
 

 
Formulário de adesão (“Formulário de Adesão”) relativo à oferta pública para aquisição de até a 

totalidade das ações de emissão da Construtora Sultepa S.A. – Em Recuperação Judicial 

(“Companhia”) em circulação no mercado (“OPA”) a ser realizada de acordo com os termos e 

condições estabelecidos Edital de Oferta Pública Voluntária de Aquisição de Ações Ordinárias e 

Preferenciais da Construtora Sultepa S.A. – Em Recuperação Judicial (“Edital”) divulgado no Fato 

Relevante de 20.08.2021 e disponível no site da Companhia, da B3 e da Nova Futura CTVM 

Ltda. (“Nova Futura”), instituição contratada pela Ofertante para realizar o controle operacional da 

OPA. 

 

 

OFERTA PÚBLICA VOLUNTÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO DE 

EMISSÃO DA CONTRUTORA SULTEPA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 
 
 
 

FORMULÁRIO DE ADESÃO 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
1. ACIONISTA 

Nome/Denominação Social 

Endereço (logradouro) Número Complemento CEP 

Bairro Cidade Estado País Telefone 

CNPJ/CPF Data de nascimento Nacionalidade Estado civil 

Profissão/Atividade 
 
 
 

E-mail Documento de identidade 



 
 
 

 
2. AÇÕES 

 

Emissora: CONSTRUTORA SULTEPA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Tipo e Espécie Quantidade Quantidade por extenso 

 

Ações Ordinárias 

 

 

  

 

Ações Preferenciais 

  

 

3. DADOS BANCÁRIOS 

Instituição bancária Agência Conta corrente 

 

4. ADESÃO À OPA 

 
O Acionista acima qualificado declara que: 

 
(i) aceita, em caráter irrevogável e irretratável, vender as ações de sua titularidade, 

indicadas no campo 2 acima pelo Preço por Ação definido no Edital; 

(ii) suas ações se encontram livres e desembaraçadas de qualquer gravame, estando 

disponíveis para venda à Ofertante nos termos do Edital. 

(iii) está de acordo com as cláusulas e demais condições expressas neste       Formulário de 

Adesão e no Edital; e 

(iv) obteve exemplar do Edital e tem conhecimento de seu inteiro teor, contendo os termos 

e condições da OPA. 

 
O(a) Acionista outorga, de forma irrevogável, à Nova Futura, plenos poderes para representá-lo(a) 

perante a Central Depositária da B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão, e seus respectivos Agentes de 

Custódia, para o fim de transferir ações indicadas no campo 2 desse Formulário de Adesão para a 

conta de custódia da Ofertante, após o depósito do valor correspondente ao Preço por Ação 

multiplicado pela quantidade de ações alienadas à Ofertante, a ser realizado no prazo especificado 

no Edital, na conta corrente indicada no item 3 deste Formulário de Adesão. 



 

 

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir as questões oriundas 

deste Formulário de Manifestação. 

 
 
 

LOCAL DATA 
 
 
 
 

ACIONISTA 

 
 

Este Formulário de Manifestação deve ser preenchido por completo e assinado, com firma 
reconhecida em cartório pelo respectivo acionista ou procurador autorizado. Após preenchido, o 
formulário deverá ser entregue até às 18:00 horas do dia 21/09/2021 Data de Encerramento da OPA, 
em 2 (duas) vias (i) na sede da Nova Futura CTVM Ltda., em mãos com comprovante de entrega; ou 
(ii) via carta registrada com aviso de recebimento, para o endereço da Instituição Intermediária 
indicado no item 13.11 do Edital, devendo o envelope conter, em qualquer caso, os dizeres “EDITAL 
DE OFERTA PÚBLICA VOLUNTÁRIA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS E 
PREFERENCIAIS DA CONSTRUTORA SULTEPA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”. 


