
RESUMO DO TERMO

Trata-se de Resumo (“Resumo”) do TERMO DE EMISSÃO DE TOKENS, CESSÃO
DE PROVEITO ECONÔMICO E OUTRAS AVENÇAS (“Termo”) e seu PRIMEIRO
ADITIVO (“Primeiro Aditivo”) firmados pelo Cruzeiro Esporte Clube (“Clube”)
elaborado apenas como forma de facilitar a compreensão do Adquirente acerca das
principais condições do Termo. Às íntegras do Termo e seu Primeiro Aditivo
encontram-se registradas no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo
Horizonte - MG. O presente Resumo não substitui o Termo.

1. OBJETO

1.1. O Termo tem por objeto a emissão de Tokens atrelados à cessão do proveito
econômico (“Proveito econômico”), que o Clube, na qualidade de clube
formador de jogadores de futebol que nele atuaram dentro da janela etária
estipulada pela FIFA (i.e. entre 12 e 23 anos) ou pela CBF (i.e., entre 14 e 19
anos), observando o previsto nos regulamentos aplicáveis da FIFA e na Lei n°
9.615/1998 (“Lei Pelé”), poderá fazer jus decorrente do mecanismo de
solidariedade (“Mecanismo de Solidariedade”), se e quando ocorrer uma
operação de transferência nacional ou internacional de um desses jogadores
entre a data de assinatura do Termo e o 6º (sexto) aniversário da celebração do
Termo (“Eventos de Transferência” e “Prazo de Originação”);

1.2. A representação do ativo real cedido (proveito econômico) será expressada na
forma digital com a tokenização pela Liqi (“Tokenização”) que permite o
fracionamento do valor financeiro representativo em unidades digitais
(“Tokens”), com registro em Blockchain e colocadas à comercialização via
plataforma digital especializada em ativos alternativos;

1.3. O Ofício n° 15/2020/CVM/SRE, de 2 de outubro de 2020, emitido pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), estabelece limites e diretrizes para
emissão desses tipos de Tokens com dispensa de registro na CVM, por não se
tratarem de valores mobiliários;

1.4.O Clube oferta, desde que o interessado atenda aos termos e condições do
Termo, inclusive o pagamento do preço correspondente, 316.800 (trezentos e
dezesseis mil e oitocentos) Tokens, representativos de 40% (quarenta por cento)
dos Tokens representativos do Proveito Econômico decorrentes de Eventos de
Transferência;

1.5. Como elemento essencial do negócio, a aquisição e transferência do Token se
dá de forma irrevogável e irretratável, sem qualquer direito de regresso ou
coobrigação do Clube, mediante recebimento do Preço definido, pelo que o
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Adquirente dará ao Clube a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável
quitação, para nada mais reclamar, seja a que tempo e título for;

1.6. O Clube apresentou a lista dos jogadores que, na data da Emissão dos Tokens,
atendem aos requisitos definidos pela FIFA e pela Lei Pelé, a qual integra o
Termo; e o modelo financeiro completo de avaliação dos Jogadores para
mensurar o possível Proveito Econômico decorrente do Mecanismo de
Solidariedade. O Proveito Econômico não se limita aos Jogadores listados no
Anexo ao Termo, podendo se referir também a novos atletas que venham a gerar
Proveitos Econômicos ao Clube no Prazo de Originação.

2. VENDA E NEGOCIAÇÃO DOS TOKENS

2.1.Os interessados nos Tokens deverão cadastrar-se na plataforma da Liqi
(www.liqi.com.br), aderir ao Termo e aos Termos de Uso e Condições da
plataforma e seguir os procedimentos de aquisição, assim como efetuar o
pagamento referente aos Tokens que desejarem adquirir por meio do processo de
emissão de ordem de compra;

2.2.Os valores pagos pelos Adquirentes para aquisição dos Tokens ficarão
depositados em conta vinculada (“Conta Escrow”), sem livre movimentação do
Clube até a conclusão do Prazo da Negociação Primária dos Tokens previsto
para finalizar em no dia 31 de junho de 2021. Caso as vendas não atinjam o
mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) dos Tokens ofertados até o Prazo da
Negociação Primária, a oferta será considerada como não realizada, sendo o
Termo rescindido automaticamente, sem qualquer direito à indenização, e os
valores pagos e retidos na conta serão restituídos aos Adquirentes no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis. Caso o Limite Mínimo da Oferta seja atingido até o
Prazo da Negociação Primária, os valores pagos pelos Adquirentes e retidos na
Conta Escrow serão liberados ao Clube.

2.3.O Clube manterá em reserva na Conta do Clube na Liqi a quantidade
equivalente a 60% (sessenta por cento) do total de Tokens, os quais não poderão
ser alienados ou negociados sob qualquer hipótese.

2.4.Concretizada a alienação dos Tokens, os Adquirentes passarão a fazer jus, na
proporção detida, à fração do Proveito Econômico representado por tais Tokens,
sempre que ocorrer um Evento de Transferência dentro do Prazo de Originação.
Por outro lado, tratando-se de evento futuro e incerto, caso não ocorra nenhum
Evento de Transferência no Prazo de Originação não será devido qualquer
pagamento aos Adquirentes.

2.5.Os Adquirentes poderão transferir seus Tokens para suas próprias Wallets
mantidas em outras exchanges ou, ainda, negociar seus Tokens com terceiros
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(mercado secundário). Os terceiros que adquirirem Tokens no mercado
secundário deverão aderir integralmente ao Termo.

3. PREÇO E PAGAMENTO

3.1.Os Tokens serão alienados a preços unitários conforme fase e quantidade
disponibilizada.

4. LIQUIDAÇÃO DOS TOKENS E AGENTE DE ACOMPANHAMENTO

4.1. O Clube manterá conta corrente em instituição financeira brasileira (“Conta de
Recebimento”), para exclusivo recebimento dos valores devidos pelas transações
em cada Evento de Transferência dentro do Prazo de Originação, devendo
providenciar a transferência dos valores para liquidação financeira do Proveito
Econômico para as Wallets dos Adquirentes, na proporção dos Tokens detidos
por cada um.

4.2.O Termo designa Agente de Acompanhamento para acompanhar o cumprimento
das condições e obrigações do Clube previstas no Termo. Na hipótese de
descumprimento pelo Clube de qualquer obrigação decorrente deste Termo, os
Adquirentes deverão cobrar, judicial ou extrajudicialmente, os valores a que têm
direito de forma individualizada, isentando a Liqi ou Agente de
Acompanhamento da responsabilidade pela cobrança, judicial ou extrajudicial,
de seus direitos, reconhecendo-os apenas como Partes facilitadoras.

4.3.A Liqi ou o Agente de Acompanhamento não serão responsáveis por qualquer
dano ou prejuízo sofrido pelos Adquirentes e/ou o Clube relacionados ao não
recebimento do Proveito Econômico relativo ao Mecanismo de Solidariedade
que tiverem ciência.

5. OUTRAS OBRIGAÇÕES DO CLUBE

5.1. O Clube se compromete a praticar todos os atos necessários para o recebimento
dos Proveitos Econômicos e deverá disponibilizar todos e quaisquer documentos
seus relacionados a qualquer Evento de Transferência que vierem a ser
solicitados pelo Agente de Acompanhamento e pela Liqi, à exceção daqueles
protegidos por sigilo, conforme regulamento da FIFA, lei ou outro instrumento
contratual.

5.2.Fica estabelecido que, em caso de alteração superveniente dos regulamentos da
FIFA ou dos termos da Lei nº 9.615/98, que venha a impactar o fluxo de
pagamentos e/ou o procedimento para cobrança, incluindo mas não se limitando
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à implementação do sistema de Clearing House da FIFA, o Clube manterá o seu
dever de informação perante a Liqi e o Agente de Acompanhamento, sob pena
de caracterização de violação contratual.

5.3.O Clube deverá alimentar trimestralmente através da plataforma da Liqi as
informações relativas ao recebimento de valores a título de Mecanismo de
Solidariedade;

6. DECLARAÇÕES DOS ADQUIRENTES

6.1.O Adquirente declara que: (i) a celebração deste Termo e a assunção das
obrigações dele decorrentes têm plena eficácia; (ii) têm poderes para assumir em
seu próprio nome ou as obrigações nele estabelecidas; (iii) a celebração deste
Termo e o cumprimento das obrigações deles decorrentes não acarretam, direta
ou indiretamente, o descumprimento, total ou parcial, (a) de quaisquer contratos
ou instrumentos firmados anteriormente à data da assinatura deste Termo dos
quais seja parte, (b) de qualquer norma legal ou regulamentar a que esteja sujeito
e/ou (c) de qualquer ordem ou decisão, ainda que liminar, judicial ou
administrativa, que o afete; leu e compreendeu todos os termos e condições
deste Termo e do negócio subjacente, tendo obtido todos os esclarecimentos
necessários para a aquisição dos Tokens; e (iv) analisou adequadamente e
aceitou todos os riscos inerentes à aquisição dos Tokens, especialmente, mas não
limitados a, aqueles descritos no site www.liqi.com.br, entre os quais a própria
possibilidade de não vir a existir qualquer direito ao Proveito Econômico no
Período de Originação devidos aos titulares de Tokens, os quais consciente e
deliberadamente decidiu incorrer.

7. RESOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO

7.1.Considerar-se-á resolvida a transferência pelo Proveito Econômico objeto do
Termo, nas seguintes hipóteses: (i) caso o Proveito Econômico seja reclamado
por terceiros comprovadamente titulares de direitos, ônus, gravames ou encargos
constituídos previamente à aquisição desses pelos Adquirentes; (ii) não
pagamento do Proveito Econômico em caso de (a) ato de responsabilidade
exclusiva do Clube; (b) qualquer exceção, defesa ou justificativa do respectivo
devedor baseada em fato de responsabilidade exclusiva do Clube; (iii) ou
modificação nas regras do Mecanismo de Solidariedade e/ou por determinação
da FIFA e/ou da CBF que torne impossível ou inviável o recebimento de valores
pelo Clube e a posterior transferência destes aos Adquirentes; e (iv) no caso de
determinação/notificação da FIFA e/ou da CBF neste sentido.
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7.2.Para as hipóteses das letras previstas nos itens (i) e (ii) acima, e desde que o
Clube tenha efetivamente recebido o Preço, o Clube devolverá o Preço dos
Token aos Adquirentes em parcela única a ser paga em até 10 (dez) dias úteis
contados da ocorrência de qualquer uma daquelas hipóteses. Para as hipóteses
previstas nos itens (iii) e (iv) acima, e desde que o Clube tenha efetivamente
recebido o Preço, o Clube devolverá o Preço dos Token aos Adquirentes em 60
(sessenta) parcelas mensais e sucessivas, sendo que a primeira parcela deverá ser
paga em até 10 (dez) dias úteis contados da ocorrência de qualquer uma
daquelas hipóteses e as demais parcelas vencerão no mesmo dia dos meses
consecutivos.

7.3. Os valores devidos nas hipóteses de restituição por resolução aos Adquirentes
serão pagados em moeda corrente e corrigidos monetariamente pela variação
percentual acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA | IBGE.

7.4. A não ocorrência de um Evento de Transferência no Período de Originação não
implica resolução da presente operação, ficando tal risco inteiramente alocado
ao titular dos Tokens, nos termos do artigo 458 do Código Civil.

8. PENALIDADES MORATÓRIAS

8.1.O descumprimento de quaisquer das obrigações de natureza financeira previstas
no Termo sujeitará ao pagamento dos seguintes encargos: (i) juros de mora de
1% (um por cento) ao mês; (ii) atualização monetária calculada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA | IBGE ou, em caso de
extinção ou impossibilidade de aplicação, por outro índice que vier a
substituí-lo; e (iii) multa de mora convencional, não compensatória, de 2% (dois
por cento), calculada sobre o valor total devido após juros e atualização
monetária. Os juros e a atualização mencionados nos itens (i) e (ii) acima serão
calculados sobre o montante devido pro rata temporis desde a data em que o
pagamento se tornar devido até o seu integral recebimento pelo Adquirente.
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