Anexo I
Formulário de Autorização

Fazemos referência ao Edital de Oferta Pública de Aquisição de Ações por Alienação de Controle da
TEXTIL RENAUXVIEW S.A. (“Companhia”) (“Edital”).
Todos os termos iniciados em letras maiúsculas e não expressamente aqui definidos terão os
mesmos significados a eles atribuídos no Edital e em seus respectivos anexos.
A NOME credenciou-se junto à NOME DA CORRETORA (“Corretora”] a fim de habilitar-se para
participar do Leilão, sendo tal Corretora autorizada a operar no Segmento Bovespa da B3 – BRASIL
BOLSA BALCÃO (“B3).
Nos termos do item 4.6.1 do Edital, (Pessoa jurídica/pessoa física) autoriza expressamente, por meio
do presente, a sua Corretora e a B3 a encaminhar uma via original do presente formulário e do
Termo de Declaração, em conjunto com a informação acerca da quantidade de ações de sua
titularidade alienadas no Leilão, à Instituição Intermediária, para fins de pagamento das parcelas
adicionais ao Acionista que aderiu à Opção I – Preço Parcelado.
A B3 não se responsabilizará, em nenhuma hipótese, pela verificação dos poderes de representação
dos subscritores do presente formulário.

1. Acionista
Nome completo/ Razão ou denominação Social:

Profissão/Descrição da atividade econômica principal:

Código e descrição da natureza jurídica:

Endereço:

Nº:

Complemento:

Bairro:

CEP:

Cidade/Estado:

CPF/CNPJ:

Nacionalidade
aplicável):

Data
de
aplicável):

Local e Data:

Acionista:

Nascimento

(se

E-mail:

(se

Tel:

Documento
Identidade:

Estado civil
aplicável):

de

Órgão Emissor:

(se

RG (se aplicável):

CPF / CNPJ:

Este Termo de Declaração deve ser preenchido por completo e assinado, com firma reconhecida
em cartório pelo respectivo acionista ou procurador autorizado. Após preenchido, o termo deverá
ser entregue até as 18:00 horas (horário de Brasília) 2 (dois) dias úteis anteriores ao Leilão, em 3
(três) vias originais, à Corretora que representará o acionista no Leilão, que, por sua vez, deverá
entregar 2 (duas) vias originais do mesmo ao Diretor da Central Depositória da B3 até as 15:00
horas (horário de Brasília) do útil imediatamente anterior à data do Leilão.

