OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS
DE EMISSÃO DE
INDÚSTRIA VEROLME S.A. - IVESA
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 28.500.320/0001-20
NIRE nº 3330001690-2

FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO
Formulário de manifestação (“Formulário de Manifestação”) relativo à oferta pública para aquisição de até a
totalidade de ações ordinárias e preferenciais de emissão de INDÚSTRIA VEROLME S.A. - IVESA (“Ivesa”
ou “Companhia”) detidas pelos acionistas não controladores da Companhia, para o cancelamento do registro de
companhia aberta da Indústria Verolme S.A. - IVESA (“Oferta”) a ser realizada de acordo com os termos e
condições estabelecidos no Edital de Oferta Pública de Aquisições de Ações Ordinárias e Preferenciais de
Emissão da Indústria Verolme S.A. - IVESA (“Edital”) publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro, no Diário Comercial e no Diário de Comércio e Indústria. As ações objeto desta OPA representam
46,48% (quarenta e seis vírgula quarenta e oito por cento) do capital total da Ivesa. O preço ofertado para a
aquisição das ações será de R$ 0,01 (um centavo de real) por lote de mil ações ordinárias e de R$ 0,01 (um
centavo de real) por lote de ações preferenciais de emissão da Companhia, pago à vista, em moeda corrente
nacional, ajustado pela variação da taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) divulgada pelo
Comitê de Política Monetária (COPOM), calculado pro-rata temporis desde 06 de novembro 2014, data em que
o Preço da Oferta foi divulgado ao mercado através de Fato Relevante, até a data da liquidação financeira da
OPA.
Exceto quando especificamente definidos neste Formulário de Manifestação, os termos aqui utilizados e
iniciados em letra maiúscula, tanto no singular quanto no plural, terão o significado a eles atribuído no Edital
“O registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas
ou julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as ações de sua emissão.”

1.

QUALIFICAÇÃO DO ACIONISTA

Razão Social / Nome

CNPJ / CPF

Endereço (Rua, Av., Alameda, Praça, etc)

Nº

País

Data de Nascimento/
Constituição

Tel.

Email

Nacionalidade
Profissão / Atividade

Bairro

Doc de Identidade

Cidade / UF

Estado Civil
Órgão Emissor

Nome do Representante Legal (se houver)
Documento de
Identidade

Órgão Emissor

CPF

Telefone/Fax

2.

AÇÕES DETIDAS

Emissor: INDÚSTRIA VEROLME S.A. - IVESA
Espécie

Número de ações
detidas

Por extenso

Ordinárias (ON)
Preferenciais (PN)
Total

3.
MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO À OFERTA
(escolher apenas uma das opções abaixo)
a) (

b) (

c) (

) aceita vender as ações de sua titularidade, indicadas no campo 2 acima e concorda
expressamente com o cancelamento do registro de companhia aberta de Indústria Verolme S.A. –
IVESA, outorgando poderes, em caráter irrevogável e irretratável, para que, caso existam frações
de lote de mil ações, a Instituição Intermédiária, SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A.,
firme em seu nome todos os documentos necessário para doação de ações pelo Ofertante de forma
que a quantidade de ações do acionista seja, em qualquer situação, um múltiplo inteiro de lote de
mil ações.
) concorda expressamente com o cancelamento do registro de companhia aberta de Indústria
Verolme S.A. – IVESA, a despeito de não desejar alienar as ações de sua titularidade no
Leilão.
)

discorda expressamente com o cancelamento do registro de companhia aberta de Indústria
Verolme S.A. – IVESA.

4.
O ACIONISTA que preencher a opção de concorda ou discorda com o Cancelamento de
Registro (campos 3(a), 3(b) e 3(c) acima) está ciente que:
a)

suas ações ficarão indisponíveis para alienação até a Liquidação do Leilão; e

b) após o Cancelamento de Registro, suas ações não poderão ser alienadas na BM&BOVESPA,
cabendo aos acionistas, entretanto, a utilização da faculdade prevista no item 9.5 do Edital.

5.
Este Formulário de Manifestação é irrevogável e irretratável, observados os termos e condições
dispostas neste e no Edital.
6.
Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir as
questões oriundas deste Formulário de Manifestação.
7.
DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE (i) ESTOU DE ACORDO COM AS
CLAUSULAS CONTRATUAIS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE FORMULÁRIO
DE MANIFESTAÇÃO; (ii) OBTIVE EXEMPLAR DO EDITAL E DO LAUDO DE AVALIAÇÃO
E TENHO CONHECIMENTO DE SEU INTEIRO TEOR, CONTENDO OS TERMOS E
CONDIÇÕES DA OFERTA; E (iii) ME RESPONSABILIZO PELA VERACIDADE,
CONSISTÊNCIA, PRECISÃO E SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS E
POR TODA A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA.
________________________________
LOCAL
________________________________________

______________________________
DATA

ACIONISTA
Este Formulário de Manifestação deve ser preenchido por completo e assinado, com firma reconhecida em cartório
pelo respectivo acionista ou procurador autorizado, acompanhado da respectiva procuração com firma reconhecida,
se for o caso.
Após preenchido, o Formulário de Manifestação deverá ser entregue até às 18:00 horas do dia anterior à realização
da Oferta, em 3 (três) vias, na corretora credenciada, juntamente com os documentos relacionados no item 3.5 do
Edital.

