OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA
ARTERIS S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DA OBRASCÓN HUARTE LAIN BRASIL S.A.)
FORMULÁRIO DE HABILITAÇÃO

Formulário de habilitação (“Formulário de Habilitação”) relativo à oferta pública de aquisição de ações ordinárias
de emissão da ARTERIS S.A. (“Arteris” ou “Companhia”), realizada por conta e ordem da PARTÍCIPES EN BRASIL
S.L. (“Partícipes”) e BROOKFIELD AYLESBURY S.A.R.L. (“Brookfield Aylesbury”) (Partícipes e Brookfield
Aylesbury referidas em conjunto como as “Ofertantes”), intermediada e assessorada por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. e BANCO BTG PACTUAL S.A., na qualidade de instituições financeiras intermediárias (as
“Instituições Intermediárias”), em decorrência da alienação indireta de controle da Companhia (“Oferta”), a ser
realizada de acordo com os termos e condições estabelecidos no Edital de Oferta Pública de Aquisição de Ações
Ordinárias (“Edital”) publicado em 06 de agosto de 2013.
Este Formulário de Habilitação não constitui uma oferta de venda ou permuta de ações nos Estados Unidos da
América ou em qualquer outra jurisdição em que a Oferta seria proibida ou exigiria registro. As Ações objeto da
Oferta não poderão ser ofertadas nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de registro nos
termos do Securities Act.
Conforme expressamente indicado no Edital, o fato de um acionista da Companhia optar por aderir à Oferta nos
termos da Oferta de Tratamento Igualitário não impede que tal acionista também participe da Oferta de acordo
com os termos e condições da Oferta Alternativa em Dinheiro (devendo apenas ser observado o número máximo
de ações de emissão da Companhia que poderão ser alocadas nesta modalidade, conforme indicado na seção 2.1
do Edital. Ademais, não será necessário apresentar este Formulário de Habilitação para participar da Oferta
Alternativa em Dinheiro).
Exceto quando especificamente definidos neste Formulário de Habilitação, os termos aqui utilizados e iniciados
em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Edital.
Informações adicionais relacionadas à Oferta podem ser encontradas nos endereços indicados na seção 11.1 do
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 a serem permutadas.”
A. Acionista
Nome completo / Razão ou Denominação Social:
Endereço:

N.º

Complemento:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

CPF / CNPJ:

Nacionalidade (se

Telefone:

Estado Civil (se aplicável):

aplicável):

SP - 6771623v1

País:

B. Representante(s) Legal(is)
1. Nome completo:
Endereço:

N.º

Complemento:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

CPF / CNPJ:

Nacionalidade:

Telefone:

Estado Civil:

2. Nome completo:
Endereço:

N.º

Complemento:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

CPF / CNPJ:

Nacionalidade:

Telefone:

Estado Civil:

C. Manifestação do acionista em relação à adesão à Oferta na modalidade Oferta de Tratamento
Igualitário
CONCORDÂNCIA e aceitação dos termos da OFERTA DE TRATAMENTO IGUALITÁRIO, inclusive do
Lock-up dos Minoritários e CONCORDÂNCIA em aderir à OFERTA DE TRATAMENTO IGUALITÁRIO (o
acionista que preencher esta opção deverá, obrigatoriamente, preencher devidamente e enviar as Instruções de
Imobilização anexas a este Formulário de Habilitação (Anexo I ao Formulário de Habilitação) ao respectivo
Custodiante para que este também as assine, ressalvado que os Acionistas que optarem por participar do
Procedimento de Venda Facilitada NÃO deverão entregar as Instruções de Imobilização (referidas no item 3.3.1
do Edital), MAS EM QUALQUER HIPÓTESE estarão sujeitos ao Lock-up dos Minoritários, uma vez que a
imobilização das ações Abertis depositadas na Conta de Venda Facilitada será implementada de acordo com os
termos e condições do Instrumento de Mandato da Conta de Venda Facilitada).

Quantidade
ordinárias

total
a

serem

de

ações

alocadas

nessa modalidade

Quantidade total de ações ordinárias a serem alocadas nessa modalidade
por extenso

Dados da conta de custódia mantida junto a uma entidade participante da Iberclear na Espanha em que serão
entregues as ações da Abertis (o preenchimento desses dados é dispensado para o acionista que optar por
participar do Procedimento de Venda Facilitada)
Nome da entidade:
Número da conta:
Telefone:
Endereço:

Cidade:

Dados para contato de representante(s) do acionista na entidade (indicar, ao menos, nome, telefone e endereço
eletrônico de dois contatos):
Dados da conta corrente mantida junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. (condição para realização das
operações de câmbio pelas Instituições Intermediárias)
Agência:

Conta Corrente:

D. Corretora localizada no Brasil representante do acionista
Nome completo:

Telefone:
Endereço:
Bairro:

N.º
CEP:

Cidade:

Complemento:
Estado:

CPF / CNPJ:
E. Na hipótese de algum documento fornecido por um acionista indicar que tal acionista não reside no
Brasil, referido acionista:
Declara estar autorizado a participar da Oferta, nos termos da regulamentação à qual está sujeito
F. Manifestação do acionista em relação à participação no Procedimento de Venda Facilitada
CONCORDÂNCIA em participar da Oferta de Tratamento Igualitário através do Procedimento de VENDA
FACILITADA (o acionista que preencher esta opção declara ser residente no Brasil e deverá, obrigatoriamente,
(i) assinar o Instrumento de Mandato da Conta de Venda Facilitada outorgando os poderes ali especificados ao
Banco Santander (Brasil) S.A.; e (ii) apresentar os demais documentos exigidos na seção 5.4 do Edital, bem como
nos termos do Instrumento de Mandato da Conta de Venda Facilitada)
Quantidade total de ações ordinárias a serem alocadas

Quantidade total de ações ordinárias a serem alocadas

nessa modalidade

nessa modalidade por extenso

Dados da conta corrente junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.
Agência:

Conta Corrente:

Telefone:
Endereço:

Cidade:

O acionista signatário deste formulário declara:
(i)

estar de acordo com a transferência das ações por ele detidas para a conta mencionada no Edital mantida
na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA;

(ii)

estar de acordo com a alienação, no âmbito da Oferta, de suas ações, na forma por ele indicada no item C
ou F acima;

(iii)

estar ciente de que, ao aderir à Oferta, (a) suas Ações ficarão indisponíveis para negociação até a
liquidação financeira da Oferta, nos termos descritos no Edital e (b) a assinatura deste formulário
representa autorização irrevogável e irretratável para o bloqueio de suas Ações durante o prazo da Oferta;

(iv)

que, por meio deste formulário, são outorgados poderes às Instituições Intermediárias para que elas
pratiquem em nome e em favor de cada acionista signatário todos os atos necessários à implementação da
Oferta, incluindo, mas sem limitação, as operações de câmbio junto ao Banco Central do Brasil
indispensáveis para realizar de forma satisfatória a liquidação financeira da Oferta de Tratamento
Igualitário;

(v)

estar de acordo com que as Instituições Intermediárias, com base nos poderes outorgados nos termos do
item anterior, pratiquem todos e quaisquer atos necessários para o bom e fiel cumprimento das instruções
contidas neste formulário, como se o acionista signatário estivesse pessoalmente presente e os tivesse
praticado ele próprio;

(vi)

que tem conhecimento e experiência em mercado de capitais suficientes para avaliar a qualidade e os
riscos da Oferta de forma independente, sendo a aceitação da Oferta adequada ao seu nível de sofisticação
e perfil de tomada de riscos;

(vii)

que recebeu todas as informações pertinentes à Oferta e as informações contidas nos materiais de
divulgação (conforme aplicável), as quais considera adequadas e suficientes para a sua decisão de
aceitação da oferta;

(viii)

que avaliou, de forma independente, com recursos internos ou com a contratação de um escritório de
advocacia especializado, os aspectos jurídicos da Oferta;

(ix)

que autoriza expressamente a BM&FBOVESPA a divulgar seu nome, qualificação e quantidade de ações
alienadas no Leilão, nos termos do item 3.3.(i) do Edital e da autorização anexa (Anexo II ao Formulário
de Habilitação), que deverá ser assinada pelo acionista e entregue juntamente com este Formulário de
Habilitação; e

(x)

no caso de pessoas físicas e jurídicas (excluídos os Investidores 2.689), autoriza o Santander a debitar os
valores correspondentes ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos
e Valores Mobiliários - IOF incidente sobre as operações simultâneas de câmbio (“IOF Câmbio”)
necessárias à liquidação da Parcela em Ações da conta corrente informada no item C ou F acima,
conforme aplicável; e no caso de Investidores 2.689, o acionista se responsabiliza por apresentar por meio
de seu representante no Brasil, uma autorização para que o Santander realize tais operações simultânea de
câmbio, bem como por adotar todas as medidas para que o seu representante no Brasil repasse os valores
para pagamento do IOF Câmbio ao Santander.

Este Formulário de Habilitação é irrevogável e irretratável, observados os termos e condições aqui dispostos e no
Edital.
Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir as questões oriundas deste
Formulário de Habilitação.
O presente formulário deverá ser preenchido em 3 (três) vias de igual teor, assinadas com reconhecimento de firma,
e, em seguida, ser entregue à sociedade corretora representante do Acionista durante o Período de Habilitação,
juntamente com os documentos relacionados na seção 3 do Edital.
O ACIONISTA DECLARA, PARA TODOS OS FINS, QUE (I) ESTÁ DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE FORMULÁRIO; E (II) OBTEVE
EXEMPLAR DO EDITAL DA OFERTA, TEM CONHECIMENTO DE SEU INTEIRO TEOR E ESTÁ
CIENTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA.
NOS TERMOS DA SEÇÃO 3.5 DO EDITAL, O PREENCHIMENTO INCORRETO E/OU INCOMPLETO
DO PRESENTE FORMULÁRIO PELO ACIONISTA DA COMPANHIA PODERÁ RESULTAR NA NÃO
HABILITAÇÃO DE REFERIDO ACIONISTA PARA PARTICIPAR DA OFERTA.

,
(local)

de
(dia)

de 2013.
(mês)

Nome / Razão ou Denominação Social:
RG (quando aplicável):
CPF ou CNPJ:
A corretora que receber esse Formulário de Habilitação deverá encaminhá-lo, juntamente com seus anexos
aplicáveis, a Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. no endereço indicado na seção 11.1
do Edital, até às 11h00min horas do dia seguinte ao Final do Período de Habilitação, ou seja, até 30 de agosto
de 2013.
Nos termos das regras constantes da Instrução CVM nº 505, de 27 de setembro de 2001, é de responsabilidade
da corretora do acionista signatário a verificação dos dados cadastrais, dos poderes e das assinaturas dos
acionistas e/ou seus representantes constantes do Formulário de Habilitação e seus anexos, bem como da
confirmação da titularidade das ações indicadas no item C ou F acima.
Recomenda-se a leitura detalhada do Edital para um melhor entendimento da Oferta.

TENDER OFFER FOR THE ACQUISITION OF COMMON SHARES OF
ARTERIS S.A. (NEW CORPORATE NAME OF OBRASCÓN HUARTE LAIN BRASIL S.A.)
QUALIFICATION FORM

Qualification form (“Qualification Form”) regarding the public tender offer for the acquisition of common shares
of ARTERIS S.A. (“Arteris” or “Company”), launched on account and at the order of PARTÍCIPES EN BRASIL S.L.
(“Partícipes”) and BROOKFIELD AYLESBURY S.A.R.L. (“Brookfield Aylesbury”) (Partícipes and Brookfield
Aylesbury hereinafter collectively referred to as the “Offerors”), intermediated and advised by BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. and BANCO BTG PACTUAL S.A., as the intermediary financial institutions
(“Intermediary Institutions”), due to the indirect transfer of control of the Company (“Offer”), launched pursuant
to the terms and conditions set forth in the Notice of Public Tender Offer for the Acquisition of Common Shares
(“Notice”), published on August 06, 2013.
This Qualification Form does not represent an offer of sale or exchange of shares in the United States or any other
jurisdiction where the Offer would be prohibited or require registration. The shares subject to the Offer shall not
be offered in the United States without registration or exemption from registration under the Securities Act.
As expressly stated in the Notice, the fact that a shareholder of Arteris elects to participate in the Offer by means
of the Equal Treatment Offer does not preclude such shareholder from participating in the Offer by means of the
Cash Alternative Offer (subject to the maximum number of shares of the Company that may be allocated in this
settlement option, as indicated in item 2.1 of the Notice. In addition, no Qualification Form will be required to
participate in the Offer under the Cash Alternative Offer).
Except as specifically set forth in this Qualification Form, capitalized terms used herein shall have the meanings
assigned to them in the Notice.
Additional information on the Offer can be found at the addresses indicated in section 11.1 of the Notice.
“The registration of the Offer does not imply a guarantee of the veracity of the information provided or
judgment on the quality of the Company, as well as of the shares to be exchanged, by CVM.”
A. Shareholder
Full Name / Corporate Name:
Address:

No.:

Additional Address Details:

District:

Postal Code:

City:

State:

CPF / CNPJ:

Nationality (if

Phone:

Marital Status (if applicable):

Country:

applicable):
B. Attorney(s)-in-fact
1. Full Name:
Address:

No.:

Additional Address Details:

District:

Postal Code:

City:

State:

CPF / CNPJ:

Nationality:

Phone:

Marital Status:

2. Full Name:
Address:

No.:

Additional Address Details:

District:

Postal Code:

City:

State:

CPF / CNPJ:

Nationality:

Phone:

State:

C. Statement of the shareholder in relation to the participation in the Offer by means of the Equal
Treatment Offer
AGREES and accepts the terms of EQUAL TREATMENT OFFER, including the Minority Lock-up, and
AGREES to participate in the EQUAL TREATMENT OFFER (shareholders who choose this option must deliver
the Immobilization Instructions attached to this Qualification Form (Schedule I to the Qualification Form) to their
Custodian so that it also executes the Immobilization Instructions, provided that Shareholders participating in the
Sale Facility Procedure shall NOT deliver the Immobilization Instructions (referred to in item 3.3.1 of the Offer
Notice), BUT WILL IN ANY EVENT be subject to the Minority Lock-up, as the immobilization of the Abertis
shares deposited in the Sale Facility Account will be implemented under the terms and conditions of the Sale
Facility Account Mandate).

Total number of common shares
to be allocated in this option

Total number of common shares to be allocated in this option in words

Information of the custody account held with a Iberclear participant in Spain in which the Abertis shares shall be
delivered (shareholders participating in the Sale Facility Procedure are not required to provide this information)
Entity’s name:
Account Number:
Phone:
Address:

City:

Contact information of the shareholder’s representative(s) in the entity (indicate at least the name, phone and email of two representatives):

Information of the bank account held with Banco Santander (Brasil) S.A. (which is a condition for the conclusion
of the foreign exchange transactions by the Intermediary Institutions)
Branch:

Account Number:

D. Broker located in Brazil representing the shareholder
Full name:
Phone:
Address:
District:

No.:
Postal Code:

City:

Additional Address Details:
State:

CPF / CNPJ:
E. In the event that any document furnished by the shareholder indicates that such shareholder is not a
Brazilian resident, such shareholder:
Represents that he/she/it is duly authorized to participate in the Offer, under the terms of the applicable
regulation to which he/she/it is subject

F. Statement of the shareholder in relation to the participation in the Sale Facility Procedure
AGREE to participate in the Equal Treatment Offer through the SALE FACILITY Procedure (shareholders
who chose this option represents that he/she/it is a Brazilian resident and must (i) execute a Sale Facility Account
Mandate granting the powers specified therein to Banco Santander (Brasil) S.A. and (ii) deliver all documents
required in section 5.4 of the Notice and under the Sale Facility Account Mandate)
Total number of common shares
to be allocated in this option

Total number of common shares to be allocated in this option in words

Information of the current account held with Banco Santander (Brasil) S.A.
Branch:

Current Account Number:

Phone:
Address:

City:

The undersigned shareholder:
(i)

agrees with the transfer of the shares held by he/she/it to the account mentioned in the Notice held in the
Central Securities Depository of BM&FBOVESPA;

(ii)

agrees with the tendering of its shares, under the Offer, as indicated in item C or F above;

(iii)

is aware that, by participating in the Offer, (a) his/her/its shares will be unavailable for trading until the
financial settlement of the Offer, as described in the Notice and (b) the execution of this form represents
an irrevocable authorization for the block of his/her/its Shares during the term of the Offer;

(iv)

grants powers, through this form, to the Intermediary Institutions so that they practice in the name and on
behalf of each signing shareholder all the acts necessary to the implementation of the Offer, including,
without limitation, the foreign exchange transactions with the Central Bank of Brazil required to
satisfactorily carry out the financial settlement of the Equal Treatment Offer;

(v)

agrees with the performance, by the Intermediary Institutions, pursuant to the powers granted under the
terms of the previous item, of all acts necessary to the full and faithful compliance with the instructions
contained herein, as if the undersigned shareholder was present and had personally practiced them;

(vi)

represents that it has sufficient knowledge and market practice to assess the quality and the risks in
connection with the Offer, and the acceptance to the Offer is adequate to his/her risk profile;

(vii)

represents that it has received all the necessary information in connection with the Offer as contained in
the publicity materials related to it (as applicable), and the shareholder recognizes that such information
that has been made available is adequate and sufficient to his/her decision to participate in the Offer;

(viii)

represents that it has independently evaluated, at its own expense and/or with the assistance of a legal

advisor, the legal matters related to the Offer; and
(ix)

represents that it has expressly authorized BM&FBOVESPA to disclose its name, identification and the
number of shares tendered in the Auction, pursuant to item 3.3(i) of the MTO Notice and to the
authorization attached hereto (Schedule II to the Qualification Form), which shall be signed by the
shareholder and delivered together with this Qualification Form; and

(x)

in the case of individuals and legal entities (except for Investors 2,689), represents that it has authorized
Santander to debit the amounts corresponding to the Tax on Credit, Foreign Exchange and Insurance
Transactions or on Transactions related to Securities – IOF levied on the simultaneous foreign exchange
transactions (“Exchange IOF”) required to settle the Share Portion of the current account indicated in
item C or F above, as applicable, and in the case of Investors 2,689, the shareholder is responsible for
delivering, through its representative in Brazil, an authorization to Santander to perform such
simultaneous foreign exchange transactions, as well as for adopting all measures required to assure that
its representative in Brazil transfers the amounts for payment of the Exchange IOF to Santander.

Subject to the provisions contained herein and in the Notice, this Qualification Form shall be deemed irrevocable for
all purposes.

Any dispute or claim arising out of or in connection with this form shall be submitted to the Courts of the City of
São Paulo.
This form must be filled in three (3) identical copies, signed with notarization, and then be delivered to the Broker
Representing the Shareholder within the Qualification Period, along with the documents described in section 3 of
the Notice.
THE SHAREHOLDER STATES, FOR ALL PURPOSES, THAT (I) HE/SHE/IT AGREES WITH THE
CONTRACT TERMS AND OTHER CONDITIONS SET FORTH IN THIS FORM; AND (II) HE/SHE/IT
GOT A COPY OF THE NOTICE OF THE OFFER, KNOWS ITS ENTIRE CONTENT AND IS AWARE
OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
UNDER THE TERMS OF ITEM 3.5 OF NOTICE, THE INCORRECT AND/OR INCOMPLETE
FULFILLMENT OF THIS FORM BY THE SHAREHOLDER OF THE COMPANY MAY RESULT IN
THE NON-QUALIFICATION TO PARTICIPATE IN THE OFFER OF SUCH SHAREHOLDER.

,
(place)

Full Name / Corporate Name:
ID (if applicable):

, 2013.
(month)

(day)

CPF or CNPJ:
The broker that receives this Qualification Form shall deliver it, together with its applicable attachments, to
Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. at the addresses listed in section 11.1 of the MTO
Notice, until 11:00 am of the day following the end of the Qualification Period, i.e. until August 30, 2013.
Pursuant to the terms set forth in CVM Instruction No. 505, dated September 27, 2011, as amended, the
Shareholder’s brokerage firm shall be responsible for verifying the registration data, the powers and the
signatures of the shareholders and/or their representatives on the Qualification Form and its annexes, as well
as for confirming the ownership of shares indicated in items C or F above.
The close reading of the Notice is recommended for a better understanding of the Offer.

