r objeto 

ias úteis 
e trata o 
dade na 

ando claro 

que: 

adeiras, 

eis pelo 

ida aos 
emissor 

stituição 

stendê-la 
entos de 

armônico 

o termo 



SP - 109742
  

 
Nossos 
 
Esta pro
como el
oferta e 
 
O Form
tomada 
assim, b
dissemin
pelos ca
 
 
VII. – A
 
Redação
 

 
Nossos 
 
Visto qu
esforços
alteraçã
represen
espírito 
 
 
VIII. – 
 
Redação
 

217v1 

registrado
deve ser d
Referência
disponível

Comentário

oposta de alt
las poderão 
que não ten

mulário de R
de decisão 
buscou-se 
nação de re
aminhos ade

Artigo 13º, p

o da ICVM 

Art. 13.  O
somente po
mobiliário
aquisição p
 
Parágrafo
debêntures
BDRs Nív
com esforç
categoria A
como aos c

Comentário

ue a Minuta
s restritos n

ão visa a 
ntativos de a
e o conceito

Artigo 15º,

o da ICVM 

Art. 15.  O
poderão se

 
o na categor
divulgada pu
a, ou por ou
l na página 

os: 

teração visa
divulgar inf

nham sido p

Referência 
de investim

simplesmen
eferidas info
equados par

parágrafo ú

476 alterad

Os valores m
oderão ser n

os depois de
pelo investi

o único. A r
s conversíve

vel III, subs
ços restrito
A ou emisso
certificados

os: 

a de Instruçã
não estão s
estender ao
ações o mes
o do regram

, §1º, §3º, §5

476 alterad

Os valores m
er negociad

ria A, e que
ublicamente
utra forma, 
da CVM na

a simplesme
formações f

previamente 

é o docum
mento por p
nte esclarec
ormações, s
ra a divulgaç

único 

da com noss

mobiliários
negociados 
e decorridos
idor. 

restrição pre
eis ou perm
scritos ou a
os, desde qu
ores estrang
s de operaçã

ão contempl
sujeitas ao p
os demais 
smo tratame

mento propo

5º 

da com noss

mobiliários 
dos entre inv

e não tenha
e mediante 
desde que p

a rede mund

ente a orient
fornecidas a
divulgadas

mento que d
parte de qua
cer que a 
sem prejuízo
ção de infor

sa Sugestão 

 ofertados d
nos mercad

s 90 (noven

evista no ca
mutáveis em 
adquiridos 
ue emitidos 
geiros regis
ão estrutura

lou que as a
período de 
valores m

ento, o que t
sto por essa

sa Sugestão 

ofertados n
vestidores q

a sido previ
atualização
por meio de

dial de comp

tar com mai
aos investido
 ao mercado

deve reunir 
alquer inves
sua atualiz
o de outras
rmações de c

de Redação

de acordo c
dos regulam
nta) dias de 

aput não é a
ações, bôn

em oferta p
por emisso

strados, con
ada (NR). 

ações distrib
vedação à 

mobiliários 
também acr

a d. Comissã

de Redação

nos termos d
ualificados.

iamente div
o do Formul
e sistema ele
putadores. 

or clareza a
ores procura
o em geral.  

as informa
stidor em m

zação é a p
 formas, de
companhias

o em Destaq

com esta In
mentados de 

sua subscr

aplicável às
nus de subsc
pública dist
ores registra
nforme o ca

buídas em o
negociação

conversívei
reditamos se
ão. 

o em Destaq

desta Instru
. 

vulgada, 
lário de 
etrônico 

as companhi
ados no con
  

ações neces
mercado sec
principal fo
esde que ve
s abertas. 

que: 

nstrução 
valores 

rição ou 

s ações, 
crição e 
tribuída 
ados na 

aso, bem 

ofertas públi
o, esta prop
is, permutá
er harmônic

que: 

ução só 

ias sobre 
ntexto da 

ssárias à 
undário; 
orma de 
eiculadas 

icas com 
posta de 
áveis ou 
co com o 



SP - 109742
  

 
Nossos 
 
A altera
avaliar 
distribui
registro 
 
Por fim
públicas
se já tiv
há 18 (d
ofertas 
qualifica
estender
represen
 
Em linh
com o e
 
 

217v1 

 
§ 1º  A res
caso o em
da Lei nº 
5º. 
 
§ 2º  No
negociaçã
apresente 
 
§3°  A rest
ou permut
 
I – que já 
na CVM; o
 
II – cuja 
ocorrido h
 
§4°  Nas o
por objeto
bônus de 
operaciona
não se torn
 
§5º  O d
conversíve
emitidas p

Comentário

ação propos
se é aplicáv
ições com 
de emissor

m, visto que 
s com esfor

verem sido o
dezoito) me
públicas c

ados enquan
r o mesmo 
ntativos de a

ha com as p
espírito e o c

 

strição à neg
missor tenha

6.385, de 1

o caso de 
ão prevista 

Prospecto, 

trição do ca
táveis em aç

tiverem sido
ou 

primeira 
há pelo men

ofertas públ
o ações, de

subscrição
al, a restriç
nar operaci

disposto no
eis ou perm
por emissor 

os: 

sta no §1º v
vel ou não 
esforços re
, as regras in

a Minuta d
rços restritos
objeto de ofe
eses, e (ii) 
com esforç
nto o emisso

tratamento
ações. 

propostas ac
conceito do 

gociação pr
 ou venha a

1976, observ

fundos de 
no caput d
nos termos 

aput não se 
ções, bônus 

o objeto de 

negociação
os 18 (dezo

licas distribu
ebêntures c
o e BDRs 
ção prevista
ional, exceto

os §§ 3º 
mutáveis po
registrado n

isa a um ap
a restrição

estritos, dev
nstituídas n

de Instrução
s não estão 
erta pública
as ações de

ços restrito
or não passa
o aos dema

cima, tamb
regramento

revista no c
a obter o re
vados os ca

investimen
deixará de 
da regulam

aplica às aç
de subscriç

oferta públi

o em merc
ito) meses.

uídas com e
conversíveis

Nível III
 no caput p
o na hipótes

e 4º tamb
or ações, d
na categoria

primoramen
 à negociaç
vem ser ob
os novos §3

o contemplo
restritas à n

a registrada o
e emissores
s estão re
ar à fase ope

ais valores m

ém acredita
o proposto p

caput deixar
egistro de q
asos previsto

nto fechado
ser aplicáv

mentação ap

ções, debên
ão e BDRs N

ica de distri

cados regul

esforços res
s ou permu
de emissor
erdurará en
se do inciso 

ém abrang
desde que 
a A. 

to de lingua
ção dos val

bservadas, a
3º a 5º. 

ou que (i) as
negociação 
ou já tiverem
s em fase p
estritas à n
eracional, e
mobiliários 

amos que e
por essa d. C

rá de ser ap
que trata o a
os nos §§ 3

os, a restri
vel caso o 
licável. 

tures conve
Nível III: 

ibuição regi

lamentados 

stritos que ti
utáveis em 
res em fase
nquanto o e
I do §3º. 

ge as debê
tais ações 

agem para e
lores mobili
além da exi

s ações dist
entre invest
m tido sua p
ré-operacio

negociação 
sta proposta
conversíve

stas alteraçõ
Comissão. 

licável 
art. 21 
3º, 4º e 

ição à 
fundo 

ersíveis 

istrada 

tenha 

iverem 
ações, 
e pré-
missor 

êntures 
sejam 

esclarecer q
iários oferta
istência ou 

tribuídas em
tidores qual
primeira neg
nal distribu
entre inve

a de alteraçã
eis, permutá

ões se harm

que, para 
ados em 

não do 

m ofertas 
lificados 
gociação 
uídas em 
estidores 
ão visa a 
áveis ou 

monizam 



SP - 109742
  

 
IX. – N
 
Sugestã
 

 
Nossos 
 
Observa
Instruçã
de valor
dispôs d
quantida
uma vez
 
No enta
permutá
forma s
ofertada
preexist
pelos ac
da ofert
artigo 9
 
Neste c
distribui
de gran
distribui
ações no
participa
E, como
pela po
estabiliz
artigo 2
de opçã
restritos
 
Alternat
franquei
mobiliár

217v1 

ovos Artigo

ão de novo a

Art. [x] - O
de distribu
procura do
restritos de
valores m
valores m
determinad

Comentário

amos que a
ão CVM 47
res mobiliár
desta forma
ade de valo
z que não há

anto, no ca
áveis ou rep
será necessá
as, de form
tentes, visto
cionistas no 
ta.  Assim, 
-A da Instru

caso, entend
ição de lote

nde importâ
ição resgua
o mercado s
aram da ofe
o se sabe, n
ossibilidade 
zador.  Assi
4 da Instruç
ão de lote 
s de distribu

tivamente, 
ie ampla lib
rios ofertad

 

os  

artigo da IC

O ofertante
uição de lote
os valores 
e distribuiçã
obiliários a

mobiliários 
do, devidam

os: 

a comunica
6, conforme
rios a serem
a, pois não

ores mobiliá
á registro pr

aso de ofer
presentativo
ário, por raz
ma a pode
o que a det

âmbito da o
tal quantid

ução CVM 4

demos que 
e suplement
ância para o
ardar expres
secundário, 
erta esperam
nas ofertas d

de coloca
im, sugerim
ção CVM 40
suplementa

uição. 

caso essa 
berdade a of
dos em funçã

CVM 476 sob

 poderá ou
e suplementa
mobiliários
ão assim ju
a distribuir
inicialmen

mente inform

ação de iníc
e descrita n

m ofertados.
o há uma p
ários a serem
révio. 

rtas primár
os de ações)
zões prática
er operacio
terminação 
oferta priori
dade inicial
476. 

se faz imp
tar, por meio
o êxito das
ssamente a 
sendo certo

m que seja fe
de ações, a c
ação de um

mos a inclusã
00, que afas

ar de valore

d. Comissã
fertantes e in
ão da deman

bre opção d

torgar à ins
ar, que prev
s objeto de 
ustifique, ser
r, nas mes
te ofertado

mado aos inv

cio de distr
no Anexo 7-
  Entendem

preocupação
m distribuíd

rias de açõ
) com esfor
as, determin
nalizar a c
da quantid
itária é feita
 será inform

ortante con
o de previsã
 futuras of
possibilidad

o que em qu
eita atividad
capacidade 

m lote supl
ão de dispo
ste qualquer
es mobiliár

ão entenda 
ntermediário
nda observa

de lote suple

stituição in
veja a possib

oferta púb
r aumentad
mas condiç
os, até um
vestidores.

ribuição pre
-A, não faz 

mos que essa
o regulatóri
dos em uma

es (ou valo
rços restrito
nar a quanti
concessão 

dade de açõ
a em função
mada no fa

nfirmar a po
ão expressa
fertas de aç
de de estab
ualquer ofer
de de estabil
de estabiliz

lementar de
ositivo na In
r dúvida qua
rios no âmb

que o reg
os para dete
ada, inclusiv

mentar 

termediária
bilidade de,

blica com e
da a quantid
ções e pre
m montant

evista no n
referência à

a d. Comiss
ia de se de
a oferta com

ores mobili
os de distrib
idade inicia
de priorida

ões que pod
o da quantid
ato relevant

ossibilidade
a na norma. 
ções com es
bilização de
rta de ações 
lização no m
zação de pre
e ações po
nstrução CV
anto à possi
bito das of

gime da In
erminar a qu
ve quanto a 

a opção 
, caso a 
esforços 
dade de 
eço dos 
te pré-

novo artigo 
à quantidad
ão deliberad

eterminar ex
m esforços r

iários conv
buição, de q
al de ações 
ade aos ac
derão ser su
dade de açõe
e previsto n

e de uma o
 Entendemo
sforços rest
 preço de r
os investido

mercado sec
eço das açõ
or parte do
VM 476, aná
ibilidade de
fertas com 

nstrução CV
uantidade de
lotes suplem

7-A da 
de inicial 
damente 
x-ante a 
restritos, 

versíveis, 
qualquer 
a serem 

cionistas 
ubscritas 
es objeto 
no novo 

opção de 
os que é 
tritos de 
referidas 
ores que 

cundário. 
ões passa 
o agente 
álogo ao 
 outorga 
esforços 

VM 476 
e valores 
mentares 



SP - 109742
  

de ações
seja des
que este
edição d
 
Sugestã
de valor
 

 
Nossos 
 
Como m
determin
esforços
proposta
possibil
ações, a
de dívi
distribui
valores 
número 
valores 
 
No enta
disposiç
 
 
 

217v1 

s (visto que 
snecessária p
e entendime
da nova Inst

ão de novo a
res mobiliár

Art. [x] -
mobiliários
mobiliários
devidamen
mobiliários
assim justif

Comentário

mencionam
nar ex-ante 
s restritos, u
a pela nov
idade de co

assim como 
da realizad
ição, não há
mobiliários
de investid

mobiliários

anto, caso 
ção que auto

 
 não há nec
para assegu
ento seja di
trução. 

artigo da IC
rios ofertada

- O oferta
s a distrib
s inicialme

nte informad
s objeto de 
fique. 

os: 

mos acima, 
a quantidad

uma vez que
a Instrução

olocação de 
já ocorre n

das ao amp
á a preocup

s ofertados. 
dores institu
s pode ser m

essa d. Co
orize expres

 

essidade de
urar a possib
ivulgado na

CVM 476 ca
a, após anú

ante poderá
buir, nas m
ente ofertad
do aos inv
oferta públi

entendemo
de de valore
e não há reg
o não haver
lotes adicio

nas ofertas p
paro da no
pação de ad
 E, como o 
ucionais, a 

mais flexível

omissão en
ssamente ess

 registro) e 
bilidade des
a exposição 

aso não haj
úncio 

á aumenta
mesmas con
dos, até um
vestidores c
ica com esfo

os não hav
es mobiliário
gistro prévio
rá qualquer

onais para as
públicas com
orma hoje 
ditar o pedid

universo de
dinâmica d
. 

ntenda de f
sa possibilid

que, portant
scrita acima

de motivos

ja flexibilida

r a quant
ndições e p
m montante
caso a pro
forços restri

ver uma pr
os a serem d
o.  Com isso
r limitação 
s ofertas púb
m esforços r
vigente.  E

do de registr
e investidor
de aumento 

forma diver
dade, nos ter

to, a inclusã
a, solicitamo
s a ser apre

ade de aum

tidade de 
preço dos 
 pré-determ

ocura dos 
itos de distr

reocupação 
distribuídos 
o, entendemo

a distribui
blicas com e
restritos de 
Em não ha
ro para aum

res procurad
ou redução

rsa, sugerim
rmos acima

ão deste nov
os, respeitos
esentada qu

mento da qua

valores 
valores 

minado, 
valores 
ibuição 

regulatória
em uma ofe
os que na di
ições parcia
esforços res
valores mo

avendo reg
mentar o nú
dos é restrito
o da quanti

mos a inclu
a. 

vo artigo 
samente, 

uando da 

antidade 

a de se 
erta com 
isciplina 
ais ou a 
stritos de 
obiliários 
gistro de 
úmero de 
o a certo 
idade de 

usão de 



SP - 109742
  

 

 
Colocam
Para tan
abaixo: 
 
Associa
At.: Lui
Avenida
Cerquei
Telefon
Fax: (11
E-mail: 
 
Por fim,
 
 
Atencio
 
 
 
Luís E. 
Diretor 

217v1 

mo-nos à di
nto, solicitam

ação Brasile
is E. R. Lisb
a Paulista, n
ira Cesar – S

ne: (11) 3263
1) 3263-042
luis.lisboa@

, aproveitam

osamente, 

R. Lisbôa 
Executivo 

 

isposição d
mos a gent

eira de Ban
bôa 
nº 1842, Tor
São Paulo –
3-0429 
22 
@abbi.com.b

mos para ren

  
  

*

essa d. Com
ileza de end

ncos Interna

rre Norte – 1
– SP - 01311

br 

novar nosso

 
 

*

missão para
dereçar qua

acionais - A

15º andar 
1-923 

s votos de e

 C
 D

* 

a discutir as
aisquer com

ABBI 

elevada estim

hristian Squ
Diretor Técni

s sugestões 
municações a

ma e consid

uassoni 
ico 

ora encam
ao contato i

deração. 

minhadas. 
indicado 


