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INTRODUÇÃO 
 
Política com o objetivo de descrever todas as diretrizes da organização para realização de 
Negociação com Valores mobiliários. 

A. Aplicação 
 
Esta política é aplicada na unidade Brasil da Cristal Global. 
 

PROCEDIMENTO/POLÍTICA 
 
Visando formalizar uma política de Negociação com valores mobiliários relacionadas que 
contemple todos aspectos de Governança questionados por organizações regulatórias como a 
CVM, descrevemos as diretrizes da Cristal Global aplicada a unidade Brasil, atendendo os 
diferentes itens questionados em formulários de referência enviados a Comissão de Valores 
Mobiliários. 

A. Vedação ao negócio  
 
Fica estabelecido que o Diretor de Relação com os Investidores tem alçada suficiente de 
estabelecer vedações à compra ou venda de ações referentes à Cristal Brasil para colaboradores 
e investidores externos, baseada nas seguintes diretrizes: 

 
1. A empresa não incentiva a compra de ações pelos colaboradores. Adicionalmente, caso 

exista algum funcionário com parentes de até 2º grau de parentesco que esteja efetuando 
movimentações com valores mobiliários da empresa, é mandatório que esta informação 
seja repassada para Diretoria de Relação com Investidores. 
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2. O Diretor de Relação com os Investidores deverá avaliar a necessidade, diante do fato 
relevante a ser comunicado, de solicitar a suspensão da negociação dos Valores 
Mobiliários pelo tempo necessário para disseminação do ato (Ex.: Incorporação, Cisão 
total ou parcial, Fusão, Transformação ou Reorganização Societária), destacando que esta 
diretoria é responsável em prestar possíveis esclarecimentos adicionais para órgãos 
competentes quando solicitado. 
 

3. O Diretor de Relação com os investidores pode avaliar em suspensão por até 15 dias as 
compras e vendas de ações antes do período de divulgação de atos ou fatos relevantes, 
informações trimestrais auditadas (ITR´s) e anuais. 
  

B. Responsabilidade das pessoas envolvidas na Governança da Companhia: 
 
 

1. Fica estabelecido que pessoas com informações relevantes da empresa ainda não 
divulgadas ao mercado têm como responsabilidade zelar pelo sigilo do conteúdo, a fim de 
impossibilitar que sejam utilizadas as respectivas informações para gerar flutuações 
atípicas nos valores mobiliários da empresa.  
 

2. Adicionalmente, pessoas que não cumprirem as regras estabelecidas acima, deverão 
ressarcir integralmente a companhia ou terceiros com os prejuízos aplicados para estas 
partes. 
 

3. Fica estabelecido que o Conselho de Administração não poderá deliberar a aquisição ou 
alienação de ações de própria emissão enquanto não for tornada pública através das 
regras estabelecidas em “Política de Divulgação das Informações” da companhia. 
 

4. Fica estabelecido que Ex-Administradores afastados no período anterior a divulgação 
pública de fatos relevantes ou que ocorreram no período da sua gestão não poderão 
efetuar negociações mobiliárias pelo prazo de seis meses após o seu afastamento. 
 

5. O Diretor de Relação com os Investidores é a pessoa responsável pelo monitoramento 
desta política, sendo assessorado por órgão interno de monitoramento: Setor de 
Governança, Riscos e Controles e comitê de Auditoria e ética. 
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