
OFERTA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA CREMER 
S.A. 
 

Opção de Preço da Oferta: R$ 18,28 por ação, sendo:  

(1) Parcela Livre: correspondente ao montante de R$ 12,67 por ação, já atualizado, a ser pago em 

moeda corrente nacional, pela Ofertante aos Acionistas que aderiram à Oferta e optaram pelo Preço 

da Oferta, na Data de Liquidação do Leilão (conforme definido no item 7.1.1); e 

(2) Parcela Retida: correspondente ao montante de até R$ 5,61 por ação, o qual será pago aos 

Acionistas que aderiram à Oferta e optarem pelo Preço da Oferta, proporcionalmente, quando e se 

o Valor Retido for pago ao Acionista Vendedor, nas condições previstas no SPA e descritas no item 

3.1 do edital, e estará sujeito à atualização pela variação positiva do CDI, contado de 30 de junho de 

2017 até a data do efetivo pagamento (“Parcela Retida”). 

Termo de Declaração para Oferta Preço da Oferta: acionistas que aderirem à esta Oferta deverão 

preencher o Termo de Declaração e encaminhar tal formulário à Corretora (Anexo II do Edital). 

Opção de Preço Alternativo: Os titulares das Ações Objeto da Oferta terão a faculdade de, a seu 

exclusivo critério, escolherem receber como preço de aquisição de suas ações, alternativamente ao 

Preço da Oferta, o montante correspondente a R$ 15,06 por ação, já atualizado, a ser pago em 

moeda corrente nacional e à vista. 

Motivo da OPA: Alienação de Controle e Cancelamento de Registro; 

Total de ações objeto: 3.683.001 ações ordinárias; 

Data do leilão: 18/10/2018, às 15h00; 

Prazo para habilitação dos interessados: 17/10/2018, até 18h00; 

Prazo para registro das ofertas: 18/10/2018, até 12h00; 

Bloqueio das ações: O acionista habilitado que desejar vender suas ações deverá, por meio de sua 

Corretora (sendo esta um agente de custódia na Central Depositária de Ativos da B3), transferir suas 

Ações Objeto da Oferta, para a carteira 7105-6 (Opção de Preço da Oferta de Acionistas titulares de 

Ações em Circulação), 7104-8 (Opção de Preço da Oferta de Acionistas não titulares de Ações em 

Circulação), ou 7102-1 (Opção de Preço Alternativo de Acionistas titulares de Ações em Circulação), 

7108-0 (Opção de Preço Alternativo de Acionistas não titulares de Ações em Circulação) mantida 

pela Central Depositária B3 exclusivamente para este fim, até as 12h (horário de Brasília) da Data 

do Leilão. 

Código para registro das ofertas: CREM11L para a opção de “Preço da Oferta” e CREM3L para a 

opção de “Preço Alternativo” 

Corretora representante da ofertante: BTG Pactual CTVM S.A. (085) 

Publicação do edital na imprensa: Diário Oficial da União – 19/03/2018. 

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

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

