TEC TOY S.A.

CNPJ/MF n.º 22.770.366/0001-82
Companhia Aberta - Código CVM n.º 1413-3

OFERTA PÚBLICA OBRIGATÓRIA DE AQUISIÇÃO DE
AÇÕES ORDINÁRIAS (TOYB3) E PREFERENCIAIS (TOYB4)
EMITIDAS PELA TEC TOY S.A.
PARA CANCELAMENTO DE REGISTRO

FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO

Este formulário de manifestação (“Formulário”) é referente à oferta pública para aquisição de até a
totalidade das ações ordinárias e preferenciais emitidas pela Tec Toy S.A. (“Companhia”) que não
sejam de titularidade da Steluc Participações Ltda., nem dos demais integrantes do bloco de
controle da Companhia, para o cancelamento do registro da Companhia na categoria “A” de
emissores de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com o
consequente cancelamento da listagem da Companhia no segmento tradicional da B3 S.A. –

Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (“Oferta” e “Cancelamento de Registro”), nos termos do Edital de
Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão da Tec Toy S.A.
(“Edital”) publicado no jornal Diário do Amazonas e no Diário Oficial do Estado do Amazonas,
em 04.06.2019.
Este Formulário não constitui uma oferta de venda de ações nos Estados Unidos da América. As
ações objeto da OPA para Cancelamento de Registro não poderão ser ofertadas nos Estados
Unidos da América sem que haja registro ou isenção de registro, conforme o caso, nos termos das
normas legais, regulatórias e autorregulatórias estadunidenses aplicáveis.
Exceto quando especificamente definidos neste Formulário, os termos aqui utilizados e grafados
com letra inicial maiúscula, tanto no singular quanto no plural, terão o significado a eles atribuído
no Edital.
O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE
AQUISIÇÃO DE AÇÕES PELA CVM, NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA
DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NEM QUALQUER TIPO DE
JULGAMENTO QUANTO À QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA E/OU AO PREÇO
OFERTADO PELAS AÇÕES NESTA OFERTA.
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1. ACIONISTA.
Nome completo/denominação
Endereço (rua, avenida, alameda, praça, etc.)

Número

Complemento

Bairro

Estado

País

Município

CEP

Inscrição no CPF/CNPJ
Documento de identidade (se for o caso)

Órgão emissor (se for o caso)

Data de nascimento/constituição

Nacionalidade

Profissão/atividade

Estado civil (se for o caso)

E-mail
Representante legal (se houver).
Nome completo/denominação
Endereço (rua, avenida, alameda, praça, etc.)

Número

Complemento

Bairro

Estado

País

Município

CEP

Inscrição no CPF/CNPJ
Documento de identidade (se for o caso)

Órgão emissor (se for o caso)

Data de nascimento/constituição

Nacionalidade

Profissão/atividade

Estado civil (se for o caso)

E-mail
2. AÇÕES DETIDAS PELO ACIONISTA.
Companhia emissora

TEC TOY S.A.

Espécie e Classe

Quantidade

Quantidade por extenso

Ações ordinárias
(TOYB3)
Ações preferenciais
(TOYB4)
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3.

MANIFESTAÇÃO

DE

CONCORDÂNCIA

EM

RELAÇÃO

À

OPA

PARA

CANCELAMENTO DE REGISTRO.
O acionista, expressamente, declara que:
(

) CONCORDA com o Cancelamento do Registro da Companhia na categoria “A” de
emissores de valores mobiliários perante a CVM, com o consequente cancelamento da
listagem da Companhia no segmento tradicional da B3, e NÃO DESEJA ALIENAR AS
AÇÕES DE SUA TITULARIDADE NO LEILÃO.

5. DISPONIBILIZAÇÃO DO LAUDO E DO EDITAL
O Laudo e o Edital da OPA para Cancelamento de Registro encontram-se disponíveis nas
seguintes páginas da rede mundial de computadores e endereços:
TEC TOY S.A.
Rua Pequetita, n.º 145, conjuntos 12 e 14, São Paulo/SP, CEP 04552-060.
Departamento de Relações com Investidores
institucional.tectoy.com.br/investidores
SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Ataulfo de Paiva, n.º 135, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22440-032.
http://www.sensocorretora.com.br
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Cincinato Braga, n.º 340, 2º andar, São Paulo/SP, CEP 01333-010
Rua Sete de Setembro, n.º 111, 2º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20050-901
www.cvm.gov.br
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Praça Antônio Prado, n.º 48, 7º andar, São Paulo/SP, CEP 01010-901.

http://www.b3.com.br
STELUC PARTICIPAÇÕES LTDA.
Rua Pequetita, n.º145 - conjunto 12, São Paulo/SP, CEP 04552-060.
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4. DECLARAÇÕES DO ACIONISTA
O acionista declara, expressamente, que:
a)

Obteve exemplar do Edital e do Laudo de Avaliação e tem conhecimento de seu inteiro teor,
bem como de todos os termos e condições da Oferta;

b)

Responsabiliza-se pela veracidade, consistência, precisão e suficiência das informações
prestadas neste Formulário, bem como por toda a documentação a ele relacionada;

c)

Está ciente que, após a Oferta, caso a Condição de Cancelamento seja implementada, não
será possível alienar as ações emitidas pela Companhia na B3;

d)

As ações emitidas pela Companhia de sua titularidade estarão indisponíveis para alienação
até a Data de Liquidação;

e)

Está de acordo com todos os termos e condições expressos no Edital.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Formulário é irrevogável e irretratável, observados todos os termos e condições dispostos
neste Formulário, no Edital e nas demais normas aplicáveis. Fica eleito o foro da Comarca de São
Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas deste
Formulário.

________________________________
Acionista

_________________________________
Local e data

Este Formulário deve ser preenchido por completo e assinado, com firma reconhecida em
cartório, pelo respectivo acionista ou procurador autorizado. Uma vez preenchido, este
Formulário deverá ser entregue até às 18h00, horário de Brasília, de 03.07.2019, ou seja, do dia
útil imediatamente anterior à Data do Leilão, em 4 (quatro) vias, à Sociedade Corretora
credenciada pelo acionista, acompanhado dos documentos indicados na página seguinte.
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DOCUMENTOS
MANIFESTAÇÃO

QUE

DEVEM

APRESENTADO

ACOMPANHAR
PELO

O

ACIONISTA

FORMULÁRIO
NA

OPA

DE
PARA

CANCELAMENTO DE REGISTRO.
I. Pessoas naturais:
(i)

cópia autenticada do CPF/MF;

(ii)

cópia autenticada da cédula de identidade; e

(iii)

cópia autenticada de comprovante de residência.

Representantes de espólios, incapazes e acionistas que se fizerem representar por procuradores
deverão apresentar, além da apresentação dos documentos dos representados indicados acima,
conforme aplicável, documentação comprobatória dos poderes de representação, bem como cópias
autenticadas do CPF/MF e da cédula de identidade dos próprios representantes. Os representantes
de espólios e incapazes deverão apresentar, ainda, se for o caso, a respectiva autorização judicial.

II. Pessoas jurídicas, fundos de investimento e demais entes despersonalizados:
(i)

cópia autenticada da última versão do estatuto ou contrato social consolidado,
regulamento do fundo de investimento, ou documento equivalente;

(ii)

cópia simples do cartão de inscrição no CNPJ/MF; e

(iii)

documentação comprobatória dos poderes de representação, se a última versão do
estatuto ou contrato social consolidado, regulamento do fundo de investimento, ou
documento equivalente, não for suficiente para tanto, e, em relação aos representantes,
caso sejam pessoas naturais, cópias autenticadas do CPF/MF, da cédula de identidade e
do comprovante de residência ou, caso sejam pessoas jurídicas, os mesmos documentos
indicados neste item.

III. Investidores não residentes:
O acionista titular de Ações Objeto da Oferta por meio do mecanismo estabelecido pela Resolução
CMN n.º 4.373/2014 deverá, ainda, fornecer à Sociedade Corretora por ele credenciada, antes da
Data do Leilão, além dos documentos descritos acima, documento atestando o seu número de
registro perante a CVM e perante o Banco Central do Brasil (neste último caso, o número de RDEPortfólio), bem como seu extrato de custódia legal atestando o número de Ações Objeto da Oferta
de que é titular e, se for o caso, o número de Ações Objeto da Oferta que irá vender no Leilão.
Caso o investidor via Resolução CMN n.º 4.373/2014 seja uma pessoa natural, deverá apresentar,
além dos documentos indicados acima, uma cópia autenticada de seu número de inscrição no
CPF/MF.
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