O preenchimento das informações contidas neste formulário é de inteira responsabilidade do
declarante e a verificação da veracidade e retidão das mesmas é de responsabilidade da
sociedade corretora credenciada pelo mesmo para fins da Oferta (conforme definido abaixo). O
declarante deverá providenciar o reconhecimento de firma deste documento.

FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO DE ACEITAÇÃO CONDICIONADA DA OFERTA
PÚBLICA VOLUNTÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA
BR PROPERTIES S.A.

__________________, ____ de __________ de 2016 ____________________________,
residente / com sede na _________________________________________, inscrito no
CPF/CNPJ sob o nº ______________________ (“Acionista”), vem, pelo presente, manifestar-se
com relação à oferta pública voluntária para aquisição de ações ordinárias de emissão da BR
Properties S.A. (“BR Properties”), realizada pela GP Real Properties II C, LLC (“Ofertante”), e
intermediada pelo Banco Itaú BBA S.A., visando a aquisição do controle da BR Properties,
conforme os artigos 257 e seguintes da Lei nº 6.404/76 e nos termos da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários nº 361/02, conforma alterada (“Instrução CVM 361”), e do edital da oferta
(“Edital” e “Oferta”, respectivamente).
1) Declaração sobre titularidade de ações: O Acionista declara que detém, nesta data,
________________ ações ordinárias de emissão da BR Properties.
2) Declaração sobre quantidade de ações que pretende alienar de forma condicionada no
âmbito da Oferta: O Acionista declara que pretende alienar, conforme manifestação contida
no item 3 abaixo, a quantidade de até ________________ ações ordinárias de emissão da
BR Properties de sua titularidade (“Ações”), sujeito às regras de rateio entre os acionistas
aceitantes da Oferta previstas no Edital e na Instrução CVM 361.
3) Declaração sobre alienação condicionada das Ações: Nos termos do artigo 32-B da
Instrução CVM 361, o Acionista, pelo presente, manifesta que condiciona sua aceitação ao
sucesso da Oferta e, portanto deseja transferir as Ações para a carteira 7104-8 mantidas
pela Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros, conforme indicado no Edital.
4) Declaração sobre caráter vinculante deste formulário: O Acionista declara estar ciente de
que as manifestações contidas neste formulário são vinculantes e que apenas serão
admitidas modificações na forma de aceitação da Oferta (incondicionada ou condicionada)
até às 13:00 horas (horário de Brasília) de 11 de maio de 2016, data em que, nos termos
previstos no Edital, será realizado o leilão da Oferta.

Atenciosamente,

________________________________________

