COMO FUNCIONA O CONTRATO DE MÚTUO CONVERSÍVEL EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA?*
* Este material tem caráter apenas informativo. O presente material e toda a informação nele contida não é oferecido como opinião jurídica e
não deve ser base para formação de tal. A descrição dos procedimentos previstos neste material, incluindo as descrições referentes a
transações, resultados e potenciais consequências não têm intenção de sugerir ou garantir que resultados similares sejam obtidos em qualquer
cenário específico. O presente material não tem intenção de servir como uma análise aprofundada de todos os potenciais problemas, fatores,
considerações e preocupações que possam se aplicar à circunstância particular de qualquer parte envolvida. Recomendamos que procure
assistência jurídica e fiscal apropriada antes de usar, agir ou depender das informações oferecidas neste material.

1. WeWork seleciona vencedor

2. Vencedor e WeWork assinam Contrato de
Mútuo Conversível em Participação Societária
3. Vencedor recebe investimento

O QUE ACONTECE SE EU RECEBER UMA NOVA RODADA DE INVESTIMENTO NO
PRAZO DE ATÉ DEZ ANOS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO DE MÚTUO?
Equity total

Equity total
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WeWork concede mútuo conversível
em participação societária

Novo investidor

Novo
investidor
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Em troca de $$, novo investidor
recebe participação societária

Equity total

Novo investidor
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WeWork poderá converter o mútuo em participação
societária equivalente pelo mesmo valor de ação
utilizado na admissão do novo investidor

O QUE ACONTECE SE MINHA EMPRESA FOR ADQUIRIDA OU REALIZAR UMA OFERTA PÚBLICA
DE AÇÕES NO PRAZO DE ATÉ DEZ ANOS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO DE MÚTUO?
Vencedor

Troca de controle

IPO

Operação societária com troca
de poder de controle

Oferta pública de ações

Vencedor

Vencedor concederá à WeWork (a exclusivo critério da WeWork):
A devolução do valor do mútuo (dado como prêmio)
OU
Participação societária equivalente ao valor do mútuo

O QUE ACONTECE SE MINHA EMPRESA NÃO RECEBER NOVO INVESTIMENTO, SOFRER
QUALQUER TIPO DE FUSÃO OU AQUISIÇÃO OU REALIZAR OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES
NO PRAZO DE ATÉ DEZ ANOS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO DE MÚTUO?

Vencedor
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Caso a empresa vencedora não receba novo investimento, sofra qualquer tipo de fusão ou aquisição ou realize uma oferta pública de ações no período de
até dez anos a contar da assinatura do Contrato de Mútuo, o prêmio recebido como investimento deverá ser devolvido à WeWork sem qualquer correção.

O QUE ACONTECE SE MINHA EMPRESA ENCERRAR
AS SUAS ATIVIDADES OU DECRETAR FALÊNCIA?

Se o vencedor encerrar suas atividades ou decretar falência da empresa, a
WeWork deverá receber seu crédito de acordo com legislação aplicável.

