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

Opção de Preço da Oferta: R$ 4,10 por ação ordinária sendo:  

A vista o valor de R$ 2,45, por ação, já ajustado, equivalente a 60% do Preço, e 2 parcelas adicionais, 

a serem adimplidas pelo Ofertante, fora do ambiente da B3, pela Instituição Intermediária, vencendo 

a primeira delas em 03/12/2018 e a última em 04/03/2019. 

Formulário de Autorização e Termo de Declaração para Preço da Oferta: Os acionistas que 

pretendam aceitar a Opção 1 deverão preencher: (i) termo de declaração relativo ao Preço Opção 1 

para participação em leilão, no qual declaram, para todos os fins e efeitos legais, que concordam 

com todos os termos do Preço Opção 1 ("Termo de Declaração"); e (ii) formulário que autorize o 

envio, pela Corretora à B3 e por sua vez, para a Instituição Intermediária contratada no âmbito da 

Oferta, as informações sobre sua identidade e quantidade de ações alienadas no Leilão, incluindo 

as informações constantes do Termo de Declaração ("Formulário de Autorização"). (Anexos I e II do 

Edital). 

Opção de Preço Alternativo: R$ 3,96, já ajustado, equivalente a 96,44% do valor pago para cada 

ação ordinária, quando liquidadas à vista em uma única parcela.  

Motivo da OPA: Alienação de Controle; 

Total de ações objeto: 278.087 ações ordinárias; 

Data do leilão: 14/11/2018, às 15h00; 

Prazo para habilitação dos interessados: 13/11/2018, até 18h00; 

Prazo para registro das ofertas: 14/11/2018, até 12h00; 

Bloqueio das ações: O acionista que desejar vender Ações Objeto da Oferta, depositadas na 

Central Depositária de Ativos da B3, deverá, por meio de seu agente de custódia na Central 

depositária B3, transferir as Ações Objeto da Oferta para a carteira 7105-6 (Opção de preço à vista) 

ou 7104-8 (opção de preço parcelado), aberta em seu nome e mantida pela Central Depositária 

exclusivamente para este fim até as 12:00 horas da Data da realização do Leilão. 

Código para registro das ofertas: TXRX11L, para quem optar pela Opção 1 de pagamento 

parcelado, e TXRX3L, para quem optar pela Opção 2 de pagamento à vista.  

Corretora representante da ofertante: Senso CCVM S.A. (191) 

Publicação do edital na imprensa: Jornal A Notícia e Diário do Estado de Santa Catarina – 

11/10/2018. 

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

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

