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A presente Oferta não se encontra sujeita a aprovação e registo da CMVM. Em conformidade, o 

Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento não foi sujeito à aprovação e registo 

junto da CMVM, nem da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) do 

Luxemburgo. 

 

NOVO BANCO, S.A. 

Sede Social: Av. da Liberdade, n.º 195 Lisboa  

N.º Pessoa Coletiva e Matrícula na C.R.C. de Lisboa: 513 204 016 

Capital Social integralmente subscrito e realizado: €4.900.000.000,00 

ADENDA AO MEMORANDO DE OFERTA DE AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES VALORES 

MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELO NB FINANCE LTD, PELO NOVO BANCO, S.A., ATRAVÉS 

DA SUA SUCURSAL DO LUXEMBURGO E PELO NOVO BANCO, S.A., ATRAVÉS DA 

SUA SUCURSAL DE LONDRES E DE SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

RELATIVAMENTE AOS MESMOS VALORES MOBILIÁRIOS  

 

ISIN Emitente (1) /Garante (2) Descrição 
Valor Nominal em 

circulação (3) 

 

Amortised Face 

Amount em 

circulação (4) 

Contrapartida /Valor de 

Reembolso Antecipado (5) 

XS0760009729 Novo Banco S.A., através 

da sucursal de Londres  

€200.000.000 Fixed Rate 

Notes due April 2019 

(Series 7) 

€175.267.000 Não Aplicável 82,00 por cento do valor nominal 

 

XS0772553037 Novo Banco S.A., através 

da sucursal de Londres  

€750.000.000 Fixed Rate 

Notes due April 2019 

(Series 10) 

€592.919.000 

 

Não Aplicável 82,00 por cento do valor nominal 

 

XS0782021140 Novo Banco S.A., através 

da sucursal de Londres  

€450.000.000 Fixed Rate 

Notes due May 2019 (Series 

12) 

€382.769.000  Não Aplicável 82,00 por cento do valor nominal 

 

XS0782220007 Novo Banco S.A., através 

da sucursal de Londres  

€450.000.000 Fixed Rate 

Notes due May 2019 (Series 

13) 

€255.508.000  Não Aplicável 82,00 por cento do valor nominal 

 

XS0782220189 Novo Banco S.A., através 

da sucursal de Londres  

€450.000.000 Fixed Rate 

Notes due May 2019 (Series 

14) 

€240.665.000 Não Aplicável 82,00 por cento do valor nominal 

 

XS0712907863 NB Finance Ltd. /Novo 

Banco S.A., através da 

sucursal de Londres  

€76.311.000 Credit Linked 

Notes Portugal due 2021 

(Series 113) 

€14.239.000 Não Aplicável 89,00 por cento do valor nominal 

 

XS0723597398 NB Finance Ltd. /Novo 

Banco S.A., através da 

sucursal de Londres  

€29.841.000 Credit Linked 

Notes Portugal due 2021 

(Series 114) 

€14.415.000 Não Aplicável 89,00 por cento do valor nominal 

 

XS0747759180 Novo Banco S.A., através 

da sucursal de Londres  

€225.000.000 Fixed Rate 

Notes due February 2022 

(Series 3) 

€143.708.000 Não Aplicável 76,75 por cento do valor nominal 

 

XS0754592979 Novo Banco S.A., através €300.000.000 Fixed Rate €93.060.000 Não Aplicável 76,75 por cento do valor nominal 
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ISIN Emitente (1) /Garante (2) Descrição 
Valor Nominal em 

circulação (3) 

 

Amortised Face 

Amount em 

circulação (4) 

Contrapartida /Valor de 

Reembolso Antecipado (5) 

da sucursal de Londres  Notes due March 2022 

(Series 6) 

 

XS0794405588 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

U.S.$200.000.000 Fixed 

Rate Notes due June 2022 

(Series 2) 

U.S.$83.808.000 Não Aplicável 73,25 por cento do valor nominal 

 

XS0210172721 NB Finance Ltd. /Novo 

Banco S.A., através da 

sucursal de Londres  

€250.000.000 CMS Linked 

Notes due February 2035 

(Series 40) 

€231.541.000 Não Aplicável 67,00 por cento do valor nominal 

 

XS0869315241 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€150.000.000 Fixed Rate 

Notes due January 2043 

(Series 3) 

€87.765.000 Não Aplicável 63,00 por cento do valor nominal 

 

XS0877741479 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€150.000.000 Fixed Rate 

Notes due January 2043 

(Series 4) 

€150.000.000 Não Aplicável 63,00 por cento do valor nominal 

 

XS0888530911 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€150.000.000 Fixed Rate 

Notes due February 2043 

(Series 5) 

€132.760.000 Não Aplicável 63,00 por cento do valor nominal 

 

XS0897950878 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€150.000.000 Fixed Rate 

Notes due March 2043 

(Series 6) 

€92.295.000 Não Aplicável 63,00 por cento do valor nominal 

 

XS0201209755 NB Finance Ltd. /Novo 

Banco S.A., através da 

sucursal de Londres  

€20.000.000 Zero Coupon 

Callable Notes due 

September 2029 (Series 37) 

€20.000.000 €37.229.121 152,74 por cento do valor nominal 

 

XS0442126925 NB Finance Ltd. /Novo 

Banco S.A., através da 

sucursal de Londres  

€300.000.000 Zero Coupon 

Notes due July 2040 (Series 

60) 

€61.987.000 €13.307.099 19,25 por cento do valor nominal 

 

XS0442127063 NB Finance Ltd. /Novo 

Banco S.A., através da 

sucursal de Londres  

€300.000.000 Zero Coupon 

Notes due July 2041 (Series 

61) 

€91.953.000 €18.634.372 18,25 por cento do valor nominal 

 

XS0442126842 NB Finance Ltd. /Novo 

Banco S.A., através da 

sucursal de Londres  

€300.000.000 Zero Coupon 

Notes due July 2042 (Series 

59) 

€66.280.000 €12.664.410 16,50 por cento do valor nominal 

 

XS0439763979 NB Finance Ltd. /Novo 

Banco S.A., através da 

sucursal de Londres  

€300.000.000 Zero Coupon 

Notes due July 2043 (Series 

56) 

€81.719.000 €13.676.953 15,75 por cento do valor nominal 

 

XS0439764191 NB Finance Ltd. /Novo 

Banco S.A., através da 

sucursal de Londres  

€300.000.000 Zero Coupon 

Notes due July 2044 (Series 

57) 

€99.444.000 €15.656.513 14,75 por cento do valor nominal 

 

XS0439639617 NB Finance Ltd. /Novo 

Banco S.A., através da 

sucursal de Londres  

€300.000.000 Zero Coupon 

Notes due July 2045 (Series 

58) 

€93.080.000 €13.804.510 14,25 por cento do valor nominal 

 

XS1058257905 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€400.000.000 Zero Coupon 

Notes due April 2046 

(Series 20) 

€363.015.000 €51.974.875 13,25 por cento do valor nominal 

 

XS1050206603 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€400.000.000 Zero Coupon 

Notes due March 2047 

(Series 17) 

€389.258.000 €52.262.979 12,25 por cento do valor nominal 

 

XS1045114144 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€300.000.000 Zero Coupon 

Notes due March 2048 

(Series 15) 

€294.137.000 €37.012.080 11,75 por cento do valor nominal 

 

XS1053939978 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€400.000.000 Zero Coupon 

Notes due April 2048 

(Series 18) 

€373.788.000 €46.858.558 11,75 por cento do valor nominal 

 

XS0972653132 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€300.000.000 Zero Coupon 

Notes due October 2048 

(Series 7) 

€300.000.000 €36.364.210 11,50 por cento do valor nominal 

 

XS1021154064 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

€300.000.000 Zero Coupon 

Notes due January 2049 

€284.361.000 €33.763.275 11,25 por cento do valor nominal 
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ISIN Emitente (1) /Garante (2) Descrição 
Valor Nominal em 

circulação (3) 

 

Amortised Face 

Amount em 

circulação (4) 

Contrapartida /Valor de 

Reembolso Antecipado (5) 

Luxemburgo (Series 8) 

XS1023731034 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€400.000.000 Zero Coupon 

Notes due January 2049 

(Series 9) 

€391.208.000 €46.354.883 11,25 por cento do valor nominal 

 

XS1028247259 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€400.000.000 Zero Coupon 

Notes due February 2049 

(Series 10) 

€335.822.000 €39.776.136 11,25 por cento do valor nominal 

 

XS1031115014 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€400.000.000 Zero Coupon 

Notes due February 2049 

(Series 11) 

€400.000.000 €47.315.353 11,25 por cento do valor nominal 

 

XS1034421419 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€400.000.000 Zero Coupon 

Notes due February 2049 

(Series 12) 

€400.000.000 €47.253.147 11,25 por cento do valor nominal 

 

XS1048510611 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€400.000.000 Zero Coupon 

Notes due March 2050 

(Series 16) 

€391.208.000 €42.900.142 11,25 por cento do valor nominal 

 

XS1038896426 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€400.000.000 Zero Coupon 

Notes due February 2051 

(Series 13) 

€381.782.000 €39.333.830 10,75 por cento do valor nominal 

 

XS1042343308 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€400.000.000 Zero Coupon 

Notes due March 2051 

(Series 14) 

€397.656.000 €40.899.541 10,75 por cento do valor nominal 

 

XS1055501974 Novo Banco S.A., através 

da sucursal do 

Luxemburgo 

€400.000.000 Zero Coupon 

Notes due April 2052 

(Series 19) 

€400.000.000 €38.211.919 9,75 por cento do valor nominal 

 

(1) Os Valores Mobiliários emitidos pelo NB Finance Ltd. foram originalmente emitidos pelo BES Finance Ltd. Na sequência da medida de 

resolução aplicada ao Banco Espírito Santo, S.A. no dia 3 de agosto de 2014, os detentores de cada Série desses Valores Mobiliários 

aprovaram por deliberação extraordinária a substituição do NB Finance Ltd. como emitente no lugar do BES Finance Ltd.  

(2) Conforme aplicável. Apenas são garantidas as Séries identificadas como tendo sido emitidas pelo NB Finance Ltd..  

(3) O valor nominal em circulação dos Valores Mobiliários relevantes à data do Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento (i.e., 24 

de julho de 2017). Os Valores Mobiliários de cada Série detidos por ou em nome do respetivo Emitente, do Novo Banco ou de qualquer outra 

subsidiária do Novo Banco, qualquer sociedade holding do Novo Banco ou outra subsidiária da sociedade holding, em qualquer dos casos 

como beneficiário efetivo (beneficial owner), são considerados como não estando em circulação. 

(4) O amortised face amount (tal como definido na Condição 7(e) dos Termos e Condições dos Valores Mobiliários) em circulação das séries 

relevantes dos Valores Mobiliários de cupão zero à data do Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento (i.e., 24 de julho de 2017). 

Os Valores Mobiliários de qualquer Série detidos por ou em nome do respetivo Emitente, do Novo Banco ou de qualquer outra subsidiária do 

Novo Banco, qualquer sociedade holding do Novo Banco ou outra subsidiária da sociedade holding, em qualquer dos casos como beneficiário 

efetivo (beneficial owner), são considerados como não estando em circulação. 

(5) Para além do pagamento da Contrapartida ou do respetivo Valor de Reembolso Antecipado, será realizado o Pagamento de Juros Vencidos (se 

aplicável) na Data de Liquidação relativamente a Valores Mobiliários em relação aos quais tenha sido submetida uma Declaração de Aceitação 

da Oferta ou que sejam sujeitos a reembolso antecipado ao abrigo do Reembolso Antecipado pelo Emitente, consoante aplicável.  

 

Para os devidos efeitos, é elaborada a presente adenda (“Adenda”) ao Memorando de Oferta e 

de Solicitação de Consentimento que deverá ser lida em conjunto com este  

ASSISTÊNCIA 

 

31 de julho de 2017 
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Informa-se que na presente data, o Novo Banco, S.A. (o “Oferente” ou “Novo Banco”) divulgou a 

apresentação de resultados do primeiro semestre de 2017 (período terminado a 30 de junho de 2017) 

(os “Resultados Não Revistos”) que se encontram disponíveis na página de internet do Novo Banco 

(www.novobanco.pt). Os Resultados Não Revistos não foram revistos pelos auditores do Novo Banco.  

A divulgação dos Resultados Não Revistos encontrava-se prevista no Memorando de Oferta e de 

Solicitação de Consentimento que agora se altera da seguinte forma: a secção “Documentos Incluídos 

por Remissão” do Capítulo 6, na página 79 do Memorando de Oferta e de Solicitação de 

Consentimento, passa a ter a seguinte redação:  

“Documentos incluídos por remissão  

Os seguintes documentos são incluídos por remissão no Memorando de Oferta e de 

Solicitação de Consentimento que se encontram disponíveis na página de internet do Novo 

Banco em (www.novobanco.pt): 

 o relatório e contas anual auditado do Novo Banco para o período encerrado a 31 de 

dezembro de 2016, com certificação legal e relatório de auditoria; 

 o relatório e contas anual consolidado auditado do Novo Banco para o período 

encerrado a 31 de dezembro de 2016, com certificação legal e relatório de auditoria; e 

 o press release relativo à atividade e resultados do primeiro semestre de 2017 do Novo 

Banco.  

Os Detentores dos Valores Mobiliários devem notar que o Novo Banco espera publicar seus 

resultados para o período de seis meses que terminou a 30 de junho de 2017 antes da Data de 

Encerramento da Oferta. As datas para a publicação de tais resultados ainda não estão 

estabelecidas, mas o Novo Banco tem a expectativa de, antes de quaisquer Assembleias em 

segunda convocatória, que deverão realizar-se em 29 de setembro de 2017 e antes da Data de 

Encerramento da Oferta, divulgar os resultados relativos ao período de seis meses que 

terminou a 30 de junho de 2017 sujeitos revisão limitada dos seus auditores (os "Resultados 

com Revisão Limitada"). O Novo Banco espera publicar uma adenda ao presente 

Memorando de Oferta e Solicitação de Consentimento incorporando tais resultados 

prontamente após a sua divulgação. Se e quando tal adenda for publicada, os Detentores de 

Valores Mobiliários devem considerar os Resultados com Revisão Limitada ao avaliar se e 

como participar nas Ofertas e nas Propostas.”  

A informação incluída por remissão no Memorando de Oferta e de Solicitação de 

Consentimento, incluindo os Resultados Não Revistos é importante e deve ser lida atentamente 

para qualquer tomada de decisão relativa à participação na Ofertas e/ou nas Propostas. 

As Declarações de Aceitação e Instruções Exclusivas de Voto serão (sujeito à lei aplicável e às 

disposições dos Trust Deed) revogáveis em qualquer momento até cinco dias antes da Data de 

Encerramento da Oferta conforme descrito na secção “Revogação das Declarações de Aceitação e 

Instruções Exclusivas de Voto” do Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento. 

Aos termos iniciados com letra maiúscula nesta Adenda deverá ser atribuído o significado que têm no 

Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento. 

AVISO: A presente Adenda deve ser lida em conjunto com o Memorando de Oferta e de Solicitação de 

Consentimento. A presente Adenda e o Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento 

contêm informação importante que deve ser lida atentamente antes da tomada de qualquer decisão 

relativa à participação na Ofertas e/ou na Proposta relevante. Se um Detentor de Valores Mobiliários 

tiver dúvidas sobre as medidas que deve tomar ou sobre o impacto da concretização da Proposta ou 

da Deliberação Extraordinária a ser proposta à Assembleia relevante, recomenda-se que obtenha 
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aconselhamento financeiro e legal próprio, incluindo quanto às eventuais consequências fiscais ou 

jurídicas, junto do seu corretor, gestor bancário, advogado, contabilista ou outro consultor financeiro ou 

jurídico independente. As pessoas e entidades cujos Valores Mobiliários sejam detidos em seu nome 

por um corretor, intermediário, banco, custodiante, trust ou outra entidade para o efeito nomeada, deve 

contactar essa entidade caso pretenda alienar os Valores Mobiliários na Oferta ou participar na 

Proposta relevante.  

Niguém de entre o Tender Agent, o Oferente, os Emitentes, nem qualquer administrador, diretor, 

trabalhador, agente ou subsidiária de qualquer destas pessoas, atua para benefício de qualquer 

Detentor de Valores Mobiliários, ou será responsável perante qualquer Detentor de Valores Mobiliários 

por prestar qualquer das proteções que seriam concedidas aos seus clientes ou por prestar 

aconselhamento em relação à Oferta e/ou Proposta relevante e, do mesmo modo, ninguém de entre o 

Tender Agent, o Novo Banco, o Emitente, nem qualquer administrador, diretor, trabalhador, agente ou 

subsidiária, oferece qualquer recomendação quanto ao facto de os Detentores de Valores Mobiliários 

deverem ou não aceitar a Oferta ou de outra forma participar na Proposta relevante. 

 

RESTRIÇÕES À DISTRIBUIÇÃO DA PRESENTE ADENDA AO MEMORANDO DE OFERTA E DE 

SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

O presente Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento não constitui um convite para 

participar na Oferta em qualquer jurisdição em que, ou para qualquer pessoa que ou para quem seja 

ilegal fazer tal convite ou que ocorra tal participação ao abrigo da legislação de valores mobiliários 

aplicável. A distribuição do Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento em certas 

jurisdições pode ser restringida por lei. As pessoas que tenham acesso ao Memorando de Oferta e de 

Solicitação de Consentimento são incitadas pelo Oferente a informar-se sobre e a observar quaisquer 

restrições aplicáveis. 

A presente Oferta não se encontra sujeita a aprovação e registo da CMVM. Em conformidade, o 

Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento não foi sujeito à aprovação e registo 

junto da CMVM, nem da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) do 

Luxemburgo. 

 

Itália 

A Oferta, o presente Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento ou quaisquer outros 

documentos ou materiais relativos à Oferta não foram ou serão submetidos ao procedimento de 

aprovação da Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) de acordo com as leis e 

regulamentos italianos. A Oferta será realizada na República Italiana ("Itália") como oferta isenta nos 

termos do artigo 101-bis, n.º 3-bis do Decreto Legislativo n.º 58 de 24 de fevereiro de 1998, conforme 

alterado (a “Lei dos Serviços Financeiros”) e do n.º 4 do artigo 35-bis do Regulamento CONSOB n.º 

11971, de 14 de Maio de 1999, conforme alterado (o “Regulamento dos Emitentes”). 

Por conseguinte, os detentores de Valores Mobiliários ou beneficiários efetivos dos Valores Mobiliários 

que se encontrem localizados ou sejam residentes em Itália podem emitir Declarações de Aceitação da 

Oferta somente através de pessoas autorizadas (como empresas de investimento, bancos ou 

intermediários financeiros autorizados a realizar tais atividades em Itália de acordo com o Lei dos 

Serviços Financeiros, o Regulamento CONSOB nº 16190, de 29 de outubro de 2007, conforme 

alterado a cada momento, e o Decreto Legislativo nº 385, de 1 de setembro de 1993, conforme 

alterado) e em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis ou com os requisitos impostos pela 

CONSOB ou por qualquer outra autoridade italiana. 

Cada intermediário deve cumprir as leis e regulamentos aplicáveis em matéria de direitos de 
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informação em relação aos seus clientes no que se refere aos Valores Mobiliários ou à Oferta. 

 

Reino Unido 

A comunicação do presente Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento pelo Oferente e 

quaisquer outros documentos ou materiais relativos à Oferta não será realizada, e tais documentos 

e/ou materiais não foram aprovados por uma pessoa autorizada para efeitos da seção 21 do Financial 

Services and Markets Act 2000 (o “FSMA”). Consequentemente, tais documentos e/ou materiais não 

estão a ser distribuídos para, e não devem ser transmitidos ao público em geral no Reino Unido. A 

comunicação de tais documentos e/ou materiais está isenta da restrição às promoções financeiras nos 

termos da seção 21 do FSMA, na medida em que é apenas dirigida e apenas pode ser comunicada a 

(1) pessoas que são membros ou credores existentes (tais como os beneficiários efetivos dos Valores 

Mobiliários) do Oferente ou do NB Finance Ltd. ou outras pessoas nos termos do artigo 43 do Financial 

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 e (2) qualquer outra pessoa a quem 

estes documentos e/ou materiais possam ser legalmente comunicados.   

 

Bélgica 

Nem o presente Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento nem quaisquer outros 

documentos ou materiais relativos à Oferta foram submetidos ou serão submetidos para aprovação ou 

reconhecimento à Autoridade de Serviços Financeiros e Mercados (Autorité des services et marches 

financiers / Autoriteit financiële diensten en markten) e, consequentemente, a Oferta não pode ser feita 

na Bélgica por meio de oferta pública, conforme definido nos artigos 3 e 6 da Lei belga de 1 de abril de 

2007 sobre ofertas públicas de aquisição (a “Lei de Aquisição Pública Belga"), conforme alterada ou 

substituído a cada momento. Por conseguinte, a Oferta não pode ser anunciada e não será 

prorrogada, nem o presente Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento, nem quaisquer 

outros documentos ou materiais relativos à Oferta (incluindo qualquer memorando, circular informativa, 

brochura ou qualquer documento semelhante) foi ou será distribuído ou disponibilizado, direta ou 

indiretamente, a qualquer pessoa na Bélgica que não seja (i) “investidor qualificado” no sentido do 

artigo 10 da Lei belga de 16 de junho de 2006 sobre a oferta pública de instrumentos de colocação e a 

admissão à negociação de instrumentos de colocação em mercados regulamentados, atuando por 

conta própria ou (ii) em qualquer circunstância estabelecida no artigo 6, §4 da Lei de Aquisição Pública 

Belga. O presente Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento foi emitido apenas para 

uso pessoal dos investidores qualificados referidos supra e exclusivamente para efeito da Oferta. 

Consequentemente, as informações contidas no presente Memorando de Oferta e de Solicitação de 

Consentimento não podem ser utilizadas para qualquer outra finalidade ou divulgadas a qualquer outra 

pessoa na Bélgica.  

 

Geral 

Nada no presente Memorando de Oferta e de Solicitação de Consentimento ou na sua transmissão 

eletrónica ou disponibilização constitui uma oferta de compra ou de venda de Valores Mobiliários (e as 

Declarações de Aceitação da Oferta não serão aceites) em qualquer circunstância ou jurisdição em 

que tal oferta ou solicitação seja ilegal.  

Cada Detentor de Valores Mobiliários que participe na Oferta e/ou nas Propostas prestará certas 

declarações em relação às jurisdições acima referidas e de um modo geral conforme estabelecido no 

Capítulo 4 – “Procedimentos para Participar na Oferta e nas Propostas”. Qualquer Declaração de 

Aceitação da Oferta ou submissão de Instrução Exclusiva de Voto por um Detentor de Valores 

Mobiliários que não possa efetuar tais declarações não será aceite. O Oferente, os Emitentes e o 
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Tender Agent reservam o direito, a seu critério absoluto, de investigar, em relação a qualquer 

Declaração de Aceitação da Oferta ou submissão de Instrução Exclusiva de Voto relativamente a 

qualquer Proposta, se qualquer declaração feita por um Detentor de Valores Mobiliários é correta e, se 

tal investigação for realizada e, em resultado, o Oferente determinar (por qualquer motivo) que tal 

representação não está correta, tal declaração ou submissão não deverá ser aceite. 


