
 

 
 

 

 
OFERTA PÚBLICA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E  

AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS DA 
PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. (“PIN S.A”) 

 
 

FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A OPERTA PÚBLICA DE AÇÕES PIN S.A  
 

Este formulário de manifestação (“Formulário de Manifestação”) é relativo à Oferta Pública para 

Cancelamento de Registro e Aquisição das Ações em Circulação da Participações Industriais do Nordeste 

S.A. (“Companhia”), com adoção de procedimento diferenciado na Oferta conforme aprovado pela 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 17 de maio de 2021 (“Decisão da CVM”), para fins do 

cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia (“OPA”), a ser realizada de acordo com os 

termos e condições estabelecidos no Edital da OPA (“Edital”) publicado em 27 de maio de 2021. Os termos 

a seguir iniciados em letra maiúscula terão os significados a eles atribuídos no Edital e em seus respectivos 

anexos, exceto se definidos de forma diferente neste Formulário de Manifestação. 

1.    ACIONISTA 

Nome Completo/Nome Empresarial 

Endereço (Rua, Av., Alameda, Praça, etc.) Número Complemento CEP 

Bairro Cidade Estado País Telefone 

CNPJ/CPF Data de nascimento/ 
Constituição 

Nacionalidade Estado civil 

Profissão/Atividade E-mail Registro de Identidade Órgão Emissor 

Nome do Representante Legal (se houver) 

Registro de identidade Órgão Emissor CPF Telefone/Fax 

2.    AÇÕES DETIDAS DA PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. 

Tipo e Espécie Quantidade Quantidade por extenso 

Ações Ordinárias   

Ações Preferenciais 
Classe “A” 

 
 
 

3.   DADOS BANCÁRIOS (conta bancária deve obrigatoriamente ser de titularidade do acionista)  

Banco  
 
 

Agência: 
 
 

Conta-Corrente: 
 
 



 

 
 

 

3.    MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO À OPA (assinalar abaixo) 

     (   ) concordo expressamente com o cancelamento de registro de companhia aberta da PIN S.A., mas 

não desejo alienar as ações de minha titularidade, ou 

     (   ) desejo alienar as ações de minha titularidade, concordando, dessa forma, com o cancelamento 

do registro de companhia aberta da PIN S.A ; ou 

     (   ) discordo do cancelamento de registro de companhia aberta da PIN S.A., de forma que não alienarei 

minhas ações na oferta públíca de ações (OPA) da companhia. 

 

4.    O ACIONISTA que preencher este Formulário de Manifestação está ciente de que: 

   a)    suas ações ficarão indisponíveis para alienação até a Data de Liquidação; 

   b)    este Formulário de Habilitação deve ser preenchido por completo e assinado, com firma reconhecida 

em cartório pelo respectivo acionista ou procurador autorizado;  

   c)   devem ser enviadas cópias dos seguintes documentos: (i) se pessoa física – carteira de identidade, 

CPF, comprovante de residência e comprovante dos dados bancários; (ii) se pessoa jurídica –

contrato/estatuto social, cartão do CNPJ, comprovante dos dados bancários, identidade e comprovante de 

residência dos representantes legais;  

   d)    após o preenchimento, o presente formulário deverá ser enviado para a sede da Ativa S.A. Corretora 

de Títulos, Câmbio e Valores Mobiliários (agente de controle operacional) por Sedex observado o disposto 

no item 3.10 do Edital, inclusive com os comprovantes dos custos referentes ao reconhecimento de firma 

e envio do referido Formulário de Manifestação, para fins de reembolso pela Companhia. Alternativamente,

se assinadado eletronicamente, o presente formulário e respectivos documentos podem ser encaminhados

por e-mail, para o seguinte endereço ofertapin@ativainvestimentos.com.br. O arquivo digital do presente 

formulário poderá ser baixado no seguinte endereço: 

http://www.pin.com.br/OPA_FormularioDeManifestacao.aspx 

5.    A não ser que o Acionista validamente cancele esta manifestação até as 13h00 (Horário de Brasília) 

do dia útil anterior ao fim do Período de Manifestação, este Formulário de Manifestação é irrevogável e 

irretratável, observados os termos e condições dispostas nele e no Edital. 

6.    Fica eleito o foro da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, para dirimir as questões oriundas deste 

Formulário de Manifestação. 

7.   DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE (I) ESTOU DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS 

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 OPA, E QUE ESSES DOCUMENTOS 

ESTÃO DISPONIVEIS NO SITE http://www.pin.com.br/Default.aspx; E (III) RESPONSABILIZO-

ME PELA VERACIDADE, CONSISTÊNCIA, PRECISÃO E SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES AQUI 

PRESTADAS E POR TODA A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA. 
 
__________________________ 

 LOCAL 

 
____________________________ 

 DATA 

 
 
 
_________________________________________________ 
  ACIONISTA 
 

 


