EDITAL DE OFERTA PUBLICA DE AQUISI AO DE A OES
POR ALIENACAO DE CONTROLE

^

^

DE EMISSAO DA
SPRINGER S/A
CNPJ /MF n° 92.929.520/0001-00
Companhia Aberta - CVM n° 01096-0
Codigo ISIN Agoes Ordinarias: BRSPRIACNOR2
Agoes Ordinarias: SPRI3
POR CONTA E ORDEM DE
AFAM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ /MF n° 51.251 .700/0001 -90
INTERMEDLADA POR

-

COINVALORES CCVM LTDA
CNPJ /MF n° 00.336.036/0001-40

.

A COINVALORES CCVM - LTDA , sociedade corretora de titulos e valores
mobiliarios, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 1.461, 10° andar, Torre Sul , Jardim Paulistano, CEP
01452-921, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 00.336.036/0001-40, na qualidade de
instituigao intermediaria (“Instituicao Intermediaria”). por conta e ordem de AFAM
EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA., com sede na
Cidade de Cotia, Estado de Sao Paulo, na Rua Howard Archibald Acheson Junior n°
55, bloco B, 1° andar no bairro Jardim da Gloria, CEP 06711-280 inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (“CNPJ/MF”) sob o n° 51.251.700/0001-90
(“Ofertante”), tendo em vista a alienagao do controle da SPRINGER S.A.,
sociedade por agoes de capital aberto (“Companhia”) para o Ofertante, vem a
publico aprescntar e submeter aos acionistas nao controladores titulares de agoes
ordinarias nominativas da Companliia, a preseute Oferta Publica de Aquisigao de
Agoes por Alienagao de Controle (“Oferta ou OPA”) de que trata o artigo 254-A da
Lei n° 6.404/76 (com a redagao dada pela Lei n° 10.303/01 ), observadas as regras
estabelecidas pela Instrugao da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) n° 361,
de 05 de mar$o de 2002, confonne alterada (“ Instrucao CVM 361 ”) nos termos e
condigSes abaixo dispostos.

.

1.

RAZOES PARA REALIZA £AO DA OFERTA

1.1 . Alienacao de Controle: Em 18 de dezembro de 2017, os acionistas
(“Alienantes”),
controladores da Companhia, vinculados por acordo de voto
celebraram com a Ofertante, individualmente, Instrumento Particular de Contrato
de Cessao e Transferencia de Agoes e Outras Avengas (“Instrumento Particular”),
pelo qual o Ofertante obrigou-se a adquirir, de forma direta, a totalidade da
participagao dos Alienantes no capital da Companhia, correspondente a 1.029.550
(um milhao vinte e nove mil quinhentas e cinquenta) agoes ordinarias, 198.380
(cento e noventa e oito mil trezentas e oitenta) agoes preferenciais classe “A e
60.931 (sessenta mil novecentas e trinta e uma ) agoes preferenciais classe “B,
totalizando 1.288.861 ( um milhao duzentas e oitenta e oito mil oitocentas e sessenta
e uma) agoes representativas de 50,95% do total do capital, conforme descrito no
fato relevante veiculado em 20 de dezembro de 2017 (“Operagao”) e detalhado no
quadro abaixo:

.

Cessicioniria Compradora: AFAM EMPREENDIMENTOS E NEGpCIOS COMERCIAIS LTDA
Cedentes Vendedores

Acoes ON

Rog6rio Pinto Coelho Amato
Riomar Comerdal e
Administradora Ltda.

61.624

Acoes PN
'•A**
8.087

41.041

OtamarS/A
Empreendimentos
ImobiliSriosePartidpafoes.

926.885

190.293

Total

1.029 550

.

198.380

Acoes PN
" B"

2.618

Total

Partidpacao

Pre?o

P.U

72.329

no Capital
2,86% R $

542.470,00

R$ 7,50

41.041

1,62% R$

307.810,00

R$ 7,50

46,47% R$ 8.816.618,00
50,95% R$ 9.666 898,00

R$ 7,50

58.313 1.175.491
60.931 '1.288.861

.

1.2. Preco de Aquisicao do Controle. Pela aquisigao da totalidade das agoes de
propriedade dos Alienantes e consequentemente do controle direto da Companhia, o
Ofertante pagara o prego total de R$ 9.666.898,00 (nove milhoes seiscentos e
sessenta e seis mil oitocentos e noventa e oito reais), correspondente a R$ 7,50 (sete
reais e cinquenta centavos) por agao de emissao da Companhia, sendo que R $
966.689,80 (novecentos e sessenta e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e
oitenta centavos) foram pagos a vista em dinheiro por meio de Transferencia
Eletronica Direta - TED para conta dos Alienantes por ocasiao da assinatura do
respectivo Instrumento Particular e R$ 8.700.208,20 (oito milhoes setecentos mil
duzentos e oito reais e vinte centavos) serao pagos em 9 (nove) parcelas anuais
iguais de R$ 966.689,80 (novecentos e sessenta e seis mil seiscentos e oitenta e
nove reais e oitenta centavos) cada uma, corrigidas por 80% da variagao do IGP -M
da Fundagao Getiilio Vargas, no periodo dos 12 meses anteriores a data de cada
pagamento, nos mesmos dias e meses dos anos seguintes, mediante Transferencia
Eletronica Direta - TED para as contas bancarias dos alienantes informadas no
Instrumento Particular firmado entre o Ofertante e cada um dos Alienantes.
A

1.3. Finalidades da Oferta : A Oferta tern por fmalidade cumprir a obrigagao do
Ofertante de realizar uma oferta publica para adquirir ate 100 % das Agoes Objeto da
Oferta, em razao da Alienagao de Controle, nos termos do artigo 254-A da Lei n°
2

6.404/76 (com a redaqiao dada pela Lei n° 10.303/01), observadas
as regras
estabelecidas pela Instrucao CVM 361 .

2.

DA OFERTA PUBLICA DE AQUISICAO DE A OES ORDINARIAS

^

2.1. Acoes Obieto da Oferta: Dispoe-se a Institu
ifao Intermediaria, por conta e
ordem do Ofertante, em decorrencia da aquisigao do controle acionario
direto da
Companhia , a adquirir ate a totalidade das agoes ordinarias emitida
s pela
Companhia, nao pertencentes ao bloco de controle, livres e desembara adas
de
9
todos e quaisquer onus, dividas e outros gravames, com todos os seus direitos
legais
e estatutarios, incluindo o pleno e permanente direito de voto,
nos termos e
cond oes desta OPA.

^
.

2.1 1 O numero total de a9oes ordinarias da Companhia objeto da presente
Oferta 6
de 353.604 (trezentas e cinquenta e tres mil, seiscentas e quatro ) a
oes
ordinari
as,
9
que representam, nesta data, 18,71% do capital votante da Compa
nhia (“A9oes
Ordinarias”).

2.1.2 Ao alienar as A9oes Objeto da Oferta nos termos deste Edital,
seus titulares
declaram que tais a9oes estao livres e desembara adas de quaisquer onus,
direitos
9
de garantia, preferencia, prioridade, usufruto ou outras formas de gravam
e que
impe9am o exercicio imediato da Ofertante da sua propriedade plena, bem
como
declaram o pleno atendimento as regras para negocia ao de a oes constan
tes
da
9
Instruqao CVM n. 505, de 27 de dezembro de 2011 (“Instru ao9 CVM
505
” ) e as
9
regras para negocia9ao de a9oes constantes do Regulamento de Opera
oes do
9
Segmento Bovespa, no Regulamento e no Manual de Procedimentos Operaci
onais
da Camara de Compensa9ao e Liquida ao da BM&FBOVE
SPA (“Camara
9
BM&FBOVESPA”) e, ainda, no Regulamento e no Manual de Procedi
mentos
Operacionais da Central Depositaria BM & FBOVESPA gerida pela
B3 (“Central
Depositaria B3”).

2.2. Validade da OPA: A presente OPA e valida pelo prazo de 30 dias, tendo
inicio
em [•] de [•] de 2018, data da publica 9ao do presente Edital, e encerrando
se no dia
[•] de [•] de 2018, data estipulada para a realiza ao do Leilao, de
acordo com o
9
disposto na Clausula 5.1 abaixo e conforme o disposto no artigo 12 da
Instru 9ao
CVM 361.

-

2.3. Dividendos e Juros sobre o Capital Pioprio. Caso a Companhia
venha
eventualmente a declarar juros ou dividendos sobre o capital proprio, farao
jus ao
pagamento de tais juros ou dividendos declarados os acionistas que
estiverem
inscritos como proprietarios ou usufrutuarios das a oes na data informa
da no ato de
9
declara9ao dos juros ou dividendos, nos termos do artigo 205 ia Lei n°
6.404/76.
<
2.4 Ajustes por gmpamentos ou desdobramentos. Na hipotese de o capital
social da
Companhia ser alterado entre a data de publica §o deste Edital e a Data
do Leilao
9

em virtude de grupamentos ou desdobramentos de Agoes, o Prego por Agao sera
ajustado de acordo com o numero resultante de Agoes apos a alteragao no capital
social e sera amplamente divulgado por meio de fato relevante.

2.5. Nas hipoteses dos itens 2.3 e 2.4 acima, o Ofertante solicitara a divulgado,
pela Companhia, de Fato Relevante sobre eventuais ajustes no Prego da OPA,
informando o novo prego da OPA ao mercado e ao Diretor de Negociagao
eletronica da B3 com duas casas decimais, ate um dia util antes da Data do Leilao.
2.6. Mudanca ou Revoeacao da Oferta: A OPA sera imutavel e irrevogavel, apos a
publicagao do edital, exceto nas hipoteses previstas no artigo 5° da Instrugao CVM
361.
3.

DO PRECO DA OFERTA

3.1. Prego: O prego a ser pago pelas Agoes Ordinarias em decorrencia da presente
Oferta (“Prego das Agoes”) foi calculado de acordo com as caracteristicas da
operagao de alienagao de controle da Companhia, de modo a representar 80% do
valor pago por agao com direito a voto, integrante do bloco de controle da
Companhia, ao qual serao acrescidos juros e corregao monetaria calculados de
acordo com o item 3.1.2. Nesse sentido, observando as caracteristicas da operagao
de alienagao de controle descritas no item 1.3 adotou -se o seguinte criterio para o
calculo do Prego das Agoes:
3.1.1 - Dividiu-se o valor pago pela aquisigao das agoes de propriedade dos
Alienantes de R$ 9.666.898,00 (nove milhoes seiscentos e sessenta e seis mil
oitocentos e noventa e oito reais) pela quantidade total de agoes adquiridas da
Companhia, que foram 1.288.861 agoes, conforme detalhado no item 1.1 e
multiplicado por 0,80 (zero virgula oito decimos), tendo como resultado o prego de
R $ 6,00 (seis reais) por agao ordinaria
3.1.2. Condigoes de Pagamento: Consoante o disposto no item 1.2 acima, serao
observadas as mesmas condigoes de pagamento estabelecidas na operagao de
alienagao de controle da Companhia , da seguinte forma:
(i) 1/10 avos serao acrescidos de juros equivalentes a taxa SELIC (Taxa Referencial
do Sistema Especial de Liquidagao e Custodia ). calculados pro rata temporis desde
a data de 18 de dezembro de 2017, inclusive, data do valor inicial pago antecipado
aos acionistas controladores, ate a data de liquidagao financeira do Leilao, conforme
definido no item 5.4 abaixo, sendo que em lungao da comunicagao prevista no item
3.1.4 abaixo, a corregao dos ultimos 6 (seis) dias sera feita utvlizando-se a SELIC de
D-6.
(ii ) 09/10 avos serao pagos em 9 (nove) parcelas anuais iguajs, corrigidas por 80%
da variagao do IGP M da Fundagao Getulio Vargas, no pfcn'odo dos 12 meses

-
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anteriores a data de cada pagamento, sendo que o pagamento da primeira parcela
sera realizado no dia 18 de dezembro de 2018 e as demais parcelas no dia 18 de
dezembro dos anos subsequentes ou, em caso de feriado, no primeiro dia util

subsequente.

3.1.2.1 Opgao I - Prego Parcelado: O Acionista que escolher a "Opgao I" recebera
(a) uma parcela inicial de R $ 0,60 (sessenta centavos) por agao equivalente a 10%
do Prego (Pagamento a vista ), atualizada desde 18/12/2017 de acordo com a
variagao media diaria da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagao e de
Custodia do Banco Central do Brasil, publicada pela ANBIMA Associagao
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("Taxa SELIC") na
forma do item 3.1.3 abaixo, a ser paga em dinheiro pela Ofertante, no ambiente da
B3, na Data da Liquidagao ("Parcela Inicial"), e (b) pagamentos adicionais, a serem
feitos pela Ofertante, fora do ambiente da B3, pela Instituigao Intermediaria, nos
mesmos montantes (9 parcelas anuais), corrigidas por 80% da variagao do IGPM da
Fundagao Getulio Vargas, no periodo dos 12 meses anteriores a data de cada
pagamento, conforme definido no item 3.1 .2 acima, mediante deposito na conta
corrente indicada no Termo de Declaragao II (abaixo definido) a serem entregues
pelos Acionistas que aderirem a Opgao I. Para fins deste item 6 de exclusiva
responsabilidade do Acionista que aderir a Opgao I manter seu cadastro atualizado
perante a Instituigao Intermediaria para que o pagamento das parcelas adicionais
seja devidamente realizado,

-

3.1.3 - Para o calculo previsto neste edital, quando a SELIC nao for conhecida,
aplicar se a para o periodo o valor correspondente a ultima SELIC divulgada . Caso
ela seja extinta ou nao seja divulgado o seu valor por mais de 30 dias pela
superveniencia de norma legal ou regulamentar, nao podendo mais ser utilizada, na
mesma data da extingao da SELIC ou do impedimento de sua utilizagao, passara a
ser utilizado o indice ou taxa que vier a ser fixado para sua substituigao. Caso nao
seja fixado um indice ou taxa para substituir a SELIC, aplicar se-a, para as
atualizagoes previstas neste Edital , a media do valor SELIC dos ultimos 12 meses
conhecidos para todo o periodo subsequente.

- -

-

3.1.4 - A Instituigao Intermediaria informal , dentro do prazo de 3 (tres) dias
anteriores a data de realizagao do Leilao, o prego final de aquisigao das agoes com
duas casas decimais, por meio de comunicagao escrita ao Diretor de Negociagao
Eletronica da B3, o qual sera calculado na forma prevista no item 3.1 .2. acima,
incluindo juros equivaleutes a taxa SELIC, calculado pro rata temporis , ate a Data
da Liquidagao, conforme definido no item 5.4 abaixo.

^

-

3.2 - Opgao II Alternativa de Prego para Pagamento
Vista: Conforme
entendimento manifestado pelo colegiado da CVM em corisulta a respeito da
aplicagao do art. 254-A na oferta de agoes ordinarias Processo CVM RJ 2004/5601
de 05 de outubro de 2004, a ofertante deve oferecer as mesmas condigoes previstas
para pagamento ao alienante do controle, com eventual descon to previsto pela Lei

6.404/76, sendo facultado ao ofertante apresentar em conjunto com tal oferta a
altemativa em dinheiro, se assim entender necessario. Assim considerando o desejo
da Ofertante em liquidar, com base no valor presente, o valor das agoes ordinarias
adquiridas por ocasiao do leilao a ser realizado em [•] de [•] de 2018 a Ofertante
faculta ao alienante a altemativa de pagamento a vista ao prego de R$ 4,80 (quatro
reais e oitenta centavos) por agao, para tanto adotou-se o seguinte criterio para o
calculo do Prego das Agoes:
3.2.1 - Tendo por base o prego de R$ 6,00 (seis reais) por agao estabelecido em
3.1.1 acima para pagamento em 10 (dez) parcelas de R $ 0,60 (sessenta centavos)
cada, sendo a primeira parcela a vista e mais 9 (nove ) parcelas anuais corrigidas a
80% (oitenta por cento), e considerando a inflagao implicita projetada conforme
relatorio Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada divulgada pela ANBIMA ,
que apontou uma taxa de 5% a.a., as parcelas foram corrigidas pela taxa de 4% a.a
(80% da taxa projetada ) no periodo compreendido entre a data do pagamento da
primeira parcela em 18/12/2017 e a data para pagamento das demais parcelas;
posteriormente, as parcelas foram trazidas a valor presente considerando uma taxa
de 9,66% a.a. mesma taxa do Tesouro Prefixado 2015 ( vencimento 01 /01 /2025),
como resultado obteve-se o valor de R$ 4,78 (quatro reais e setenta e oito centavos),
no entanto, a Ofertante estabeleceu um valor de R$ 4,80 (quatro reais e oitenta
centavos) por agao, a ser atualizado desde 18/ 12/2017 pela Taxa Selic, conforme
disposto em 3.1.2.1 e 3.1.3 acima.

3.3. - Arredondamento e Aiuste do Preco: Na hipotese do Prego de Aquisigao, apos
os eventuais ajustes previstos neste Edital, resultar em valor com mais de duas casas
decimais, serao desprezadas as casas decimais a partir da terceira (inclusive ),
procedendo se o arredondamento do valor para maior, independentemente do valor
da terceira casa decimal.

-

3.4. Observado o disposto no item 3 acima, a Parcela Inicial a vista referente a Opgao I e
o Prego a vista referente a Opgao II serao operacionalizados para registro de ofertas e
efetivagao dos negocios com duas casas decimais.
4.

DA HABILITACAO

4.1. Credenciamento para o Leilao. A partir da data de publicagao do presente
Edital ate as 18 :00 horas (horario de Brasilia) do dia [*] de [*] de 2018 (ultimo dia
util anterior a Data do Leilao), os acionistas que desejarem habilitar se para
participar do Leilao deverao credenciar a Instituigao Intermediaria ou qualquer
outra sociedade corretora (sendo cada uma delas referida como “Sociedade
Corretora” e, coletivamente, como “Sociedades Corretoras”) autorizada a operar no
segmento Bovespa da B3 para representa-los no Leilao, respeitando os prazos e
procedimentos previstos nos itens abaixo. A fim de proceder a sua habilitagao para
o Leilao, os acionistas devem observar os procedimentos ekigidos pela Sociedade
Corretora para seu cadastramento, o que podera reduzir o prazo para
credenciamento acima requerido.

-
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4.1.1. Procedimentos Previos. O acionista que desejar se habilitar para o Leilao
credenciando uma Sociedade Corretora, na forma prevista acima, devera ter conta
previamente aberta em tal Sociedade Corretora, a fim de que o prazo previsto neste
item 4.1 possa ser utilizado. Caso nao possua conta aberta em Sociedade Corretora,
o acionista devera providenciar sua abertura em prazo suficiente para atender
quanto ao descrito no item 4.1, atendendo ao procedimento especifico de cada
Sociedade Corretora.
4.2. Acoes em Custodia na Instituicao Depositaria da Companhia . Os Acionistas
titulares de agoes custodiadas no Banco Bradesco S.A. (“Custodiante”), instituicao
financeira que atua como depositaria das acoes escriturais da Companhia, que
desejarem se habilitar para o Leilao, deverao solicitar a sociedade corretora de sua
preferencia, autorizadas a operar no segmento Bovespa da B3, o deposito de suas
acoes na Central Depositaria de Ativos da B3, observando atentamente os prazos,
normas e procedimentos da Central Depositaria B3, sob pena de nao poderem
participar do Leilao (conforme abaixo definido).
4.3. Consequencia da Aceitacao da OPA e Ausencia de Restricoes. Ao aceitar esta
OPA, cada acionista da Companhia concorda em dispor e efetivamente transferir a
propriedade de suas Acoes, de acordo com os termos e condicoes previstos neste
Edital, incluindo todos os direitos inerentes as mesmas, inclusive em razao da
titularidade das Acoes, livres e desembaracadas de quaisquer onus ou gravames,
judiciais ou extrajudiciais, incluindo direitos de preferencia ou prioridade de
aquisicao das Acoes por quaisquer terceiros contra o pagamento do Preco de
Aquisicao, em pleno atendimento as regras para negociacao de acoes constantes do
Regulamento de Operacoes do Segmento Bovespa e no Regulamento de Operacoes
da Camara de Compcnsacao, Liquidacao e Gerenciamento de Riscos de Operacoes
no Segmento Bovespa e da Central Depositaria da B3.

4.4. Observancia dos Prazos. Sera de exclusiva responsabilidade dos detentores de
Acoes a lomada das medidas aplicaveis para garantir que suas Acoes estejam
depositadas na Central Depositaria de Ativos do Segmento Bovespa da B 3 em
tempo habil para permitir sua respectiva habilitacao no Leilao.
4.5. Acionistas que nao apresentarem os Documentos Solicitados para Habilitacao.
0 acionista que nao entregar tempestivamente todos os documentos solicitados pela
Sociedade Corretora para habilitacao no Leilao ou nao diligenciar em tempo habil
para transferir as Acoes para a custodia da Central Depositaria de Ativos da B3, de
acordo com o disposto neste Edital, nao estara habilitado a participar no Leilao.
4.5.1. Apos a habilitacao no Leilao, o Acionista deve solicitar (que sua Corretora
credenciada registre oferta de venda as Acoes Objeto da Oferta do Acionista por sua
conta e ordem no Leilao, indicando a escolha da Opcao I ou da 6pc§o II conforme
definido nos itens 3.1.2.1 e 3.2 acima.
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4.5.2 Formulario de Autorizacao ( Anexo I ) e Termo de Declaracao (Anexo II). Os
Acionistas que pretendam aceitar a Opgao I deverao preencher: (i) termo de
declaragao relativo ao Prego Opgao I para participagao em leilao, no qual declaram,
para todos os fins e efeitos legais, que concordam com todos os termos do Prego
Opgao I ("Termo de Declaracao"); e (ii) formulario que autorize o envio, pela
Corretora, para a Instituigao Intermediaria=contratada no ambito da Oferta, de
informagoes sobre sua identidade e quantidade de agoes alienadas no Leilao,
incluindo as informagoes constantes do Termo de Declaragao ("Formulario de
Autorizagao"). Os Acionistas deverao encaminhar o Formulario de Autorizagao
devidamente preenchido e com firma reconhecida a Corretora ate o Prazo de
Habilitagao. A Corretora devera encaminhar os Formularios de Autorizagao
relativos aos Acionistas por ela representados a B3 ate as 18:00 horas (horario de
Brasilia) do dia anterior a Data do Leilao. O nao recebimento do Formulario de
Autorizagao pela B3 no prazo acima assinalado levara ao cancelamento da
habilitagao do Acionista para o Leilao e das ordens de venda por ele realizadas, caso
aplic& vel.

4.6. Transferencia de Acoes para a Carteira Especifica e Reeistro das Ofertas no
Leilao. O acionista que desejar vender Agoes Objeto da Oferta, depositadas na
Central Depositaria de Ativos da B3, devera, por meio de seu agente de custodia na
Central depositaria B3, transferir as Agoes Objeto da Oferta para a carteira 7105-6
(Opgao de prego a vista) ou 7104-8 (opgao de prego parcelado), aberta em seu nome
e mantida pela Central Depositaria exclusivamente para este fim ate as 12:00 horas
da Data da realizagao do Leilao. As ordens de venda registradas e que nao tiverem
as correspondentes Agoes depositadas na carteira exclusiva especifica (acima
mencionada ) serao canceladas pela B3 anteriormente ao inicio do Leilao.
4.6.1. O horario das 12:00 horas, referente a transferencia das Agoes Objeto da
Oferta para a carteira especifica, conforme disposto no item 4.6 acima, podera ser
estendido, caso seja necessario, em fungao de ajustes operacionais nos sistemas da
B3.

4.7. Emprestimo/Aluguel de Ativos. Os acionistas titulares de Agoes Objeto da
Oferta com posigoes doadoras em contratos de emprestimo/aluguel de ativos
(“Acionista Doador”) que desejarem se habilitar como acionistas vendedores no
Leilao deverao observar os seguintes procedimentos:

(i) o Acionista doador devera solicitar a liquidagao, via sistema RTC, das Agoes
Objeto da Oferta pelo tomador, qual seja: ate as 19h (horario de Brasilia) do terceiro
dia util (D+3) da data da solicitagao, para solicitagoes feitas ate 09h30min ou ate as
19h ( horario de Brasilia ) do quarto dia util (D+4) da data de solicitagao, para
solicitagoes feitas apos 09h30min, sempre considerando o horario da devolugao dos
ativos em D+3/D+4 do pedido de liquidagao com a data e horario limite para
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transference dos ativos na carteira 7105-6 (Opcao de prepo a vise) ou 7104-8

(opcao de preco parcelado).

(ii) Contratos com clausula de liquidacao antecipada “sim” pelo doador em caso de
OPA: as liquidates poderao ser realizadas pelo doador em D-4 ate 09h30min ou
D-5 do dia previsto para realizagao do leilao.
(iii) Contratos sem clausula de liquidacao antecipada: o Acionista Doador devera
solicitar a alterapao do contrato, via sistema RTC, para que o campo “ Reversivel
Doador” seja alterado de “NAO” para “SIM”. A alterapao para a liquidacao
antecipada do contrato de emprestimo/aluguel esta condicionada a aceitacao pelo
tomador. Em caso de alteracao do contrato, devera ser observado e obedecido o
mesmo procedimento estabelecido para os contratos com clausula de liquidacao
antecipada disposto no item (i) acima.

4.7. 1. Nos casos mencionados nos itens (i) a ( iii ) acima, o Acionista Doador devera
receber as Acoes Objeto da Oferta em sua conta de custodia em tempo habil para
transferir para as carteiras 7105-6 (Opcao de preco a vista) ou 7104-8 (opcao de
preco parcelado), e providenciar todas as demais exigencias estabelecidas neste
Edital para sua habilitacao. Em caso de falha do tomador na devolucao das Acoes
Objeto da Oferta no prazo estabelecido, serao adotados os procedimentos descritos
no Regulamento da Camara BM&FBOVESPA, no Manual de Procedimentos
Operacionais da Camara BM&FBOVESPA, no Regulamento da Central
Depositaria da BM& FBOVESPA e no Manual de Administracao de Risco da
Camara BM&FBOVESPA.
4.8 Contratos a Tenno de Acoes Objeto da Oferta: Os Acionistas com posicoes
compradoras a termo devidamente cobertas e que desejarem se habilitar na oferta
deverao adotar um dos seguintes procedimentos:
( i) solicitar a Liquidacao por Diferenca (LPD) dos contratos 4 dias uteis antes da
data limite da transferencia das acoes para as carteiras 7105-6 (Opcao de preco a
vista) ou 7104-8 (opcao de preco parcelado);

(ii) solicitar- a Liquidacao por Diferenca Especial (LPDE) dos contratos 3 dias uteis
antes da data limite da transferencia das acoes para as carteiras 7105-1 (Opcao de
preco a vista) ou 7104-8 (opcao de preco parcelado); ou

(iii) solicitar- a Liquidacao Antecipada (LA ) dos contratos 2 dias uteis antes da data
limite da transferencia das acoes para as carteiras 7105 6 1 (Opcao de preco a vista)
ou 7104-8 (opcao de preco parcelado). Somente os titulares dps contratos que
estiverem cober tos com as respectivas acoes objeto poderao solicitar as liquidacoes.

-

5.

DO LEILAO

9

.

5.1. Regras Data e Local do Leilao. O Leilao da OPA sera realizado em [•] de [•]
de 2018 (“Data do Leilao” ), as 16h (horario de Brasilia), no sistema eletronico de
negociagao da B3. O Leilao obedecera as regras estabelecidas pela B3, devendo os
acionistas que desejarem aceitar a OPA, vendendo suas Agoes no Leilao, atender as
exigencias para a negociagao de agoes na B3.
5.1.1. Ate as 12h ( horario de Brasilia) do dia do Leilao, as Sociedades Corretoras
representantes dos Acionistas que desejarem participar do Leilao, devidamente
habilitados na forma dos itens anteriores, deverao registrar diretamente as ofertas de
venda no sistema eletronico de negociagao, por meio do codigo “[SPRI3L]”para
opgao de pagamento a vista ou SPRI11 L para opgao de pagamento a prazo , a
quantidade de Agoes a serem alienadas pelos acionistas que serao por elas
representados no Leilao.

5.1.2. Outras informagoes obrigatorias nas Ofertas de Venda: No momento do envio
das ofertas de venda tambem devera ser informado o codigo da carteira, o agente de
custodia e a conta de custodia das Agoes Objeto da Oferta do Acionista Habilitado.
As contas informadas pelos Acionistas Habilitados deverao ser, obrigatoriamente,
contas finais, ativas e sem vinculos de repasse. Na ausencia de qualquer uma das
informagoes acima, a oferta de venda sera cancelada pela B3 anteriormente ao
inicio do Leilao.
5.1.3. Modificagao e Cancelamento das Ofertas. Por meio do sistema eletronico de
negociagao do segmento Bovespa da B3, ate as 12 h da Data do Leilao, as
Corretoras representantes dos Acionistas Habilitados poderao registrar, cancelar ou
alterar as ofertas de vendas. Apos as 12 h da Data do Leilao e ate o inicio do Leilao,
somente o cancelamento, a redugao da quantidade, a alteragao do prego, da conta do
Acionista Habilitado, do codigo da carteira ou do agente de custodia das ofertas
registradas serao pennitidos. A partir do inicio do Leilao, as ofertas nao canceladas
e nao reduzidas serao consideradas, para todos e quaisquer fins, irrevogaveis e
irretrataveis, sendo pennitido apenas aos Acionistas Habilitados reduzir o prego.
5.1 .4 O horario das 12h00min referente ao prazo para alteracao. cancelamento e
confirmacao da oferta de venda, conforme disposto no item 5.1. 1 acima. podera ser
estendido caso seia necessario em funcao de aiustes operacionais nos sistemas da
B3.
5.2. Interferencia no Leilao. Sera permitida a interferencia compradora no Leilao,
abrangendo qualquer quantidade de agoes, desde que o valor da primeira
interferencia seja de pelo menos 5% (cinco por cento) superior ao prego pago por
cada Agao Objeto da Oferta e desde que o interessado em interferir divulgue sua
intengao ao mercado com 10 (dez) dias de antecedencia, nos teraios do artigo 12,
§4° da Instrugao CVM 361 . Adicionalmente, qualquer terceiro podera formular
.
Oferta Concorrente, nos termos do artigo 13 da Instrugao CVM 361.

/
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5.3. Variacao de Preco. Serao adotados, no Leilao, procedimentos que assegurem o
direito de a Ofertante elevar o Prego de Aquisigao durante o Leilao, estendendo-se o
novo prego a todos os acionistas aceitantes dos lances anteriores e, neste caso, o
acionista vendedor podera migrar da opgao I (prego parcelado), para a opgao II
(prego para pagamento a vista)
5.4. Liquidacao Financeira do Leilao. A liquidagao flsica e financeira do Leilao
serao realizadas de acordo com as normas da Camara de Compensagao e
Liquidagao da B3 (“Camara”), no prazo de 3 ( tres) dias uteis apos a Data do Leilao,
pela modalidade de liquidagao bruta. A Camara nao sera contraparte central
garantidora da liquidagao da Oferta.

5.4.1 Conforme o Manual de Procedimentos Operacionais da Camara de
Compensagao e Liquidagao da BM&FBovespa (item 10.2), Em situagoes onde o
agente de custodia indicado na oferta seja diferente do participante de negociagao
pleno que representou o comitente no leilao, a BM&FBOVESPA considera a
transference do saldo para a carteira de bloqueio de ofertas como a autorizagao do
agente de custodia para a liquidagao da operagao.

5.5. Custos, Comissoes de Corretagem e Emolumentos. Todos os custos, comissoes
de corretagem e emolumentos relativos a venda das Agoes correrao por conta dos
respectivos acionistas vendedores e aqueles relativos a compra correrao por conta
da Ofertante. As despesas com a realizagao do Leilao, tais como corretagem ,
emolumentos e taxas instituidas pela B3, pela Camara de Compensagao e
Liquidagao da B3 e/ou pela Central Depositaria da B3 obedecerao as tabelas
vigentes a epoca da realizagao do Leilao e as demais disposigSes legais em vigor.
5.6. Garantia Financeira. Nos termos do § 4° do artigo 7° da Instrugao CVM 361, e
do Contrato de Intermediagao, a liquidagao financeira da OPA sera garantida pela
Instituigao Intermediaria, independentemente de qualquer ato a ser praticado pela
Ofertante.
6.
OBRIGAGOES ADICIONAIS
6.1. Obrigacao Super \'eniente: O Ofertante pagara , nos termos do artigo 10,
inciso I, da Instrucao CVM 361, aqueles que venderem suas Agoes em Circulagao
da OPA, a diferenga a maior, se houver, entre o Prego da OPA que estes receberem
pela venda de suas Agoes em Circulagao, atualizado pela variagao da Taxa SELIC,
desde a Data de Liquidagao da OPA ate a data do efetivo pagamento do valor que
seria devido, e ajustado pelas alteragoes no numero de agoes decorrentes de
bonificagoes, desdobramentos, grupamentos e conversoes eventualmente ocorridos,
e (i ) o valor por agao que seria devido, ou venha a ser devido, caso venha a se
verificar, no prazo de 1 ano contado da data de realizagao do Leilao, fato que
impusesse, ou venha a impor, a realizagao de oferta publica de aquisigao de agoes
obrigatoria, nos termos do artigo 2°, incisos I a III, da Instrugao CVM 361, e (ii) o
valor a que teriam direito, caso ainda fossem acionistas da Companhia e
11

dissentissem de deliberapao da Companhia que venha a aprovar a realizapao de
qualquer evento societario que permita o exercicio do direito de recesso, quando
esse evento se verificar dentro do prazo de 1 ano, contado da data da realizapao do
Leilao.
6.1.1. Na data deste Edital, o Ofertante nao preve a ocorrencia de fato que venha a
impor a realizapao de nova oferta publica de aquisipao obrigatoria de apoes da
Companhia.

.

DAS INFORMACOES SOBRE A COMPANHIA
7
7.1. Sede. Domicilio e Obieto Social. A Companhia e uma sociedade por apoes,
com sede na cidade de Cotia, Estado de Sao Paulo, na Rua Howard Archibald
Acheson Junior n° 55, Bloco A, 1° andar, Bairro Jardim da Gloria, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 92.929.520/0001-00 e tem por objeto social: a ) a
industrializapao, o comercio, a importapao e exportapao de refrigeradores,
condicionadores e purificadores de ar e seus componentes e acessorios; b) a
industrializapao, o comercio, a importapao e exportapao de televisores, radios,
radiolas, amplificadores e seus componentes e acessorios; c) a industrializapao, a
importapao e exportapao de quaisquer outros produtos eletrodomesticos ou
eletronicos e seus componentes e acessdrios; d) o comercio, a representapao, a
comissao e consignapao de aparelhos eletrodomesticos e eletronicos.
7.2. Capital Social. O Capital Social da Companhia subscrito e integralizado e de
R$ 78.245.643,75 (setenta e oito milhoes, duzentos e quarenta e cinco mil,
seiscentos e quarenta e tres reais e setenta e cinco centavos) dividido em 2.529.419
apoes distribuidas entre as especies e classes discriminadas abaixo:
AcSes ON

Tipo de Investldor

AcSes PN " A"

AcSes PN " B"

Total

Parti rip a
caono
Capital

Grupo de Sodos Controladores

Adonlstas n§o controladores
Total

1.535.400 81,28%
r
353.604 18,72%
L889.004 100,00%

268.476

r
r

52,40%
47,60%

243.856
r
512.332 100,00%

83.862 65,47% L887.738
r
44.221 34,53%
64L 681

74,63%
25,37%

128.083 100,00% 2.529.419 103,00%

7.3. Composicao da Participacao Acionaria. Considerando a operagao divulgada por
meio do fato relevante de 20 de dezembro de 2017, a composigao da paiticipagao
acionaria da Companhia era a seguinte:
Partldp.

Adonlstas

Acoes ON

Acfies PN MA"

,, ,t

AcSes PN B

D2.
Capital

Walter Sacca1

Afam Empreend. e Neg.Comerdais Ltda.1

Paulo Sergio Barros Barbanti 2
Outros

2

Total

3.490

0,18%

12.976

1.531.910

81,09%

255.500

190.064

10,07%

74.960

163.540
8,66%
1.8S9.0Q4 100,03%

r

r

2,53%

412

49,87%

83.450

14, 63%

168.896 32,97%
512.332 100,00°,a

9.851

16.878

0,66%

65,15% 1.870.860

73,96%

0,32%

7, 69%

274.875

10,87%

34.370 26,83% 366.806 14,50%
128.083 100,00% 2.529.419 100,00%

(’acionista controlador) e (2agoes em circulagao)
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7.4. Indicadores Economico-financeiros da Companhia. Os indicadores economicofinanceiros da Companhia com base nas demonstrates financeiras sao os
seguintes:
Exeracio Social Encerrado em:
Rubricas e Indices

31/12/ 2014
78.246
96.236
( 24.444)
1.648
( 55)
( 22.851)

Capital Social Realizado

Patrimonio liquido
Resultado antes fo resultado financ. etrib

.

Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuig 3o social
Lucro ( prejuizo liquido)

31/12/2016

31/12/ 2017

78.246
75.867
( 24.738)

78.246
43.533
( 21.964 )
903

( 21.069)

78.246
64.593
( 4.250)
2.697
( 893)
( 2.446)

( 21.061)

91.465

72.695

48.929

3.669

128.085

Total do Passivo

Passivo circulante
Passivo n 3 o circulante

Numero deagoes ( mil )
Lucro ( prejuizo liquido) por a ao

^

Valor Patrimonio Liquido por a ?ao
Total do passivo / Patrimonio Liquido (%)
Lucro ( prejuizo liquido )/Patrimonio liquido [ % )

.

31/ 12/ 2015

.

Lucro ( prej liquido) / Cap social realizado (%)

18.907
12.942
126.471,030
- 18,0682%
0, 7609
133,0947%

10.990
4.608
126.471,030
- 16, 65915%
0,5999
120, 5597%

5.274
2.828
2.529, 419
- 96, 70205%
25, 5367
112, 5432%

- 23, 7448%

- 27,7710%

- 3, 7868%

- 48, 3794%

- 29, 2040%

- 26, 9266%

- 3, 1260%

- 26, 9164%

-

1.780
3.616
2.529, 419
- 832, 64180%
17, 2107
112, 3952%

Indicadores Economicos Financeiros

Btoaues
Capital

rculante Liquido

Indice de Uquidez corrente
Indice de LlquidczSeca

Ativo Total

teceita Liquida
Vendas

Retabilidade do Ativo
Giro dos Ativos
Giro do Ativo Total

Passivo N 3oClrculante
Endividamento Geral

Lucro Bruto

leceita Ooeracional Liquida
Margem Bruta
Margem Operacional
Margem Liquida

Retorno sobre Ativo Total
Retorno sobre o PL
Lucro porAySo

2

Indice de Uquidez
73.317 I
37.472
16.820
8.311
54.410
26.482
3, 8778
3, 40%
2, 9882
2, 6534
Indice de Atividade
128.085
91.465
97.032
45.260
45.260
97.032
( 0, 1784)
( 0, 2304)
0, 49483
0,75756
0, 75756
0, 49483
Indices de Endivldamento
12.942
4.608
0, 24866
0, 17054
Indices de Lucratlvidade
13.892
4.954
45.260
97.032

0,14317
0, 14317
( 0, 23550)
0, 10846
( 0, 23745)
( 0,18068)

Em 29/04/2016 houve grupamento das a?oes

•

0, 10946
0, 10946
( 0, 46551)
0, 05416
( 0, 27771)
( 0, 16659)

14.393
45
9.119
2, 7290

25.532
23.752

2, 7205

14, 3438
14, 3438

72.695
53.489
53.489
( 0,0336)
0, 73580
0, 73580

48.929
3.708
3.708
( 0,4304)
0, 07578
0,07578

2.828
0, 11145

3.616
0, 11028

9.054
53.489
0, 16927
0, 16927
( 0,04573)
0, 12455
( 0,03787 )
( 0,%702)

526
3.708
0, 14186
0, 14186
( 5, 67988)
0,01075
0, 48379)
8, 32642 )

Adicionalmente , as Demonstragoes financeiras anuais e periodicas de 2017 da Companhia
seguintes
enderegos
disponiveis
eletrdnicos :
nos
estao

http:// www.springergroup.com.br/resultados-financeiros:
www.cvm.gov.br

www.bmfbovespa.com.br

e

7.5. Informacoes Historicas Sobre as Negociacoes com Acoes de Emissao da
Companhia . O quadro abaixo apresenta a quantidade de negocios e de titulos
negociados, o volume financeiro e a cota9ao media das afoes ordinarias da
Companhia negociadas na B3, no periodo de 01 de dezembro de 2016 a 09 de abril
de 2018.
Pregao

2016-12
2017-01
2017-02
2017-03
2017-05
2017-06
2017-07
2017-08
2017-09
2017-10
2017-11
2017- 12
2018-01
2018-03
2018-04
(!)

Negocios
8

Quantidade
1.000

42

6.300
1.400
1.900

13
12
30
3
19
22
18
5
4
4
5
3

900
500
400
2.500
300

4

500

9.300
300
3.500
2.500

2.100

Volume
8.839,00
90.058,00
19.689,00
25.861,00
110.713,00
3.203,00
33.536,00
21 ,821,00
19.537,00
8.457,00
4,515,00
3.823,00
23.625,00

2.694,00

Preqo Medio
8,84
14,29
14,06
13,61
11,90
10,68
9,58
8 ,73
9,30
9,40
9 ,03
9,56
9,45
8,98

3.783,00

7,57

( * ) ate
09/04/2018

f\

7.6
como Companhia Aberta. O registro da Companhia, de que trata o
Artigo 21 da Lei n° 6.385/76, conforme alterada, bem como as informa9oes
referentes ao registro da Companhia, encontram-se atualizados ate a presente data.
Registro

7.7 Observa9oes Adicionais.
7.7.1 A Companhia informa que quando da apresenta9ao das Informa9oes
Trimeslrais ( ITR), em 30.09.17, constou ressalva apresentada pelo Auditor
Independente, no sentido de que, a epoca, para 78% do montante relativo a Servi90s
Prestados por Terceiros, nao haviam sido apresentados documentos que
permitissem analise por parte da Auditoria. Em 27.03.2018 o auditor da Companhia
emitiu novo Relatorio sobre Revisao de Informa 9oes Trimestrais, em substitu ao
ao emitido em 16/11/2017, tendo em vista a reapresenta9ao das Informa9oes
Trimestrais ( ITR) correspondente ao 3° Trimestre de 2017. O auditor enfatiza que

^
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parte dos valores correspondentes a Servifos Prestados por Terceiros foram
devidamente comprovados, e a outra parte pela restitui ao de “Parte Relacionada”
no montante de R$ 1.272 mil, em decorrencia das providencias mencionadas, o
auditor esclarece que a ressalva anteriormente apresentada nao e necessaria . A
Companhia tambem informa a existencia do Processo Sancionador, em andamento
na CVM (nl 9957.010686/2017-22), e que seus eventuais desdobramentos nao serao
de responsabilidade da Companhia, eis que decorrerao em responsabilidade direta
dos profissionais e/ou acionistas envolvidos.

^

7.7.2 Em atendimento ao disposto nas alineas “1” e “m”, do Item I do Anexo II da
Instru9ao CVM 361/2002, a companhia esclarece que nos ultimos 6 (seis) meses:
(i) nao foram formalizados quaisquer contratos, pre-contratos, opfoes, cartas de
inten9ao ou quaisquer outros atos juridicos dispondo sobre a aquisi9§o ou aliena9§o
de valores mobiliarios da companhia objeto dos quais o ofertante ou pessoas
vinculadas sejam parte ou beneficiarios, ( ii) nao foram celebrados quaisquer
contratos, pre-contratos, op9oes, cartas de inten9§o ou quaisquer outros atos
juridicos similares entre: (a) o ofertante ou pessoas ale vinculadas; e ( b) a
companhia objeto, seus administradores ou acionistas titulares de a9oes
representando mais de 5% (cinco por cento) das a9oes objeto da OPA ou qualquer
pessoa vinculada as pessoas mencionadas em “b” acima.
8.

DAS INFORMACOES SOBRE A OFERTANTE

8.1. Sede Social Jurisdicao e Objeto Social. A Ofertante AFAM
EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS COMERCIAIS LTD A. pessoa juridica com
sede com sede na Cidade de Cotia, Estado de Sao Paulo, na Rua Howard Archibald
Acheson Junior n° 55 - Bloco B, 1° andar, bairro Jardim da Gloria, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (“CNPJ/MF”) sob o n° 51.251.700/0001 -90 e
tern por objeto social: (a) arremata9*io judicial ou extrajudicial de bens imoveis ou
direitos a eles relativos; ( b) venda, compra, promessa de venda e compra, cessao,
promessa de cessao de bens imoveis proprios e diretos a eles relativos, bem como
administra9ao de imoveis proprios e/ou de terceiros; (c) parlicipa 9ao em negocios
imobiliarios; (d ) empreendimentos rurais; (e) outras atividades afins; (f ) fomento
comercial atraves de opera9oes de “factoring” e mediante aplica 9ao de recursos
proprios para adquirir e alienar por qualquer forma direitos creditorios de pessoas
juridicas decorrentes de vendas de bens e presta9§o de servi90s; (g) participa9§o em
outras empresas e empreendimentos em geral, bem como, participar de outros \
negocios de acordo com o livre entendimento da Diretoria. Paragrafo unico: O vobjeto da sociedade podera ser expandido ou modificado mediante delibera9ao de
75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

^
1

8.2. Capital Social. Na data da publica9ao deste Edital, o capital social da Ofertante
era de R$ 73.749.700,00 (setenta e tres milhoes, setecentos e quarenta e nove mil e
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setecentos reais), dividido em 73.749.700 (setenta e tres milhoes, setecentos e
quarenta e nove mil e setecentas) cotas com valor nominal de 1 ,00 (um real ) cada .
8.3. Composicao da Participacao. A composigao da participagao da Ofertante na
data de publicagao deste Edital era a seguinte:
Cotista
Sr. Walter Sacca
Milzen Tamar Gaeta Sacca
Ana Paula Gaeta Sacca
Fernanda Gaeta Sacca
Alexandra Gaeta Sacca

Total

qtde
25.774.850
25.774.850
7.400.000
7.400.000
7.400.000
73.749 . 700

Percentual
34,94
34,94
10,04
10,04
10,04
100%

8.4. Vinculo Societario entre a Ofertante e a Intermediadora. A Ofertante, seus
socios e dirigentes, nao possui nenhum vinculo societario com a COINVALORES
CCVM LTDA , intermediadora da OPA e tampouco exerce qualquer cargo naquela
instituigao. O relacionamento entre a Ofertante e a instituigao intermediadora e de
cliente (ofertante) e de prestadora de servigos ( instituigao intermediaria).
8.5. TransacSes Relacionadas. Nao existem transagoes realizadas entre as partes
relacionadas da Ofertante com a Companhia.
9.

DECLARACOES

9.1. Declaracoes da Ofertante. A Ofertante declara que:

(i) nos termos do artigo 7°, § 1°, da Instrugao CVM n° 361/02, que e responsavel
pela veracidade, qualidade e suficiencia das informagoes fomecidas a CVM ao
mercado, bem como por eventuais danos causados a Companhia , aos seus acionistas
e a terceiros, por culpa ou dolo, em razao da falsidade, imprecisao ou omissao de
tais informagoes,
(ii) antes da operagao de aquisigao do controle possuia 502.360 agoes ordinarias
nominativas, 57.120 acoes preferenciais nominativas Classe “A” e 22.519 agoes
preferencias nominativas Classe “B” de emissao da Companhia , e apos a operagao
de aquisigao a Ofertante passou a ter 1.531.910 agoes ordinarias nominativas,
255.500 agoes preferenciais nominativas Classe “A” e 83.450 agoes preferenciais

nominativas Classe “B”,
(iii) nao adotou qualquer medida visando (ou que tenha|causado ou que possa ser
esperado que cause ou resulle) a estabilizagao ou manipulagao do prego das Agoes
Objeto da Oferta;
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(iv) nao distribuiu qualquer material com relagao a Oferta, exceto pelo Edital;

(v) desconhece a existencia de quaisquer fatos ou circunstancias, nao revelados ao
publico, que possam influenciar de modo relevante os resultados da Companhia ou
a cotagao das suas agoes;

(vi) nao ha qualquer acordo ou contrato regulando o exercicio do direito de voto ou
a compra e venda de valores mobiliarios de emissao da Companhia que tenha como
parte qualquer da Ofertante que nao tenha sido objeto de divulgagao publica;
(vii) nao possui, bem como pessoas a ela vinculadas nao possuem, na data deste
Edital, emprestimo de valores mobiliarios emitidos pela Companhia;
(viii) nao possui, bem como pessoas a ela vinculadas nao possuem, na data deste
Edital, exposigao em derivativos referenciados em valores mobiliarios emitidos pela
Companhia; e

(ix ) exceto pela aquisigao de 1.029.550 agoes ON, 198.380 agoes PNA e 60.931
agoes PNB de emissao da Companhia junto ao grupo de Alienantes, nao houve
qualquer negociagao privada, entre partes independentes, tendo por objeto agoes da
Companhia, envolvendo a Ofertante ou pessoas a elas vinculadas, nos ultimos 12

meses.

-

(x) em atendimento ao artigo 15 A, incisos I a III, durante o periodo da Oferta,
iniciado em 20 de dezembro de 2017, data de divulgagao do Fato Relevante, nao
realizou nem realizara quaisquer das seguintes praticas vedadas: ( i) alienar, direta
ou indiretamente, agoes da mesma especie e classe das agoes objeto da Oferta, (ii )
adquirir agoes da mesma especie e classe das agoes objeto da OPA, em se tratando
de OPA parcial; e (iii) realizar operagoes com derivativos referenciados em agoes
da mesma especie e classe das agoes objeto da OPA.

9.2. Declaracoes da Instituicao
que:

Intermediary.

A Instituigao

Intermediary

declara

(i) em atendimento ao § 2° do artigo 7° da Instrugao CVM n° 361/02, que tomou
todas as cautelas e agiu com elevados padroes de diligencia para assegurar que as
informagoes prestadas pela Ofertante fossem verdadeiras, consistentes, corretas e
suficientes, respondendo pela oniissao nesse seu dever, bem como verificou a
suflciencia e a qualidade das informagoes fomecidas a CVM e ao mercado durante
todo o procedimento da Oferta, necessarias a tomada de decisao por parte dos
acionistas, incluindo as informagoes periodicas e eventuais da Companhia Objeto e
as informagoes contidas neste Edital.
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(ii ) desconhece a existencia de quaisquer fatos ou circunstancias, nao revelados ao
publico, que possam influenciar de modo relevante os resultados da Companhia ou
as cotagdes das Agoes Objeto da Oferta;
(iii) nem ela, nem sua controladora nem pessoas a ela vinculadas, na data deste
Edital, possuiam agoes ordinarias, emprestimo de valores mobiliarios emitidos pela
Companhia, muito menos eram parte de contratos, pre-contratos, opgoes, cartas de
intengao ou outros atos juridicos dispondo sobre a aquisigao ou alienagao de valores
mobiliirios de emissao da Companhia; e

(iv) exceto no que se refere a Oferta, a Instituigao Intermediaria nao possui
atualmente qualquer relacionamento com a Ofertante. A Ofertante podera, no
futuro, contratar a Instituigao Intermediaria ou sociedades de seu conglomerado
economico para a realizagao de operagoes fmanceiras usuais, incluindo, entre
outras, investimentos, emissoes de valores mobiliarios, prestagao de servigos de
banco de investimento, formador de mercado, credito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operagoes fmanceiras necessarias a condugao das suas atividades.

10.

OUTRAS INFORMACOES

10.1. Acesso ao Edital e Lista de Acionistas: Este Edital e a lista de acionistas da
Companhia, com os respectivos enderegos e quantidade de agoes, estao a disposigao
de qualquer pessoa interessada no enderego da Ofertante, da Companhia, da
Instituigao Intermediaria, da CVM e da B 3 infonnados a abaixo, sendo que a lista
de acionistas da Companhia somente sera disponibilizada aos interessados que
comparecerem aos enderegos mencionados abaixo e apenas mediante identificagao
e recibo assinados pela parte interessada, conforme estabelecido na alinea “o”, do
Item I do Anexo II, da Instrugao CVM 361, ressaltando que a lista de acionistas da
Companhia nao estara disponivel no website da Ofertante, da Companhia, da
Instituigao Intermediaria, da B3 ou da CVM:
AFAM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS COMERCLA1S LTD A.
Rua Howard Archibald Acheson Junior n° 55 , Bloco B, 1 ° andar
Jardim da Gloria
Cotia - SP - CEP 06711-280

SPRINGER S.A.
Rua Howard Archibald Acheson Junior n. 55, Bloco A, 1° andar, bairro Jardim da
Gloria, Cep 06711 280
Cotia - SP
hitn://www snringergroun.com.br/edital-de-oferla -miblica -de-acoes (para consultar
o Edital, acessar neste website o item “RELACIONAMENTO COM
INVESTIDOR” e selecionar o item “OPA” e na sequencia o link “Edital de Oferta
Publica de Aquisigao de Agoes Ordinarias de emissao da Springer S. A.
a

-

,
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COINVALORES CCVM - LTDA
Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 1461, 10° andar, Torre Sul,
Jardim Paulistano, Cep 01452-921, Sao Paulo - SP.
www.coinvalores.com.br (para consultar o Edital, acessar neste website o item
“PRODUTOS E SERVICOS” e, em seguida. clicar em “OFERTAS PUBLICAS” e
na sequencia em Ofertas em Andamento. clicar em SPRINGER - Edital OPA ).

-

Comissao de Valores Mobiliarios CVM
Rua Cincinato Braga, 340, 2°,3° e 4° Andares, Centro - Sao Paulo - SP
Rua Sete de Setembro n. 111, 5° Andar - “Centro de Consultas”
Rio de Janeiro - RJ
www.cvm.gov. br (para ter acesso e consultar o Edital neste website, deve-se clicar
seguidamente em “CONSULTAS A BASE DE DADOS”, “Ofertas Publicas”,
“OFERTAS DE AQUISICAO (OPA), “EM ANALISE”, “SPRINGER S.A.” e
Edital.

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao
Praga Antonio Prado, n° 48, 2° andar - Sao Paulo
Diretoria de Negociagao
Eletronica.
www.bmfbovesDa.com.br (para consultar o Edital, acessar neste website o item
“MERCADOS” e, em seguida, clicar em “LEILOES”, posteriormente clicar em
“BOLSA DE VALORES” e, finalmente em “EDITAL - OPA de Agoes Ordinaria
da SPRINGER”).

—

10.2. Documentos da OPA. Os acionistas da Companhia devem ler atentamente este
Edital e demais documentos relevantes relacionados a OPA publicados pela
Ofertante ou pela Companhia ou arquivados na CVM tendo em vista que tais
documentos contem informagSes impoitantes.

10.3. Acionistas Domiciliados Fora do Brasil. Os acionistas da Companhia
domiciliados fora do Brasil poderao estar sujeitos a restrigoes impostas pela
legislagao de seus paises quanto a aceitagao da presente OPA, a participagao no
Leilao e a venda das Agoes. A observancia de tais leis aplicaveis e de inteira
responsabilidade de tais acionistas nao domiciliados no Brasil.
10.4. Valores Mobiliarios Emitidos Publicamente pela Companhia. Alem das agoes
ordinarias de sua emissao, a Companliia nao emitiu outros valores mobiliarios.
10.5. Identificacao dos Assessores Juridicos da Oferta.
Assessor Juridico da Ofertante
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NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA , brasileiro,
casado, advogado, portador da cedula de identidade RG-SSP/SP n° 8.574.531 ,
inscrito na OAB/SP n° 78.179, e no CPF/MF n° 011.351.618-52; DANIEL LARA
MORAES, casado, advogado, portador da cedula de identidade RG-SSP/SP n.°
27.624.203-8, inscrito na OAB/SP n° 212.518, e no CPF/MF n° 291.999.748-35;
FELIPE FABRE RAGOT, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cedula de
identidade RG-SSP/SP, n° 34.040.749-9, inscrito na OAB/SP n° 298.485, e no
CPF/MF n° 359.540.678-80, todos integrantes do escritorio Peppe e Bonavita
Advogados Associados, registro perante OAB/SP 952, na Avenida Engenheiro Luis
Carlos Berrini n° 1.645, 2° andar, Sao Paulo-SP, CEP 04571 011.

-

10.6. Atendimento aos Acionistas. O Servipo de Atendimento aos Acionistas da
Companhia e prestado pela Area de Relagoes com Investidores, no telefone (55 11 )
4612-1517 ou pelo e-mail: manuelvaranda@terra.com.br.
10.7. Registro e Autorizacao da Oferta e Autorizacao do Leilao: A presente Oferta
Publica foi previamente submetida a analise da Comissao de Valores Mobiliarios CVM e foi registrada em [ • ] de [ • ] de 2018 sob o n° [ • ], tendo a B3 autorizado a
realizaQao do Leilao em seu sistema eletronico de negocia ao em [•] de [•] de 2018.

^

LEIA ATENTAMENTE ESTE EDITAL ANTES DE ACEITAR A OPA.

O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA PRESENTE OFERTA
PUBLICA NAO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSAO DE VALORES
MOBILIARIOS - CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMACOES
PRESTADAS, JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO OFERTANTE OU
DO PRECO OFERTADO PELAS ACOES OBJETO DESTA OFERTA PUBLICA.

Sao PauloA30 de abril

018.

AFAM EMPREENDIMENTOS E NEGGCIOS COMERC1AIS LTDA
OFERTANTE

COINVAL

LTDA

INSTITUICAO INfERMElMA
Fernando Ferreira da Silva Telles

\

Paulino Botelho de Abreu Sampaio

20

