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09 de Maio de 2016

MARCOPOLO S.A. - Divulgação da aquisição de participação acionária relevante
Prezados Senhores,
1. O signatário, T. Rowe Price Associates, Inc. em nome de seus conselheiros afiliados, pelo presente informa que, em
6 de maio de 2016, adquiriu, em nome de alguns de seus clientes, na capacidade de gerentes de investimento, ações
preferencias da MARCOPOLO S.A. que, após transação relevante, acumulou 29.098.600 ações preferenciais,
representando 5,24% do total de ações preferenciais emitidas pela MARCOPOLO S.A. naquela data.
2.

3.

Para os propósitos do Artigo 12 da Comissão de Valores Mobiliários brasileira ("CVM"), Normativa
nº 358, de 3 de janeiro de 2002 ("Normativa nº 358 da CVM"), alterada pela Normativa nº 449 da
CVM, de 15 de março de 2007, a T. Rowe Price Associates, Inc. pelo presente solicita que o Diretor
de Relações com Investidores da MARCOPOLO S.A. divulgue as informações a seguir para a CVM
por meio do Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais – IPE:
(i)

A T. Rowe Price Associates, Inc. tem sua sede no endereço East Pratt Street, 100, Baltimore,
Maryland 21202, Estado Unidos da América;

(ii)

A T. Rowe Price Associates, Inc. adquiriu ações preferenciais de forma que o total de ativos após
a transação relevante é de 29.098.600 de ações preferenciais da MARCOPOLO S.A., na
capacidade de gerente de investimentos, conforme especificado no item 1 acima;

(iii)

O propósito da participação societária supramencionada é estritamente para fins de
investimentos e não busca uma alteração no controle ou uma alteração na estrutura
administrativa da MARCOPOLO S.A.;

(iv)

Nenhuma debênture conversível em ações emitida pela MARCOPOLO S.A. é de posse dos
clientes; e

(v)

Nenhum acordo ou contrato regulamentando o exercício de direito do voto ou compra e venda
de títulos emitidos pela MARCOPOLO S.A. foi executado pelos relevantes clientes.

Não hesite em entrar em contato conosco em caso de qualquer dúvida ou comentários no que concerne
ao acima disposto.

Atenciosamente,

T. ROWE F ICE ASSOCIATES, INC.
Gary Greb
Vice President
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