4. PROCEDIMENTO DA OFERTA
Após a publicação do Aviso ao Mercado, a disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BB Seguridade Participações S.A. (“Prospecto Preliminar”), o
encerramento do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas (conforme definidos no
item 4.1.1(i)(a) abaixo), a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item 7 abaixo), a
celebração do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, a concessão do registro da Oferta
pela CVM, a publicação do Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da BB Seguridade Participações S.A. (“Anúncio de Início”) e a disponibilização do Prospecto Definitivo da
Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BB Seguridade Participações S.A.
(“Prospecto Definitivo” e, em conjunto com o Prospecto Preliminar, “Prospectos”), as Instituições Participantes da
Oferta realizarão a colocação das Ações (considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações Suplementares)
em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não
solidária, nos termos da Instrução CVM 400, por meio de duas ofertas distintas, quais sejam, (i) a oferta destinada a
Investidores da Oferta Não Institucional (conforme definido no item 4.1.1(i) abaixo) (“Oferta Não Institucional”), a
qual compreende (a) uma oferta destinada a Investidores Não Institucionais de Varejo (conforme definido no
item 4.1.1(i) abaixo) , na qual terão prioridade de alocação os Empregados (conforme definido no item 4.1.1(i) abaixo)
(“Oferta de Varejo”), e (b) uma oferta destinada a Investidores Não Institucionais Qualificados (conforme definidos
no item 4.1.1(ii) abaixo) (“Oferta de Dispersão”); e (ii) a oferta institucional destinada a Investidores Institucionais
(conforme definido no item 4.2 abaixo) (“Oferta Institucional”), conforme descritas, respectivamente, nos itens 4.1
e 4.2 abaixo, observado o disposto na Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento
de Listagem do Novo Mercado de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”
e “Novo Mercado”, respectivamente). Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia e do
Acionista Vendedor, elaborarão um plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da
Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o
qual levará em conta a criação de uma base diversificada de acionistas e relações da Companhia, do Acionista
Vendedor e dos Coordenadores da Oferta com investidores e outras considerações de natureza comercial ou
estratégica dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e do Acionista Vendedor, observado que os Coordenadores
da Oferta assegurarão (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, bem como (ii) o tratamento
justo e equitativo a todos os investidores, em conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400; e (iii) que as
Instituições Participantes da Oferta recebam previamente exemplar do Prospecto Preliminar para leitura obrigatória,
de modo que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas junto aos Coordenadores da Oferta. O Contrato de
Colocação estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Coordenador Líder e à CVM, a partir da data
de publicação do Anúncio de Início, nos endereços indicados no item 15 abaixo. Poderá ser aceita a participação de
Investidores Institucionais (conforme definido no item 4.2. abaixo) que, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM
400, sejam (i) administradores e/ou controladores da Companhia e/ou do Acionista Vendedor, (ii) administradores
e/ou controladores de quaisquer das Instituições Participantes da Oferta e/ou de quaisquer dos Agentes de Colocação
Internacional, (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta, ou (iv) cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes
ou colaterais até o segundo grau de qualquer uma das pessoas referidas nos itens (i), (ii) e (iii) anteriores (“Pessoas
Vinculadas”) do total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais). será automaticamente cancelada pela Instituição Participante da Oferta na eventualidade de haver
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Recomenda-se aos
potenciais investidores que leiam o Prospecto Preliminar, em especial as seções “Principais Fatores de
Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, bem como as seções
“Fatores de Risco” e “Riscos de Mercado” nos itens 4 e 5, respectivamente, do Formulário de Referência
antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas
no artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção (hedge) de operações com derivativos, tendo as Ações como
referência, incluindo operações de total return swap, contratadas com terceiros, são permitidos na forma do artigo 48
da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da
Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. 4.1.
Oferta Não Institucional: 4.1.1 Público Alvo da Oferta Não Institucional: A Oferta Não Institucional será
composta: (i) da Oferta de Varejo, realizada junto a: a. pessoas físicas que figurem como empregados do Banco do
Brasil, assim registrados em 28 de março de 2013 (“Empregados”), que decidirem participar da Oferta de Varejo
mediante o preenchimento de formulário específico (“Pedido de Reserva”) e/ou Termo de Adesão ao FIA-BB Seg
(conforme definido abaixo), conforme o caso, durante o período compreendido entre 10 de abril de 2013, inclusive, e
22 de abril de 2013, inclusive (“Período de Reserva”) ou o período compreendido entre 10 de abril de 2013,
inclusive, e 12 de abril de 2013, inclusive (“Período de Reserva para Pessoas Vinculadas”), conforme o caso; e b.
investidores pessoas físicas e jurídicas, FIAs-BB Seg (conforme definido neste item 4.1.1 abaixo) e clubes de
investimento (registrados na BM&FBOVESPA, nos termos da regulamentação em vigor), residentes e domiciliados no
Brasil, que não sejam considerados Investidores Institucionais (conforme definido abaixo), que decidirem participar da
Oferta de Varejo mediante o preenchimento de Pedido de Reserva, de Pedido de Reserva de FIA-BB Seg (conforme
definido abaixo) e/ou de Termo de Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o caso, durante o Período de Reserva ou o Período
de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso (“Investidores Não Institucionais de Varejo” e, quando
referidos em conjunto com os Empregados, os “Investidores da Oferta de Varejo”). (ii) da Oferta de Dispersão,
realizada junto a investidores pessoas físicas residentes e domiciliadas no Brasil e que sejam investidores qualificados
nos termos do artigo 109 da Instrução da CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada (“Instrução
CVM 409”) que decidirem participar da Oferta de Dispersão mediante o preenchimento de Pedido de Reserva,
durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso (“Investidores Não
Institucionais Qualificados” ou “Investidores da Oferta de Dispersão”). Os Investidores da Oferta de Varejo e os
Investidores da Oferta de Dispersão são referidos conjuntamente como sendo os “Investidores da Oferta Não
Institucional”). Exceto se de outra forma indicada, as referências a Investidores Não Institucionais de Varejo deverão
ser estendidas, quando aplicável, aos Fundos de Investimento em Ações da BB Seguridade (“FIAs-BB Seg”), fundos
de investimento em ações a serem constituídos, no âmbito da Oferta, por determinadas Instituições Participantes da
Oferta, nos termos da Instrução CVM 409, como veículos de investimento para os Investidores da Oferta de Varejo
(exceto aqueles que sejam Pessoas Vinculadas nos termos do item 4.1.4 abaixo) que desejarem investir indiretamente
nas Ações ofertadas no âmbito da Oferta de Varejo, nos termos do regulamento e prospecto-modelos anexos ao
Prospecto Preliminar. Os Pedidos de Reserva realizados pelos FIAs-BB Seg (“Pedidos de Reserva de FIA-BB Seg”)
não estarão sujeitos ao Valor Mínimo de Pedido de Reserva da Oferta de Varejo (conforme definido no item 4.1.3.1
abaixo) e ao Valor Máximo de Pedido de Reserva da Oferta de Varejo (conforme definido no item 4.1.3.1 abaixo). Os
Pedidos de Reserva de FIA-BB Seg deverão ser realizados no último dia do Período de Reserva, de modo que o valor de
tal reserva corresponderá ao somatório do montante das ordens de investimento feitas em cotas do respectivo FIA-BB
Seg por meio de Termos de Adesão ao FIA-BB Seg realizados pelos Investidores da Oferta de Varejo que não sejam
Pessoas Vinculadas. Exceto quando indicado de forma diversa, os Pedidos de Reserva de FIA-BB Seg obedecerão aos
mesmos termos e condições dos Pedidos de Reserva. Exceto quando indicado de forma diversa, os FIAs-BB Seg
participarão da Oferta de Varejo nos mesmos termos e condições dos Investidores Não Institucionais de Varejo. 4.1.2.
Montantes da Oferta Não Institucional: No contexto da Oferta Não Institucional: (i) o montante de, no mínimo,
18% e, no máximo, 30% da totalidade das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações Suplementares e
as Ações Adicionais (“Ações da Oferta de Varejo”), será destinado à colocação pública no âmbito da Oferta de
Varejo junto a Investidores da Oferta de Varejo que realizarem Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de FIA-BB Seg
e/ou Termo de Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o caso, nos termos do item 7.1 (ii) do Regulamento do Novo
Mercado, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado, sendo que (a) o percentual
equivalente a até 5% da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as

3. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Os Coordenadores da Oferta, em nome e com a concordância do Acionista Vendedor, convidaram os
Coordenadores Especiais e convidarão as Instituições Consorciadas para participar da colocação das Ações.

2. APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS
A realização da Oferta, a delegação de poderes para o conselho de administração do Banco do Brasil fixar o Preço
por Ação (conforme definido no item 7 abaixo) e a delegação à diretoria do Banco do Brasil para praticar todos os
atos necessários para a realização da Oferta foram aprovados na assembleia geral extraordinária do Banco do
Brasil realizada em 20 de fevereiro de 2013, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Distrito Federal (“JCDF”)
em 14 de março de 2013, sob o nº 20130248401 e publicada no Diário Oficial da União e no “Jornal de Brasília”
em 25 de março de 2013. O Preço por Ação (conforme definido no item 7 abaixo) será aprovado em reunião do
conselho de administração do Banco do Brasil a ser realizada antes da concessão do registro da Oferta pela CVM,
cuja ata será devidamente registrada na JCDF e publicada no Diário Oficial da União e no “Jornal de Brasília”.

1. A OFERTA
A Oferta consistirá na distribuição pública secundária de Ações a ser realizada no Brasil, em mercado de
balcão não-organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, coordenada pelos Coordenadores
da Oferta, com a participação de determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores Especiais”) e de determinadas instituições consorciadas
autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), bem como outras instituições financeiras contratadas para participar
da Oferta Não InstitucionalNão Institucional, conforme indicadas no item 15 abaixo (“Instituições Consorciadas”,
e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta e com os Coordenadores Especiais, “Instituições Participantes
da Oferta”). Simultaneamente serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BANCO DO
BRASIL SECURITIES LLC, o J.P. MORGAN SECURITIES LLC, o BRADESCO SECURITIES, INC., o ITAU BBA USA
SECURITIES, INC., o BTG PACTUAL US CAPITAL LLC, o CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC., o BRASIL PLURAL
SECURITIES LLC e o BANCO VOTORANTIM SECURITIES, INC. (em conjunto, os “Agentes de Colocação
Internacional”) e por determinadas instituições financeiras a serem contratadas, exclusivamente para a colocação
de Ações (i) nos Estados Unidos da América para investidores institucionais qualificados , conforme definidos na
Regra 144A (“Regra 144A”) do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América, alterado (“Securities
Act”), e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam pessoas
não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não de acordo com as leis daquele país (non U.S.
Persons),com base no Regulamento S (“Regulamento S”), no âmbito do Securities Act (“Investidores
Estrangeiros”), invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento da Resolução do
Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 2.689, de 26 de janeiro de (“Resolução CMN nº 2.689”) e da Instrução
da CVM nº 325, de 27 de janeiro de (“Instrução CVM 325”), ou da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962,
conforme alterada (“Lei nº 4.131”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de
distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive
perante a . Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão
realizados em conformidade com o Placement Facilitation Agreement (“Contrato de Colocação Internacional”),
a ser celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor e os Agentes de Colocação Internacional. A Oferta será
registrada no Brasil junto à CVM, em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400. Não
será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM. As Ações não poderão ser ofertadas ou
adquiridas nos Estados Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no
Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities
Act. O Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados
Unidos da América. Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente
ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar equivalente a até 15% das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até 75.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade do Acionista Vendedor (“Ações Suplementares”), nas mesmas condições e preço das Ações
inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada pelo Acionista Vendedor ao Agente Estabilizador as quais
serão destinadas a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta
(“Opção de Ações Suplementares”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura
do Contrato de e por um período de até 30 dias contados da data de início da negociação das Ações na
BM&FBOVESPA, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais
vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação
das Ações no momento em que for fixado o Preço por Ação (conforme definido no item 7 abaixo) seja tomada em
comum acordo entre os Coordenadores da Oferta. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações
Suplementares não são objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
Adicionalmente, sem prejuízo das Ações Suplementares, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM
400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada poderá, a critério do Acionista Vendedor, em comum acordo
com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%do total de Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Suplementares), ou seja, em até 100.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas
(“Ações Adicionais”). As Ações, considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações Suplementares,
serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta de forma individual e não solidária, em regime de garantia
firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. As Ações
que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a
Investidores Estrangeiros serão obrigatoriamente adquiridas e liquidadas no Brasil, em moeda corrente nacional, nos
termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.
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Ações Adicionais), deduzido das Ações da Oferta de Varejo, será alocado prioritariamente aos Empregados que
realizarem seus investimentos de forma direta (“Alocação Prioritária”), e (b) as demais Ações da Oferta de Varejo
que não forem alocadas aos Empregados serão alocadas aos Investidores Não Institucionais de Varejo; e (ii) após a
alocação das Ações da Oferta de Varejo, o montante de, no mínimo, 2% e, no máximo, 10% da totalidade das Ações
inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais (“Ações da Oferta de
Dispersão”), será destinado à colocação pública junto a Investidores da Oferta de Dispersão que realizarem Pedido
de Reserva, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado. 4.1.3 Formas de
Participação na Oferta Não Institucional: 4.1.3.1 Participação na Oferta de Varejo: Será permitida aos
Empregados e Investidores Não Institucionais de Varejo a participação na Oferta de Varejo de forma direta e indireta,
conforme abaixo descrito neste item 4.1.3.1. Os Empregados que desejarem adquirir Ações no âmbito da Oferta de
Varejo poderão realizar seus investimentos de duas formas: (i) de forma direta, mediante o preenchimento de
Pedidos de Reserva, assinalando sua condição de Empregado, observados, para estes investidores, o valor mínimo
individual de pedido de investimento de R$1.000,00 (“Valor Mínimo de Pedido de Reserva da Oferta de
Varejo”) e o valor máximo individual de pedido de investimento de R$300.000,00 (“Valor Máximo de Pedido de
Reserva da Oferta de Varejo”), incluindo, a seu exclusivo critério, o preço máximo por Ação, como condição para
sua participação na Oferta de Varejo, e manifestando ou não a intenção de fazer uso do Plano de Incentivo (conforme
definido no item 4.1.7 abaixo); e/ou (ii) de forma indireta, mediante o preenchimento do Termo de Adesão ao FIA-BB
Seg para a subscrição em cotas de um único FIA-BB Seg, com objetivo de investimento nas Ações, nos termos do
regulamento e prospecto-modelo anexos ao Prospecto Preliminar, e observado o valor mínimo de adesão de
R$200,00 (“Valor Mínimo de Adesão”) e máximo de R$300.000,00 (“Valor Máximo de Adesão”). Os
Investidores Não Institucionais de Varejo que desejarem adquirir Ações no âmbito da Oferta de Varejo poderão realizar
seus investimentos de duas formas: (i) de forma direta, mediante o preenchimento de Pedidos de Reserva, incluindo,
a seu exclusivo critério, o preço máximo por Ação, como condição para sua participação na Oferta de Varejo,
observados, para estes investidores, o Valor Mínimo de Pedido de Reserva da Oferta de Varejo e o Valor Máximo de
Pedido de Reserva da Oferta de Varejo; e/ou (ii) de forma indireta, mediante o preenchimento do Termo de Adesão
ao FIA-BB Seg para a subscrição em cotas de um único FIA-BB Seg, com objetivo de investimento nas Ações, nos
termos do regulamento e prospecto-modelo anexos ao Prospecto Preliminar, e observado o Valor Mínimo de Adesão
e o Valor Máximo de Adesão. Para os Investidores da Oferta de Varejo que desejarem adquirir Ações no
âmbito da Oferta de Varejo, simultaneamente, na modalidade direta e na modalidade indireta, a soma do
montante constante do Pedido de Reserva e do Termo de Adesão ao FIA-BB Seg efetuado por cada
Investidor da Oferta de Varejo deverá observar o limite do valor máximo individual de pedido de
investimento de R$300.000,00 (trezentos mil reais). Dessa forma, o Pedido de Reserva e/ou Termo de
Adesão efetuado que exceder este limite individual será automaticamente cancelado. Os Empregados
que aderirem aos FIAs-BB Seg não participarão da Alocação Prioritária. 4.1.3.2 Participação na Oferta de
Dispersão: Os Investidores Não Institucionais Qualificados que desejarem adquirir Ações no âmbito da Oferta de
Dispersão poderão realizar seus investimentos apenas na forma direta, mediante o preenchimento de um único
Pedido de Reserva, incluindo, a seu exclusivo critério, o preço máximo por Ação, como condição para sua participação
na Oferta de Dispersão, observado, para estes investidores, o valor mínimo individual de pedido de investimento
acima de R$300.000,00 (“Valor Mínimo de Pedido de Reserva da Oferta de Dispersão”) e não havendo valor
máximo individual de pedido de investimento. 4.1.4 Pessoas Vinculadas: Os Investidores da Oferta Não
Institucional, exceto FIAs-BB Seg, que sejam considerados Pessoas Vinculadas, poderão realizar Pedido de Reserva
durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, o qual terminará em data que antecederá em pelo menos 7
(sete) dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item 7 abaixo), sendo que
aqueles que não realizarem seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas terão seus
Pedidos de Reserva cancelados em caso de excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais). É vedada a adesão de Pessoas
Vinculadas nos FIAs-BB Seg. 4.1.5 Procedimento da Oferta de Varejo: Os Pedidos de Reserva, os Pedidos de
Reserva de FIA-BB Seg e/ou os Termos de Adesão ao FIA-BB Seg (conforme abaixo definido) serão efetuados pelos
Investidores da Oferta de Varejo de maneira irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens 4.1.5 (e), (f), (h),
(r), (s), (t) e (u) abaixo, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva, de Pedido de Reserva de
FIA-BB Seg e/ou de Termo de Adesão ao FIA-BB Seg (conforme abaixo definido), conforme o caso, de acordo com as
seguintes condições: (a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
aplicável, cada um dos Investidores da Oferta de Varejo (exceto FIAs-BB Seg) interessados em participar da Oferta
deverá preencher o Pedido de Reserva e/ou o Termo de Adesão ao FIA-BB Seg (conforme definido no item (c) abaixo),
conforme o caso, com uma única Instituição Consorciada (exceto o Pedido de Reserva efetuado por Empregado que
optar por fazer uso do Plano de Incentivo, o qual deverá ser preenchido com o Banco do Brasil, nos termos do item
4.1.7 abaixo), nos termos da Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005 (“Deliberação CVM 476”),
observados (i) no caso de investimento direto, o Valor Mínimo de Pedido de Reserva da Oferta de Varejo e o Valor
Máximo de Pedido de Reserva da Oferta de Varejo; e (ii) no caso de investimento indireto, o Valor Mínimo de Adesão e
o Valor Máximo de Adesão; (b) os Empregados que tenham interesse em participar diretamente da Oferta de Varejo,
por meio da Alocação Prioritária deverão (i) indicar sua condição de Empregado no campo adequado, no próprio
Pedido de Reserva, sob pena de, não o fazendo, serem considerados Investidores Não Institucionais de Varejo, não se
beneficiando da Alocação Prioritária; e (ii) informar sua intenção de fazer uso do Plano de Incentivo (conforme
definido no item 4.1.7 abaixo), se for o caso. O Empregado que optar por fazer uso do Plano de Incentivo
(conforme definido no item 4.1.7 abaixo) deverá realizar seu Pedido de Reserva exclusivamente perante
agências do Banco do Brasil, conforme descrito no item 4.1.7 abaixo; (c) os Investidores da Oferta de Varejo
que decidirem participar indiretamente da Oferta de Varejo deverão firmar, durante o Período de Reserva, termos de
adesão junto a uma única Instituição Consorciada responsável pela administração de FIA-BB Seg por esta constituído,
por meio do qual o investidor se obrigará a integralizar o valor da sua aplicação no FIA-BB Seg na Data de Liquidação
(conforme definido no item 5 abaixo) nos termos do regulamento e do prospecto-modelos anexo do Prospecto
(“Termos de Adesão ao FIA-BB Seg”), observado o Valor Mínimo de Adesão e o Valor Máximo de Adesão, sendo
certo que os Empregados que aderirem à esta modalidade de investimento não poderão fazer uso do Plano de
Incentivo (conforme definido no item 4.1.7 abaixo) e não participarão da Alocação Prioritária. É vedada a adesão de
Pessoas Vinculadas e de Investidores Não Institucionais Qualificados nos FIAs-BB Seg; (d) os FIAs-BB Seg,
quando da realização dos seus respectivos Pedidos de Reserva de FIA-BB Seg, não estarão sujeitos ao Valor Mínimo de
Pedido de Reserva da Oferta de Varejo e ao Valor Máximo de Pedido de Reserva da Oferta de Varejo. Os Pedidos de
Reserva de FIA-BB Seg deverão ser realizados no último dia do Período de Reserva, de modo que o valor de tal reserva
corresponderá ao somatório do montante das ordens de investimento feitas em cotas do respectivo Fundo FIA-BB por
meio de Termos de Adesão ao FIA-BB Seg preenchidos pelos Investidores da Oferta de Varejo que não sejam Pessoas
Vinculadas; (e) os Investidores da Oferta de Varejo que decidirem participar diretamente da Oferta de
Varejo poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, um
preço máximo por Ação, conforme previsto no §3° do artigo 45 da Instrução CVM 400, sem necessidade de
posterior confirmação. Caso o Investidor da Oferta de Varejo estipule um preço máximo por Ação no Pedido de
Reserva abaixo do Preço por Ação, o seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva
Instituição Consorciada. Os Investidores da Oferta de Varejo interessados em investir por meio de um FIA-BB
Seg não poderão estipular um preço máximo por Ação como condição de sua aplicação em tal FIA-BB Seg;
(f) caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas
(sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, não
será permitida a colocação de Ações junto a Investidores da Oferta de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas, sendo
que os Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo realizados por Investidores da Oferta de Varejo que sejam Pessoas
Vinculadas serão automaticamente cancelados, com exceção dos Pedidos de Reserva realizados durante o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas. Os Investidores da Oferta de Varejo devem indicar, obrigatoriamente, no respectivo
Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado
pela respectiva Instituição Consorciada. É vedada a participação de Pessoas Vinculadas nos FIAs-BB Seg;
(g) a quantidade de Ações a ser adquirida, bem como o respectivo valor do investimento, serão informados a cada um
dos Investidores da Oferta de Varejo até as 16:00 horas do dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início
pela Instituição Consorciada junto à qual o investidor tenha efetuado o Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de
FIA-BB Seg e/ou o Termo de Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o caso, por meio de seu respectivo endereço eletrônico,
ou, na sua ausência, por telefone/fax ou correspondência conforme procedimento adotado pela Instituição
Consorciada, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de FIA-BB Seg ou Termo
de Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o caso; (h) cada um dos Investidores da Oferta de Varejo que optarem por investir
diretamente nas Ações e os FIAs-BB Seg deverão efetuar o pagamento à vista dos valores indicados conforme itens
(a), (d) e/ou (e) acima, conforme o caso, à Instituição Consorciada junto à qual efetuaram seu Pedido de Reserva e/ou
Pedido de Reserva de FIA-BB Seg, em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, até as 11:00
horas da Data de Liquidação (conforme definido no item 5 abaixo). Não havendo o pagamento pontual, a Instituição
Consorciada junto à qual tal reserva foi realizada garantirá a liquidação por parte do Investidor da Oferta de Varejo em
questão, e o Pedido de Reserva e/ou Pedido de Reserva de FIA-BB Seg, será automaticamente cancelado pela
Instituição Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva e/ou Pedido de Reserva de FIA-BB Seg, tenha sido realizado;
(i) cada um dos Investidores da Oferta de Varejo que optarem por investir indiretamente nas Ações deverão efetuar
o pagamento à vista dos valores indicados conforme itens (a) e/ou (c) acima, conforme o caso, à Instituição
Consorciada junto à qual firmaram seu Termo de Adesão ao FIA-BB Seg, em recursos imediatamente disponíveis, em
moeda corrente nacional, até as 11:00 horas da Data de Liquidação (conforme definido no item 5 abaixo);
(j) a BM&FBOVESPA, em nome de cada Instituição Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva ou o Pedido de
Reserva de FIA-BB Seg tenha sido realizado entregará, após as 16:00 horas da Data de Liquidação (conforme definido
no item 5 abaixo), a cada um dos Investidores da Oferta de Varejo que com ela tenha feito a reserva, o número de
Ações correspondente à relação entre o valor constante do Pedido de Reserva e/ou do Pedido de Reserva de FIA-BB
Seg e o Preço por Ação, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação, ressalvadas as
possibilidades de desistência e cancelamento previstas nos itens (e), (f) e (h) acima e (r), (s), (t) e (u) abaixo,
respectivamente, e ressalvadas as possibilidades de rateio previstas nos itens (m), (o), (p) e (q) abaixo. Caso tal relação
resulte em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de
Ações, desprezando-se eventuais frações de Ações; (k) cada Instituição Participante da Oferta que tenha constituído
FIA-BB Seg entregará, após as 17:00 horas da Data de Liquidação, a cada um dos investidores que com ela tenham
firmado Termo de Adesão ao FIA-BB Seg o número de cotas correspondente à relação entre o valor constante do
Termo de Adesão ao FIA-BB Seg e o Preço por Ação, de acordo com os procedimentos previstos no regulamento e
prospecto-modelos anexos ao Prospecto Preliminar, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento
previstas nos itens (e), (f) e (h) acima e (r), (s), (t) e (u) abaixo, respectivamente, e ressalvadas as possibilidades de rateio
previstas nos itens (m), (o), (p) e (q) abaixo; (l) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Empregados não
exceda a quantidade de Ações destinadas a Alocação Prioritária, não haverá rateio, sendo todos os Empregados
integralmente atendidos em todas suas reservas. Quaisquer sobras no montante de Ações destinadas à Alocação
Prioritária serão destinadas aos demais Investidores da Oferta de Varejo; (m) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva
realizados por Empregados seja superior à quantidade de Ações destinadas à Alocação Prioritária, será realizado,
conforme definido neste item (m), rateio de tais Ações entre todos os Empregados que tiverem preenchido Pedidos de
Reserva durante o Período de Reserva ou durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso,
sendo que (i) até o limite de investimento de R$5.000,00, inclusive, o critério de rateio será a divisão igualitária e
sucessiva das Ações destinadas à Alocação Prioritária entre os Empregados que tiverem apresentado Pedido de
Reserva, limitado ao valor individual de cada Pedido de Reserva e à quantidade total de Ações destinadas à Alocação
Prioritária; e (ii) uma vez atendido o critério descrito no item (i) acima, as Ações destinadas à Alocação Prioritária
remanescentes serão rateadas proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, entre todos os
Empregados, desconsiderando, entretanto, em ambos os casos, as frações de Ações. Opcionalmente, a critério do
Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, a quantidade de Ações destinadas à Alocação Prioritária poderá
ser aumentada para que os pedidos excedentes dos Empregados possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo
que, no caso de atendimento parcial, será observado o critério de rateio descrito neste item; (n) caso a totalidade dos
Pedidos de Reserva e Pedidos de Reserva de Fundo FIA-BB Seg realizados por Investidores Não Institucionais de Varejo
e FIAs-BB Seg não exceda a quantidade de Ações destinadas a Oferta de Varejo, deduzido o montante alocado nos
termos do item (m) acima (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), não haverá rateio, sendo
todos os Investidores Não Institucionais de Varejo e FIAs-BB Seg integralmente atendidos em suas reservas, e as
eventuais sobras serão destinadas a Investidores Não Institucionais Qualificados, nos termos descritos no item 4.1.6
abaixo; (o) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva e Pedidos de Reserva de FIA-BB Seg, realizados por Investidores
Não Institucionais de Varejo e FIAs-BB Seg seja superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo,
deduzido o montante alocado prioritariamente nos termos dos itens (l) e/ou (m) acima (sem considerar as Ações
Suplementares e as Ações Adicionais), será realizado o rateio de tais Ações entre todos os Investidores Não
Institucionais de Varejo e FIAs-BB Seg que tiverem preenchido Pedidos de Reserva ou Pedidos de Reserva de FIA-BB
Seg, durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme aplicável, sendo que
(i) até o limite de investimento de R$5.000,00, inclusive, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das
Ações destinadas aos Investidores Não Institucionais de Varejo e FIAs-BB Seg entre os Investidores Não Institucionais
de Varejo e FIAs-BB Seg que tiverem apresentado Pedido de Reserva ou Pedido de Reserva de FIA-BB Seg, limitado ao
valor individual de cada Pedido de Reserva ou de cada Pedido de Reserva de FIA-BB Seg e à quantidade total de Ações
destinadas aos Investidores Não Institucionais de Varejo e FIAs-BB Seg; e (ii) uma vez atendido o critério descrito no
item (i) acima, as Ações destinadas aos Investidores Não Institucionais de Varejo e FIAs-BB Seg remanescentes serão
rateadas proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva ou Pedidos de Reserva de FIA-BB Seg, entre
todos os Investidores Não Institucionais de Varejo e FIAs-BB Seg, desconsiderando, entretanto, em ambos os casos,
as frações de Ações. Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta e do Acionista Vendedor, a quantidade
de Ações destinadas aos Investidores Não Institucionais de Varejo e FIAs-BB Seg poderá ser aumentada para que os
pedidos excedentes dos Investidores Não Institucionais de Varejo e FIAs-BB Seg possam ser total ou parcialmente
atendidos, sendo neste último caso por meio de rateio descrito neste item; (p) caso os Pedidos de Reserva de FIA-BB
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Seg forem objeto de rateio, seus investimentos serão rateados nas mesmas condições e proporção dos Investidores
Não Institucionais de Varejo que realizarem Pedido de Reserva para aquisição direta de Ações, nos termos dos itens (n)
e (o) acima; (q) na hipótese do rateio descrito nos itens (m), (o) e (p) acima, as Instituições Participantes da Oferta
devolverão aos Investidores da Oferta de Varejo os valores depositados em excesso, no prazo máximo de 3 (três) dias
úteis após a Data de Liquidação, sem adição de juros ou correção monetária e deduzidos os tributos e encargos
devidos; (r) nas hipóteses de suspensão, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, ou modificação da
Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, ou ainda no caso de ser verificada divergência relevante
entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco
assumido pelos Investidores da Oferta de Varejo, ou a sua decisão de investimento, poderão referidos investidores
desistir do Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de FIA-BB Seg e/ou Termo de Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o
caso, após o início do Prazo de Distribuição (conforme definido no item 5 abaixo), sem qualquer ônus, nos termos do
artigo 28 e do §4°, do artigo 45, da Instrução CVM 400. Nesta hipótese, tais investidores deverão informar sua
decisão de desistência do Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de FIA-BB Seg e/ou do Termo de Adesão ao FIA-BB
Seg, conforme o caso, à Instituição Consorciada junto à qual tiverem efetuado seu Pedido de Reserva, Pedido de
Reserva de FIA-BB Seg e/ou Termo de Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o caso, até as 16:00 horas do quinto dia útil
seguinte à data da divulgação ao mercado da comunicação de suspensão ou modificação da Oferta ou à
disponibilização do Prospecto Definitivo, sendo que neste caso o Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de FIA-BB Seg
e/ou o Termo de Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o caso, deverá ser cancelado pela respectiva Instituição
Consorciada. Caso o Investidor da Oferta de Varejo não informe, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido de
Reserva, Pedido de Reserva de FIA-BB Seg e/ou do Termo de Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o caso, até a data e
horário mencionados neste item (r), seu Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de FIA-BB Seg e/ou Termo de Adesão ao
FIA-BB Seg, conforme o caso, será considerado válido e o Investidor da Oferta de Varejo deverá efetuar o pagamento
em conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de FIA-BB
Seg e/ou Termo de Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o caso. Caso o Investidor da Oferta de Varejo já tenha efetuado o
pagamento nos termos do item (h) e (i) acima e decida desistir do Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de FIA-BB Seg
e/ou do Termo de Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o caso, os valores depositados serão devolvidos pela Instituição
Consorciada sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução de quaisquer tributos eventualmente
aplicáveis, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da desistência do Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de FIA-BB
Seg e/ou do Termo de Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o caso; (s) nos casos de suspensão ou modificação da Oferta,
as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da
Oferta, de que o Investidor da Oferta de Varejo está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das
novas condições. Caso o Investidor da Oferta de Varejo já tenha aderido à Oferta, as Instituições Consorciadas
deverão comunicá-lo diretamente a respeito da modificação efetuada e, caso o Investidor da Oferta de Varejo não
informe por escrito a Instituição Consorciada sua desistência do Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de FIA-BB Seg
e/ou Termo de Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o caso, no prazo estipulado no item (r) acima, será presumido que tal
Investidor da Oferta de Varejo manteve o seu Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de FIA-BB Seg e/ou Termo de
Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o caso, e, portanto, tal investidor deverá efetuar o pagamento em conformidade
com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de FIA-BB Seg e/ou Termo de
Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o caso; (t) na hipótese de (i) não haver conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato
de Colocação, (iii) cancelamento, (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de aceitação
anteriores ou posteriores, ou, ainda, em qualquer outra hipótese de devolução de Pedido de Reserva, Pedido de
Reserva de FIA-BB Seg e/ou Termo de Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o caso, em função de expressa disposição
legal, todos os Pedidos de Reserva, Pedidos de Reserva de FIA-BB Seg e/ou Termos de Adesão ao FIA-BB Seg, conforme
o caso, serão automaticamente cancelados e a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva, Pedido de Reserva de FIA-BB Seg e/ou Termo de Adesão ao FIA-BB Seg, conforme o caso, comunicará ao
respectivo Investidor da Oferta de Varejo sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante
publicação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor da Oferta de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos
termos do item (h) ou (i) acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis no prazo de 3 (três) dias úteis contados do
recebimento pelo Investidor da Oferta de Varejo da comunicação acerca de quaisquer dos eventos acima referidos; e
(u) a revogação, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada na página da
Companhia na rede mundial de computadores (dobrasilseguridade.com.br) e por meio do Diário Oficial da União,
do “Jornal de Brasília” e do jornal “Valor Econômico”, veículos também usados para divulgação deste Aviso ao
Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de Retificação”).
4.1.6 Procedimento da Oferta de Dispersão: Os Pedidos de Reserva serão efetuados pelos Investidores da Oferta
de Dispersão de maneira irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens 4.1.6 (b), (c), (e), (j), (k) e (l) abaixo,
observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva de acordo com as seguintes condições:
(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme aplicável, cada um dos
Investidores da Oferta de Dispersão interessados em participar da Oferta deverá preencher o Pedido de Reserva com
uma única Instituição Participante da Oferta, nos termos da Deliberação CVM 476, observado o Valor Mínimo de
Pedido de Reserva da Oferta de Dispersão, devendo indicar sua condição de investidor qualificado nos termos do
artigo 109 da Instrução CVM 409 no campo adequado do próprio Pedido de Reserva, sob pena de, não o fazendo,
terem seus Pedidos de Reserva cancelados; (b) os Investidores da Oferta de Dispersão que decidirem participar
da Oferta de Dispersão poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de seu Pedido
de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no §3°, do artigo 45, da Instrução CVM 400,
sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Investidor da Oferta de Dispersão estipule um preço máximo
por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, o seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado
pela respectiva Instituição Participante da Oferta; (c) caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um
terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais),
nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, não será permitida a colocação de Ações junto a Investidores da
Oferta de Dispersão que sejam Pessoas Vinculadas, sendo que os Pedidos de Reserva da Oferta de Dispersão
realizados por Investidores da Oferta de Dispersão que sejam Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados,
com exceção dos Pedidos de Reserva realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.
Os Investidores da Oferta de Dispersão devem indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva, a sua
qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela respectiva Instituição
Participante da Oferta; (d) a quantidade de Ações a ser adquirida, bem como o respectivo valor do investimento, serão
informados a cada um dos Investidores da Oferta de Dispersão até as 16:00 horas do dia útil seguinte à data de
publicação do Anúncio de Início pela Instituição Participante da Oferta junto à qual o investidor tenha efetuado o
Pedido de Reserva, conforme o caso, por meio de seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por
telefone/fax ou correspondência conforme procedimento adotado pela Instituição Participante da Oferta, sendo o
pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva; (e) cada um dos Investidores da Oferta de Dispersão deverão
efetuar o pagamento à vista dos valores indicados conforme item (d) acima, à Instituição Participante da Oferta junto
ao qual efetuaram seu Pedido de Reserva em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, até
as 11:00 horas da Data de Liquidação (conforme definido no item 5 abaixo). Não havendo o pagamento pontual, a
Instituição Participante da Oferta à qual tal reserva foi realizada garantirá a liquidação por parte do Investidor da
Oferta de Dispersão em questão, e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela Instituição Participante
da Oferta junto ao qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado; (f) a BM&FBOVESPA, em nome de cada Instituição
Participante da Oferta junto ao qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado entregará, após as 16:00 horas da Data
de Liquidação (conforme definido no item 5 abaixo), a cada um dos Investidores da Oferta de Dispersão que com ele
tenha feito a reserva, o número de Ações correspondente à relação entre o valor constante do Pedido de Reserva e o
Preço por Ação, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação, ressalvadas as possibilidades
de desistência e cancelamento previstas nos itens (b), (c), e (e) acima e (j), (k) e (l) abaixo, respectivamente, e ressalvadas
a possibilidade de rateio prevista no (h) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento
será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações, desprezando-se eventuais frações de Ações;
(g) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de Dispersão não exceda a
quantidade de Ações destinadas a Oferta de Dispersão (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais), não haverá rateio, sendo todos os Investidores da Oferta de Dispersão integralmente atendidos em suas
reservas e as eventuais sobras serão destinadas aos Investidores Institucionais, nos termos descritos no item 5.2
abaixo; (h) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de Dispersão seja superior à
quantidade de Ações destinadas à Oferta de Dispersão (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais), será realizado o rateio de tais Ações entre todos os Investidores da Oferta de Dispersão que tiverem
preenchido Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas,
conforme aplicável, sendo que as Ações destinadas aos Investidores da Oferta de Dispersão serão rateadas
proporcionalmente ao valor dos seus respectivos Pedidos de Reserva, entre todos os Investidores da Oferta de
Dispersão, desconsiderando, entretanto, em ambos os casos, as frações de Ações; (i) na hipótese do rateio descrito no
item (h) acima, as Instituições Participantes da Oferta devolverão aos Investidores da Oferta de Dispersão os valores
depositados em excesso, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a Data de Liquidação, sem adição de juros ou
correção monetária e deduzidos os tributos e encargos devidos; (j) nas hipóteses de suspensão, nos termos dos
artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM
400, ou ainda no caso de ser verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar
e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores da Oferta de Dispersão ou a
sua decisão de investimento, poderão referidos investidores desistir do Pedido de Reserva após o início do Prazo de
Distribuição (conforme definido no item 5 abaixo), sem qualquer ônus, nos termos do artigo 28 e do §4° do artigo 45
da Instrução CVM 400. Nesta hipótese, tais investidores deverão informar sua decisão de desistência do Pedido de
Reserva à Instituição Participante da Oferta junto à qual tiverem efetuado seu Pedido de Reserva até as 16:00 horas do
quinto dia útil seguinte à data da divulgação ao mercado da comunicação de suspensão ou modificação da Oferta ou
à disponibilização do Prospecto Definitivo, sendo que, neste caso, o Pedido de Reserva deverá ser cancelado pela
respectiva Instituição Participante da Oferta. Caso o Investidor da Oferta de Dispersão não informe, por escrito, sua
decisão de desistência do Pedido de Reserva, até a data e horário mencionados neste item (j), seu Pedido de Reserva
será considerado válido e o Investidor da Oferta de Dispersão deverá efetuar o pagamento em conformidade com os
termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva. Caso o Investidor da Oferta de Dispersão já tenha
efetuado o pagamento nos termos do item (e) acima e decida desistir do Pedido de Reserva, os valores depositados
serão devolvidos pela Instituição Participante da Oferta sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da desistência do
Pedido de Reserva; (k) nos casos de suspensão ou modificação da Oferta, as Instituições Participantes da Oferta
deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor da
Oferta de Dispersão está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o
Investidor da Oferta de Dispersão já tenha aderido à Oferta, as Instituições Participantes da Oferta deverão comunicá-lo
diretamente a respeito da modificação efetuada e, caso o Investidor da Oferta de Dispersão não informe por escrito a
Instituição Participante da Oferta sua desistência do Pedido de Reserva no prazo estipulado no item (j) acima, será
presumido que tal Investidor da Oferta de Dispersão manteve o seu Pedido de Reserva e, portanto, tal investidor
deverá efetuar o pagamento em conformidade com os termos e no prazo previst
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