BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO CONDICIONADA

Empresa (Sociedade Emissora)

CNPJ nº

MARCOPOLO S.A.

88.611.835/0001-29

Código/Nome do acionista

CNPJ/CPF nº

Preço de emissão por ação

AG/RC/RD

R$ 3,20

RCA de 10.12.2018

Ações possuídas

Quantidade base de
cálculo

Reserva de Sobras
( ) Sim
( ) Não

Forma de pagamento

Quantidade a subscrever

Valor a Pagar

R$
Valor total da Subscrição (R$)

( ) Em dinheiro
( ) Mediante compensação crédito relativo aos Juros
sobre o Capital Próprio a serem pagos pela
Marcopolo no dia 01/02/2019

R$

Preenchimento Opcional:
Tendo em vista a possibilidade de homologação parcial do aumento de capital social aprovado, a subscrição por mim exercida
por meio deste Boletim de Subscrição fica sujeita à seguinte condição: (escolha apenas uma opção entre os itens A ou B, e, caso
decida escolher o item B, escolha apenas uma opção entre os itens C(i) ou C(ii):
( ) A – O valor mínimo do aumento de capital não poderá ser inferior ao valor máximo do aumento aprovado pela Companhia;
ou
( ) B – O valor mínimo do aumento de capital não poderá ser inferior a R$ 14.227.126,40 (quatorze milhões, duzentos e vinte e
sete mil, cento e vinte e seis reais e quarenta centavos)
C – Caso tenha assinalado a opção B acima e a condição venha a ser satisfeita,
( ) Desejo receber a totalidade das ações por mim subscritas; ou
( ) Desejo receber o número mínimo necessário para manter a minha participação no capital social da Companhia.
A seguir, indico os dados para fins crédito do valor excedente, em razão de ter indicado uma das condições acima:
Banco:
Agência:
Conta:
Nome do Acionista/Denominação social:
CPF/CNPJ:
Telefone do acionista:
Endereço do Acionista:

Observação: Nos termos do item 12 do Aviso aos Acionistas divulgado pela Companhia,
havendo interesse do subscritor no recebimento da totalidade das ações por ele
subscritas, não preencher este quadro.
DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS EXPRESSAS
NESTE BOLETIM.

__________________________________________
Data e Local

________________________________________
Assinatura Acionista

