NBIM
Norges Bank lnvestment Management
Marcopolo S.A.
Avenida Rio Branco, 4889
Bairro Ana Rech - Caxias do Sul, RS
Brasil 95060-145

Data: 04/12/2015

Fax: + 55 54 2101.4648
A/C: Relações com Investidores

Notificação de propriedade de acordo com a Norma ICVM 358/02
(I) Nome e endereço do acionista em questão:
Norges Bank (Banco Central da Noruega, registro nº 937884117), Bankplassen 2, P.O Box
1179 Sentrum, 0107 Oslo, Noruega
(II) O propósito de aquisição e o interesse é meramente de investimento;
(III) Em 03/12/2015, as ações preferenciais detidas pelo Norges Bank na Marcopolo S.A. (SEDOL:
2599131) caíram abaixo do limite de 5%, totalizando 27.182.851 ações ou 4,90% das ações
preferenciais em circulação;
(IV) Antes de cair abaixo do limite de 5%, o Norges Bank detinha 28.312.551 ações preferenciais de
emissão da Marcopolo S.A., correspondente a 5,10% das ações preferenciais;
(V) Não há qualquer acordo ou contrato regulando o direito a voto ou compra e venda de títulos
emitidos pela empresa.

Atenciosamente,

Stanislav Boiadjiev

Analista Senior - Compliance
Norges Bank Investment Management

PRIVACIDADE E CONFIDENCIALIDADE
As informações contidas neste fax são exclusivas para o destinatário.
Ele pode conter informações confidenciais ou estratégicas e se você não for um dos destinatários, não deve copiar, distribuir ou conduzir qualquer
ação com relação a ele. Se você recebeu este fax por engano, notifique-nos imediatamente ligando para +47 22 3162 71, devolvendo o original ao
remetente pelo correio. Nós reembolsaremos as despesas de postagem.
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