
OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA SPRINGER 
S.A. 
 
Preço: Opção I – Preço Parcelado: O Acionista que escolher a "Opção I" receberá (a) uma parcela 
inicial de R$ 0,63 (sessenta e três centavos) por ação, já atualizado; e (b) pagamentos adicionais, a 
serem feitos pela Ofertante, fora do ambiente da B3, pela Instituição Intermediária, nos mesmos 
montantes (9 parcelas anuais), corrigidas por 80% da variação do IGPM da FGV, no período dos 
12 meses anteriores a data de cada pagamento, conforme definido no item 3.1.2 do edital. 
Opção II - Alternativa de Preço para Pagamento a Vista: A Ofertante faculta ao alienante a 
alternativa de pagamento a vista ao preço de R$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos) por 
ação, já atualizado. 

Formulários: Opção I – Preço Parcelado: Os Acionistas que pretendam aceitar a Opção I deverão 
encaminhar o Formulário de Autorização (Anexo I do edital) e Termo de Declaração (Anexo II do 
edital) devidamente preenchido à corretora até o Prazo de Habilitação.  A Corretora deverá 
encaminhar os Formulários de Autorização relativos aos Acionistas por ela representados à B3 até 
as 18:00 horas do dia 16/07/2018. 
Motivo da OPA: Alienação de Controle; 

Total de ações objeto: 353.604 ações ordinárias; 

Data do leilão: 17/07/2018, às 16h00; 

Prazo para habilitação dos interessados: 16/07/2018, até 18h00; 

Prazo para registro das ofertas: 17/07/2018, até 12h00; 

Registro das ofertas: Conforme item 5.1.2 do edital, é obrigatório o preenchimento das 
informações abaixo nas Ofertas de Venda: 

• O Código da Carteira (com dígito); 
• O Agente de Custódia (sem dígito); e 
• A conta de Custódia (sem dígito). 

As contas informadas pelos executores, deverão obrigatoriamente ser contas finais, ativas e sem 
vínculo de repasse. Na ausência de qualquer uma das informações acima, a oferta será cancelada 
pela B3 anteriormente ao início do Leilão. 

Bloqueio das ações: Os acionistas habilitados que desejarem vender suas ações objeto deverão 
providenciar a transferência de suas ações para a carteira 7105-6 (opção de preço à vista) ou 
7104-8 (opção de preço parcelado) até 17/07/2018 às 12h00; 

Código para registro das ofertas: SPRI3L para opção de pagamento a vista ou SPRI11L para 
opção de pagamento a prazo; 

Corretora representante da ofertante: Coinvalores CCVM - LTDA. (074); 

Publicação do edital na imprensa: Valor Econômico, em 15/06/2018. 

 

 

 

A íntegra do edital está disponível no site www.bmfbovespa.com.br. 

http://www.bmfbovespa.com.br/

