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ANEXO II AO FORMULÁRIO DE HABILITAÇÃO 

 
AUTORIZAÇÃO PARA OS FINS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001 

 
Exceto quando especificamente definidos neste Anexo, os termos aqui utilizados e iniciados em 
letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Edital. 

Nos termos do artigo 1º, parágrafo 3º, inciso V da Lei Complementar no. 105, de 10 de janeiro 
de 2001, bem como demais dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, e da seção 3.3 (i) (b) 
do Edital, o Acionista aceitante da Oferta neste ato autoriza expressamente, para todos os fins e 
efeitos de direito, a BM&FBOVESPA a divulgar todas as suas informações relativas à Oferta ao 
Santander, incluindo mas não se limitando ao seu nome e qualificação completas e número de 
ações da Arteris alienadas no âmbito da Oferta. O Santander, por sua vez, poderá divulgar tais 
informações às outras entidades, autoridades e terceiros envolvidos na Oferta ou na sua 
liquidação, com o propósito exclusivo de permitir que essas entidades, autoridades e terceiros 
possam cumprir os procedimentos necessários para entrega das ações da Abertis na liquidação 
da Oferta de Tratamento Igualitário, bem como praticar os demais atos e procedimentos, nos 
termos do Edital. 
 
O ACIONISTA DECLARA PARA TODOS OS FINS QUE OBTEVE EXEMPLAR DO EDITAL DA 

OFERTA, TEM CONHECIMENTO DE SEU INTEIRO TEOR E ESTÁ CIENTE DOS TERMOS E 

CONDIÇÕES DA OFERTA. 
 
O presente documento deverá assinado pelo Acionista em 3 (três) vias de igual teor com 
reconhecimento de firma e, em seguida, ser entregue à sociedade corretora representante do 
Acionista durante o Período de Habilitação, juntamente com o Formulário de Habilitação e os 
documentos relacionados na seção 3 do Edital.  
 
 

 ,  de  de 2013. 
(local)  (dia)  (mês)  

 
 

ACIONISTA 
 
 
 
Nome / Razão ou Denominação Social: 
RG (quando aplicável): 
CPF ou CNPJ: 
 
Recomenda-se a leitura detalhada do Edital para um melhor entendimento da Oferta. 
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SCHEDULE II TO THE QUALIFICATION FORM  

 
AUTHORIZATION FOR PURPOSES OF COMPLEMENTARY LAW NO. 105, DATED JANUARY 10, 

2001 
 
Except as specifically set forth in this Form, capitalized terms used herein shall have the 
meanings assigned to them in the Notice. 
 
Pursuant to article 1, paragraph 3, item V of Law No. 105, dated January 10, 2001, as well as 
other applicable legal and regulatory dispositions, and section 3.3 (i) (b) of the Notice, the 
Shareholder accepting the Offer herein expressly authorizes, for all legal purposes and effects, 
BM&FBOVESPA to disclose all information related to the Offer to Santander, including but 
not limited to its/his/her name and complete data and number of Arteris shares sold under the 
Offer. Santander, on its turn, may disclose such information to other entities, authorities and 
third parties involved in the Offer or in its settlement, with the sole purpose of enabling such 
entities, authorities and third parties to comply with the required procedures to deliver the 
Abertis shares upon the settlement of the Equal Treatment Offer, as well as to perform any other 
actions and procedures, pursuant to the Notice. 
 
THE SHAREHOLDER STATES, FOR ALL PURPOSES, THAT HE/SHE/IT RECEIVED A COPY OF THE 

NOTICE OF THE OFFER, KNOWS ITS ENTIRE CONTENT AND IS AWARE OF THE TERMS AND 

CONDITIONS OF THE OFFER. 
 
This document must be signed by the Shareholder in three (3) identical copies with 
notarization/certification and then delivered to the Shareholder’s broker during the Qualification 
Period, together with the Qualification Form and the documents listed in section 3 of the MTO 
Notice. 

 
 ,    , 2013. 

(place)  (month)  (day)  
 
 
 

SHAREHOLDER 
 
 
 
Full Name / Corporate Name: 
ID (if applicable): 
CPF or CNPJ: 
 
A close reading of the Notice is recommended for a better understanding of the Offer. 


