ARTERIS S.A.
CNPJ/MF nº 02.919.555/0001-67
Companhia Aberta
Código CVM nº 1977-1
PROCEDIMENTO ALTERNATIVO PARA VENDA DAS AÇÕES
REMANESCENTES DE EMISSÃO DA ARTERIS S.A.
Em virtude da conclusão com sucesso do leilão de oferta pública para fins de cancelamento
de registro de companhia aberta sob a categoria “A” e conversão para a categoria “B” da
Arteris S.A. (“Companhia”) perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), realizado
em 17 de maio de 2016 (“Leilão”), e em cumprimento ao item 5.11 do edital da Oferta
publicado em 15 de abril de 2016 (“Edital”), a PARTÍCIPES EN BRASIL II S.L. (“Ofertante”),
informa que, durante o período compreendido entre o dia útil seguinte à Data da Liquidação
da Oferta (i.e., 23 de maio de 2016) e a data do efetivo cancelamento de registro de
companhia aberta sob a categoria “A” e conversão para a categoria “B” da Companhia (i.e.,
data em que a CVM confirmar o cancelamento do registro sob a categoria “A” e conversão
para a categoria “B”, o que será objeto de divulgação de fato relevante específico), qualquer
acionista remanescente que deseje vender suas ações durante o período de 3 (três) meses
seguintes ao Leilão (i.e., até 17 de agosto de 2016), deverá, para fins de cadastramento e
celebração de termo de venda de ações, preencher o formulário “FORMULÁRIO DE
RECOMPRA” (“Formulário Itaú”), o qual estará disponível nas quatro agências
especializadas do Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”) abaixo listadas e no site da Companhia
(www.arteris.com.br, neste website clicar em ri.arteris.com.br/ptb/s-10-ptb.html):
AGÊNCIA ESPECIALIZADA EM VALORES MOBILIÁRIOS - BELO HORIZONTE
Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo – Centro

AGÊNCIA ESPECIALIZADA EM VALORES MOBILIÁRIOS - RIO DE JANEIRO
Av. Almirante Barroso, 52- 2º andar – Centro
AGÊNCIA ESPECIALIZADA EM VALORES MOBILIÁRIOS - SÃO PAULO
R. Boa Vista, 176 – 1º Subsolo - Centro
AGÊNCIA ESPECIALIZADA EM VALORES MOBILIÁRIOS - SALVADOR
Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio

O acionista deverá preencher por completo e assinar o “Formulário Itaú” conforme
instruções indicadas em referido documento, juntar a documentação necessária descrita no
Formulário Itaú (em conjunto, “Documentos”) e (a) entregar os Documentos em uma das
quatro agências especializadas do Itaú acima listadas; ou (b) encaminhar os Documentos
por Sedex, Sedex 10 ou Carta Registrada para Unidade Atendimento Escritural Empresas
na Rua Ururaí, 111 -Prédio B - Térreo – Tatuapé 03084 010 São Paulo SP, sendo certo que,
caso necessário, o Itaú poderá exigir documentos complementares ou correções ao
acionista, e se não forem atendidas todas as exigências, em conformidade com a legislação

aplicável, o Itaú poderá efetuar a devolução dos Documentos, informando o motivo de tal
recusa.
A Ofertante adquirirá tais ações e pagará aos respectivos titulares o Preço da Oferta,
ajustado pela taxa SELIC acumulada, pro rata basis, desde a Data de Liquidação (i.e. 20
de maio de 2016) até a data do efetivo pagamento, o qual deverá acontecer, no máximo,
até 15 (quinze) dias após a solicitação do titular para vender suas ações. No caso de
acionistas que realizarem o pedido por
Sedex, Sedex 10 ou Carta Registrada, a data de solicitação do titular para vender suas ações
será a data do efetivo recebimento da correspondência pelo Itaú.
Os procedimentos aqui descritos para aquisição das ações pela Ofertante serão realizados
de forma privada, fora do ambiente da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros (“BM&FBOVESPA”). Assim, enquanto as ações de emissão da Companhia
continuarem a ser negociadas na BM&FBOVESPA será necessário que, antes de enviar o
Formulário Itaú e a respectiva documentação de suporte, o acionista providencie, se
necessário, a transferência da custódia de suas ações do ambiente da BM&FBOVESPA –
Câmara de Ações (antiga CBLC) para o ambiente escritural.

Eventuais dúvidas sobre os procedimentos acima descritos podem ser esclarecidas
diretamente com o Itaú, por meio dos seguintes canais de comunicação:

Atendimento a acionistas: Capital e regiões metropolitanas: 3003 9285 | Demais Regiões:
0800-720-9285 em dias úteis, das 09h00 às 18h00.
SAC: 0800 728 0728 | Reclamações, Cancelamentos, Informações e Sugestões.
Ouvidoria: 0800 570 0011 em dias úteis, das 9h00 às 18h00
Deficiente Auditivo e de fala: 0800 722 1722.

