ANEXO I AO FORMULÁRIO DE HABILITAÇÃO*
INSTRUÇÕES DE IMOBILIZAÇÃO

*O presente documento deverá ser preenchido e assinado apenas por Acionistas da Arteris que
adiram à Oferta na modalidade OFERTA DE TRATAMENTO IGUALITÁRIO
**Acionistas da Arteris que optarem por participar do Procedimento de Venda Facilitada NÃO
deverão entregar essas Instruções de Imobilização (conforme referidas no item 3.3.1 do Edital),
MAS EM QUALQUER HIPÓTESE estarão sujeitos ao Lock-up dos Minoritários, uma vez que a
imobilização das ações Abertis depositadas na Conta de Venda Facilitada será implementada de
acordo com os termos e condições do Instrumento de Mandato da Conta de Venda Facilitada
Exceto quando especificamente definidos nestas Instruções de Imobilização, os termos aqui utilizados e
iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Edital.
Nas hipóteses em que o contexto permitir, quaisquer termos utilizados nestas Instruções de Imobilização
terão o mesmo significado a eles atribuído no Formulário de Habilitação do qual fazem parte.

A. Acionista
Nome completo / Razão ou Denominação Social:
Endereço:

N.º

Complemento:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

País:

CPF / CNPJ:

Nacionalidade (se

Telefone:

Estado Civil (se aplicável):

aplicável):
Nº do Passaporte:
B. Representante(s) Legal(is)
1. Nome completo:
Endereço:

N.º

Complemento:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

CPF / CNPJ:

Nacionalidade:

Telefone:

Estado Civil:

2. Nome completo:
Endereço:

N.º

Complemento:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

CPF / CNPJ:

Nacionalidade:

Telefone:

Estado Civil:

C. Dados da conta de custódia mantida pelo Acionista junto a uma entidade participante da Iberclear na
Espanha em que serão entregues as Ações Abertis
Banco (“Custodiante”):
Agência:
N.º da conta:
IBAN:
Observações:
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1. Nome completo do representante autorizado:
Endereço de correio eletrônico:
Telefone:

Fax:

2. Nome completo do representante autorizado:
Endereço de correio eletrônico:
Telefone:

Fax:

D. Instruções de Imobilização
Como consequência de sua adesão à Oferta na modalidade OFERTA DE TRATAMENTO IGUALITÁRIO, o
Acionista acima identificado (i) receberá determinado número de ações da Abertis (as “Ações Abertis”), as quais
serão entregues ao Acionista na conta de custódia acima indicada; e (ii) deverá observar os termos e condições
aplicáveis ao Lock-up dos Minoritários (conforme descrito na seção 2.2.6 do Edital), em razão do que referido
Acionista se compromete a, pelo Período de Lock-up dos Minoritários (ou seja, até 3 de dezembro de 2013), (a)
não transferir, direta ou indiretamente, as Ações Abertis; ou (b) não constituir encargos, ônus ou gravames sobre
referidas Ações Abertis, exceto com relação ao disposto na cláusula 8.4.2 do Edital.
Ao preencher este formulário, o Acionista optante pela OFERTA DE TRATAMENTO IGUALITÁRIO
reconhece que, nos termos da lei espanhola, a forma correta de imobilizar as Ações Abertis por ele recebidas
(dando, assim, efetividade ao Lock-up dos Minoritários) consiste na imobilização de referidas ações pelo
Custodiante, mediante a emissão do Certificado de Legitimação mencionado na seção 2.2.6.2 do Edital, o qual é,
por sua vez, o documento que indicará o legítimo titular das Ações Abertis (ou seja, o Acionista) e permitirá que
tais ações sejam imobilizadas de modo que nenhum custodiante terá permissão para executar qualquer ordem de
compra, venda ou registro de gravames sobre tais ações.
Diante do exposto, com o objetivo de garantir a efetividade do Lock-up dos Minoritários na Espanha, o Acionista
acima identificado, com a assinatura do presente documento, declara ter conhecimento dos termos e condições
das Instruções de Imobilização estabelecidas neste documento e no Edital e, em caráter irrevogável e irretratável,
instrui o Custodiante para que pratique os seguintes atos em benefício das Ofertantes:
(a)

imobilize (inmovilizar, de acordo com a lei espanhola) as Ações da Abertis em benefício das
Ofertantes

pelo Período de Lock-up dos Minoritários, ou seja, até 3 de dezembro de 2013)

(“Período de Imobilização”); e
(b)

emita na Data de Liquidação da Parcela em Ações da Oferta de Tratamento Igualitário, em nome e
por conta do Acionista, o Certificado de Legitimação com um período de validade até o término do
Período de Lock-up dos Minoritários (i.e. 3 de dezembro de 2013), o qual constitui documento
adequado, nos termos da lei espanhola, para garantir a efetividade do Lock-up dos Minoritários e a
entrega do Certificado de Legitimação às Ofertantes em até 5 dias úteis contados da Data de
Liquidação da Parcela em Ações da Oferta de Tratamento Igualitário, no seguinte endereço:
Partícipes en Brasil, S.L., Av. Parc Logístic 12-20, 08040 Barcelona, Espanha.

Como resultado e por razões práticas e técnicas, as Ações da Abertis serão registadas em nome do Acionista na
conta de custódia indicada no item C acima antes da Data de Liquidação da Parcela em Ações da Oferta de
Tratamento Igualitário, e tendo em vista que o Certificado de Legitimação, conforme estas instruções, deve ser
emitido na Data de Liquidação da Parcela em Ações da Oferta de Tratamento Igualitário, o Acionista neste ato
irrevogavelmente instrui o Custodiante a bloquear as Ações da Abertis e a mantê-las na conta de custódia
indicada no item C acima livres de quaisquer ônus e gravames, a partir da data em que as Ações da Abertis sejam
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registradas em nome do Acionista na conta de custódia indicada no item C acima até a Data de Liquidação da
Parcela em Ações da Oferta de Tratamento Igualitário.
Para os fins do disposto acima, o Acionista, em caráter irrevogável, confere poderes a cada uma das Ofertantes
para que solicitem e obtenham do Custodiante um Certificado de Legitimação, cuja duração não poderá exceder o
Período de Imobilização, por força da entrega, ao Custodiante, de um Certificado de Legitimação com o objetivo
de que sejam registrados e implementados quaisquer Penhores Permitidos ou Transferências Permitidas
(conforme definidos na seção 8.4.2 do Edital). Os poderes conferidos por meio deste documento expirarão, em
qualquer hipótese, ao término do Período de Imobilização.
Adicionalmente, o Acionista signatário deste documento declara (i) estar de acordo com que o Custodiante, com
base nos poderes a ele outorgados por meio deste documento, pratique, em benefício das Ofertantes, todos e
quaisquer atos necessários para o bom e fiel cumprimento das Instruções de Imobilização aqui contidas; (ii) sua
concordância com a indicação do Custodiante das Ofertantes (conforme definido na seção 4.9 do Edital) para
atuar como custodiante das Ações da Abertis no período compreendido entre a entrega das Ações da Abertis pelas
Ofertantes ao Custodiante das Ofertantes até sua efetiva entrega e disponibilização ao Acionista na conta de
custódia por ele indicada nos termos do item C acima; e (iii) ter instruído o Custodiante a observar os
compromissos assumidos nos termos do item E abaixo e a entregar uma via devidamente assinada do presente
documento às Ofertantes ou ao Custodiante das Ofertantes dentro do prazo estipulado nessas instruções.
E. Declarações do Custodiante
Com o objetivo de garantir a efetividade do Lock-up dos Minoritários na Espanha, o Custodiante abaixo assinado
declara, com a assinatura do presente documento, em benefício das Ofertantes que:
(a)

estar apto a receber as Ações da Abertis na ou antes da Data de Liquidação da Parcela em Ações da
Oferta de Tratamento Igualitário em nome do Acionista;

(b)

que o recebimento das Instruções de Imobilização será considerado como a autorização necessária
ao Custodiante para que este processe e dê efetividade a referidas instruções, de acordo com os
termos descritos neste documento e no Edital;

(c)

aceita, em caráter irrevogável e em benefício das Ofertantes, cumprir e observar todas as instruções
e recomendações recebidas e contidas nas Instruções de Imobilização fornecidas pelo Acionista ou
por qualquer das Ofertantes, de acordo com os poderes outorgados às Ofertantes através do presente;

(d)

bloqueará as Ações da Abertis e as manterá na conta de custódia indicada no item C acima livres de
quaisquer ônus e gravames, a partir da data em que as Ações da Abertis sejam registradas em nome
do Acionista na conta de custódia indicada no item C acima até a Data de Liquidação da Parcela em
Ações da Oferta de Tratamento Igualitário;

(e)

que (a) emitirá o Certificado de Legitimação na Data de Liquidação da Parcela em Ações da Oferta
de Tratamento Igualitário; (b) entregará o Certificado de Legitimação às Ofertantes em até 5 dias
úteis contados da Data de Liquidação da Parcela em Ações da Oferta de Tratamento Igualitário, no
seguinte endereço: Partícipes en Brasil, S.L., Av. Parc Logístic 12-20, 08040 Barcelona, Espanha; e
(c) emitirá e entregará um novo Certificado de Legitimação às Ofertantes, no referido endereço,
após o recebimento de um Certificado de Legitimação com o objetivo de que sejam registrados e
implementados quaisquer Penhores Permitidos ou Transferências Permitidas; e
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(f)

que reconhece que as declarações e compromissos acima são feitos e assumidos em favor das
Ofertantes e que as Ofertantes terão o direito de reivindicar diretamente o seu cumprimento em face
do Custodiante no caso de qualquer descumprimento.

Este documento será regido e interpretado de acordo com as leis da Espanha e quaisquer disputas que tenham
origem ou relacionadas a este documento (incluindo disputas não contratuais) deverão ser submetidas às Cortes da
Cidade de Barcelona, Espanha.

O presente documento deverá ser preenchido pelo Acionista em 3 (três) vias de igual teor, assinadas com
reconhecimento de firma, e em seguida entregue ao Custodiante.
Após seu recebimento, o Custodiante deverá assiná-lo no local abaixo indicado como forma de aceitação das
Instruções de Imobilização e encaminhá-lo de volta ao Acionista, mantendo consigo uma via de referido documento.
Em seguida, o Acionista deverá entregar uma das vias recebidas assinada por ele e pelo Custodiante à sua sociedade
corretora, para que essa envie o documento à Corretora das Ofertantes até às 11h00min do dia seguinte ao final do
Período de Habilitação, ou seja, até 30 de agosto de 2013.
O ACIONISTA DECLARA PARA TODOS OS FINS QUE (I) ESTÁ DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE FORMULÁRIO; E (II) OBTEVE
EXEMPLAR DO EDITAL DA OFERTA, TEM CONHECIMENTO DE SEU INTEIRO TEOR E ESTÁ
CIENTE DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA.
NOS TERMOS DO ITEM 3.5 DO EDITAL, O PREENCHIMENTO INCORRETO E/OU INCOMPLETO
DO PRESENTE FORMULÁRIO PELO ACIONISTA DA COMPANHIA OU A RECUSA POR PARTE DO
CUSTODIANTE EM ASSINÁ-LO COMO FORMA DE ACEITAÇÃO DAS INSTRUÇÕES AQUI
CONTIDAS PODERÁ RESULTAR NA NÃO HABILITAÇÃO DE REFERIDO ACIONISTA PARA
PARTICIPAR DA OFERTA.

,
(local)

de
(dia)

ACIONISTA

Nome / Razão ou Denominação Social:
RG (quando aplicável):
CPF ou CNPJ:
CUSTODIANTE
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de 2013.
(mês)

Nome / Razão ou Denominação Social:

Recomenda-se a leitura detalhada do Edital para um melhor entendimento da Oferta.
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SCHEDULE I TO THE QUALIFICATION FORM*
IMMOBILIZATION INSTRUCTIONS

*This document must be filled and executed only by shareholders of Arteris tendering in the Offer
by means of the EQUAL TREATMENT OFFER
** Shareholders of Arteris participating in the Sale Facility Procedure shall NOT deliver these
Immobilization Instructions (as referred to in item 3.3.1 of the Offer Notice), BUT WILL IN ANY
EVENT be subject to the Minority Lock-up as the immobilization of the Abertis shares deposited in
the Sale Facility Account will be implemented under the terms and conditions of the Sale Facility
Account Mandate
Except as specifically set forth in these Immobilization Instructions, capitalized terms used herein shall have the
meanings assigned to them in the Notice.
Where the context permits, any defined terms used in these Immobilization Instructions shall have the meaning
given to them in the Qualification Form to which these instructions are attached.

A. Shareholder
Full Name / Corporate Name:
Address:

No.:

Additional Address Details:

District:

Postal Code:

City:

State:

CPF / CNPJ:

Nationality (if

Phone:

Marital Status (if applicable):

Country:

applicable):
Passport No.:
B. Attorney(s)-in-fact
1. Full Name:
Address:

No.:

Additional Address Details:

District:

Postal Code:

City:

State:

CPF / CNPJ:

Nationality:

Phone:

Marital Status:

2. Full Name:
Address:

No.:

Additional Address Details:

District:

Postal Code:

City:

State:

CPF / CNPJ:

Nationality:

Phone:

Marital Status:

C. Custody account held by the Shareholder with an entity participating in Iberclear in which the Abertis
shares will be delivered
Bank (the “Custodian”):
Branch:
Custody Account No.:
IBAN:
Additional Notes:
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1. Full name of authorized representative:
E-mail:
Phone:

Fax:

2. Full name of authorized representative:
E-mail:
Phone:

Fax:

D. Immobilization Instructions
As a result of the acceptance to the Offer under the terms of the EQUAL TREATMENT OFFER, the Shareholder
identified above shall (i) receive a certain number of Abertis shares (the “Abertis Shares”), to be delivered to the
Shareholder at the custody account referred above, and (ii) undertakes to comply with the terms and conditions
applicable to the Minority Lock-up (as defined in section 2.2.6 of the Notice), whereupon such Shareholder
undertakes that, for the Minority Lock-up Period (i.e., to December 3, 2013), it shall not (a) transfer the Abertis
Shares directly or indirectly; or (b) create any charges, liens or encumbrances over the Abertis Shares, except as
provided for in section 8.4.2 of the Notice.
By executing this document, the Shareholder tendering its Shares under the terms of the EQUAL TREATMENT
OFFER acknowledges that, under Spanish law, the adequate way to immobilize the Abertis Shares received by
the Shareholder (giving effectiveness, therefore, to the Minority Lock-up) comprises the immobilization of such
Abertis Shares by the Custodian by the issuance of the Certificate of Legitimization indicated in section 2.2.6.2 of
the Notice. Such certificate is the document that will indicate the legal owner of the Abertis Shares (i.e., the
Shareholder) and allow that such shares be restricted (immobilized) in a manner such that no custodian will be
permitted to execute any order for the transfer, charge or registration of those shares.
In view of the foregoing, and aiming at ensuring the effectiveness and proper enforcement of the Minority Lockup in Spain, the Shareholder identified above, by signing this document, acknowledges that it is aware of the
terms and conditions of the Immobilization Instructions set forth in this document and in the Notice and
irrevocably instructs the Custodian to do the following for the benefit of the Offerors:
(a)

to immobilize (inmovilizar, according to Spanish Law) the Abertis Shares for the benefit of the
Offerors for the Minority Lock-up Period, this is to December 3, 2013 (“Immobilization Period”);
and

(b)

to issue, on the Equal Treatment Offer Share Tranche Settlement Date, in its name and on its behalf
the Certificate of Legitimization with a duration until the end of the Minority Lock-up Period (i.e.
December 03, 2013), which is the adequate document, according to Spanish Law, for purposes of
enforcing the Minority Lock-Up, and to deliver the Certificate of Legitimization to the Offerors,
within 5 business days as from the Equal Treatment Offer Share Tranche Settlement Date, to the
following address: Partícipes en Brasil, S.L., Av. Parc Logístic 12-20, 08040 Barcelona, Spain.

As a result that for practical and technical reasons the Abertis Shares shall be registered in the Shareholder´s
name at the custody account indicated in item C above prior the Equal Treatment Offer Share Tranche Settlement
Date, and in view that the Certificate of Legitimization as per this instructions is to be issued on the Equal
Treatment Offer Share Tranche Settlement Date, the Shareholder hereby irrevocably instructs the Custodian to
block the Abertis Shares, and to maintain them in the custody account indicated in item C above free of any liens
and encumbrances, from the date when the Abertis Shares are registered in the Shareholder´s name at the custody
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account indicated in item C above to the Equal Treatment Offer Share Tranche Settlement Date.
To such effect, the Shareholder irrevocably empowers each of the Offerors so that it may request and obtain from
the Custodian a Certificate of Legitimization, with a duration not exceeding the Immobilization Period, as a result
of delivery to the Custodian of a Certificate of Legitimization with the purpose that the Permitted Pledges or the
Permitted Transfers (as defined in section 8.4.2 of the Notice) may be registered and made. This power shall
expire in any case once the Immobilization Period has expired.
Additionally, by executing this document the Shareholder undertakes that (i) it agrees that the Custodian,
pursuant to the powers granted under this document, carries out for the benefit of the Offerors all acts necessary
to the full and faithful compliance with the Immobilization Instructions contained herein; (ii) it accepts the
appointment of the Offerors Custodian (as defined in Section 4.9 of the Notice) to act as custodian of the Abertis
Shares during the period between delivery of the Abertis Shares by the Offerors to the Offerors’ Custodian and
the distribution and delivery of the referred Abertis Shares to the accounts indicated in item C above; and (iii) it
instructs the Custodian to comply with the undertakings in item E below and to return an executed copy of these
Immobilization Instructions to the Offerors or to the Offerors’ Custodian within the term set forth in these
instructions.
E. Undertakings of the Custodian
In order to ensure the effectiveness and proper enforcement of the Minority Lock-Up in Spain, the undersigned
Custodian, by executing this document, undertakes for the benefit of the Offerors that:
(a)

it will be able to receive the Abertis Shares on or prior to the Equal Treatment Offer Share Tranche
Settlement Date on behalf of the Shareholder;

(b)

the receipt of the Immobilization Instructions shall be deemed to allow the respective Custodian to
process such instructions in accordance with the terms set out in this document and in the Notice;

(c)

it irrevocably accepts, for the benefit of the Offerors, to comply with all the instructions received
under and set forth in the Immobilization Instructions provided by the Shareholder or by either of
the Offerors in accordance with the powers granted to the Offerors herein;

(d)

it will block the Abertis Shares and will keep them in the custody account indicated in item C above
free of any liens and encumbrances, from the date when the Abertis Shares are registered in the
Shareholder´s name at the custody account indicated in item C above to the Equal Treatment Offer
Share Tranche Settlement Date;

(e)

it will (a) issue the Certificate of Legitimization on the Equal Treatment Offer Share Tranche
Settlement Date, (b) deliver the Certificate of Legitimization to the Offerors, within 5 business days
as from the Equal Treatment Offer Share Tranche Settlement Date, to the following address:
Partícipes en Brasil, S.L., Av. Parc Logístic 12-20, 08040 Barcelona, Spain; and (c) also issue and
deliver the Certificate of Legitimization to the Offerors at the referred address upon delivery of a
Certificate of Legitimization to it for the purpose that any Permitted Pledges or Permitted Transfers
may be registered and made; and

(f)

it acknowledges that the undertakings above are given for the benefit of the Offerors and that the
Offerors will have a direct right to claim their enforcement vis-à-vis the Custodian in case of breach.
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This document shall be governed by and construed in accordance with Spanish law and any dispute or claim arising
out of or in connection with it or its subject matter (including non-contractual disputes or claims) shall be submitted
to the Courts of the City of Barcelona.

This document must be filled and signed by the Shareholder in three (3) identical copies, and then be delivered to
the Custodian that maintains the custody account of the Shareholder.
After its receipt, the Custodian shall execute the document in acceptance of these Immobilizations Instructions and
subsequently forward it back to the Shareholder, keeping one copy for itself. After receipt, the Shareholder shall
deliver one identical copy executed by both the Custodian and the Shareholder to its brokerage firm, which shall
then forward such document to the Offerors’ Broker until 11:00 am of the day following the end of the Qualification
Period, i.e. until August 30, 2013.
THE SHAREHOLDER STATES, FOR ALL PURPOSES, THAT (I) HE/SHE/IT AGREES WITH THE
CONTRACT TERMS AND OTHER CONDITIONS SET FORTH IN THIS FORM; AND (II) HE/SHE/IT
GOT A COPY OF THE NOTICE OF THE OFFER, KNOWS ITS ENTIRE CONTENT AND IS AWARE
OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
UNDER THE TERMS OF ITEM 3.5 OF NOTICE, THE INCORRECT AND/OR INCOMPLETE
FULFILLMENT OF THIS FORM BY THE SHAREHOLDER OF THE COMPANY AND THE FAILURE
BY THE CUSTODIAN TO DULY EXECUTE IT IN ACCEPTANCE OF THE INSTRUCTIONS SET
FORTH HEREIN MAY RESULT IN THE NON-QUALIFICATION TO PARTICIPATE IN THE OFFER
OF SUCH SHAREHOLDER.

,
(place)

, 2013.
(month)

SHAREHOLDER

Full Name / Corporate Name:
ID (if applicable):
CPF or CNPJ:

CUSTODIAN

Full Name / Corporate Name:
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(day)

CPF or CNPJ:

The close reading of the Notice is recommended for a better understanding of the Offer.
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