
 

ANEXO II: Term Sheet: TERMO DE NEGOCIAÇÃO PARA 

EMPRESA SELECIONADA 

 

Nome da Empresa: [__________], localizada na cidade de _______, UF _____. 

Forma societária: [_] Ltda    [_] Sociedade Anônima    

[_] Outra: ___________________________ 

Formação societária [   %] sócios que trabalham na sociedade como executivos;   

[  %] outros investidores OU [  %] Empresas Investidoras / Sócias 

PROPOSTA: R$[      ] de capital requisitado sendo R$[      ] investimento E/OU R$[      ] empréstimo, sendo 

que este recurso será aplicado 

 [  ] no CNPJ principal;  

 [  ] em CNPJ a ser criado para esta operação.  

CONTRAPARTIDA %[   ] de Equit, com a empresa avaliada em [     ], ou seja, R$[   ]/1%; 

R$[       ] de retorno do empréstimo, a partir das seguintes condições: 

   [      ] a partir do momento [                                    ] e ou [                           ] dividendos 

 Através de Assinatura de Termo de Opção de Investimento. 

Conversão para 

investimento: 

A partir da assinatura do “Termo de Opção de investimento”, a critério do ICNA por um 

período de até 3 anos; na iminência de evento de investimento no valor de 10x a valoração; 

na iminência da entrada de outros sócios. 

Direitos de Voto, 

Obrigação de 

Consulta: 

A partir da assinatura do Termo de Investimento, quaisquer detentores de qualquer 

percentual acionário devem ser avisados e devem seguir para aprovação da maioria dos 

percentuais de participação acionária / cotas sociais são necessárias para alteração de 

direitos, mudanças na quantidade de ações / cotas sociais, alteração do capital social 

declarado, compra ou cessão de quaisquer participações, pagamento de quaisquer 

dividendos, liquidar ou dissolver a empresa.  

Tag Along Se o sócio majoritário realizar a venda de suas quotas a terceiros, os acionistas minoritários 

terão o direito de vendê-las na mesma proporção, termos e condições que foram 

apresentadas na proposta ao sócio majoritário. Ainda assim, este ato seguirá os termos 

redigidos na “Opção de Investimento”. 

Outros Direitos A responsabilidade de rever os termos deste documento de intenções é de cada uma das 

partes. A Empresa Candidata compreende e concorda com os termos do Contrato Particular 

de Outorga de Opção de Subscrição de Participação Social (Opção de Investimento). 



 
Atuais rodadas: [  ] A empresa atualmente está com rodada aberta 

[  ] A empresa atualmente não está com rodada aberta e não possui formalizações de nenhum 

processo de investimento.  

No Shop: Após o envio desta proposta e até o final da fase de negociação desta chamada, a Empresa 

Candidata não irá solicitar, encorajar ou aceitar nenhuma oferta para aquisição de cota social 

/ participação acionária por um período de 30 dias ou até o final da fase de negociação. 

 

O presente Termo de Negociação contempla intenções almejadas no âmbito da CHAMADA DE 

INOVAÇÃO ABERTA PARA PROJETOS DE TECNOLOGIA VOLTADOS AOS DESAFIOS DA 

AGRICULTURA E PECUÁRIA, cuja articulação ainda dependerá da formalização com o ICNA do 

Contrato Particular de Opção de Participação Social. 

 

 

Por estarem de acordo com as conclusões deste Termo, assinam:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA DE TECNOLOGIA ICNA 
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