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TERMO DE ADESÃO À OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS
QUIROGRAFÁRIOS E CESSÃO DE CRÉDITO CONDICIONADA
Pelo presente, o signatário abaixo identificado vem manifestar sua adesão à “Proposta de
Aquisição de Créditos Quirografários” contra a empresa do GRUPO BMD ao final indicada,
formulada pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC, publicada em diversos órgãos da imprensa
nos últimos dias, da qual declara ter plena ciência, desde que observadas as seguintes
condições:
1.

Sua opção de pagamento é aquela indicada no campo próprio abaixo;

2.

A validade e eficácia da adesão estão condicionadas: i) a efetivação do
pagamento dentro da modalidade abaixo indicada a ser feito pelo FGC e, ii) a
adesão de credores titulares de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do total
dos créditos contra a totalidade das empresas do GRUPO BMD ;

3.

Em razão da presente adesão e opção, submetidas às condições previstas no item
anterior, cede e transfere ao FGC a titularidade do crédito - em caráter irrevogável e
irretratável - que passará a exercer todos os direitos que lhe são próprios em relação ao
devedor;

4.

Autoriza desde logo o Liquidante a promover a alteração da titularidade do crédito no
quadro de credores da instituição;

5.

Aceita as demais cláusulas e condições constantes do edital de Oferta Pública, nada mais
tendo a reclamar relativamente ao crédito ora cedido, desde que cumprida a condição
suspensiva indicada no item 2.

São Paulo,

outubro de 2009.

CREDOR:
(assinatura):
(Assinatura)

RG:

NOME:

CPF/CNPJ:

EMPRESA DEVEDORA: BMD S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
OPÇÃO DE PAGAMENTO:

A – ( ) À vista, pelo valor bruto de 80% (oitenta por cento) do saldo do crédito
incluído no Quadro de Credores, corrigido pela TR até a data da liquidação da
operação, sendo:
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B–

i)

pagamento em espécie de 32,15 % (trinta e dois inteiros e quinze centésimos por
cento) do montante devido pela cessão, mediante crédito na conta corrente
................................, Banco .....................................................,
Agência
..................... de titularidade do aderente, e

ii)

67,85% (sessenta e sete inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento)
remanescentes em ações da BMF&BOVESPA, cuja custódia fungível será transferida
ao aderente pelo valor de R$ 11,00 (Onze reais), cada, a seguir demonstrado:

Valor do saldo do crédito já descontado os
rateios efetuados, corrigido até 31.08.2009

..............

R$

80% do valor do crédito em 31.08.2009

..............

R$

Valor do pagamento em espécie (32,15%)

..............

R$

Menos - Imposto de Renda na Fonte

..............

R$

Valor líquido a ser creditado

..............

R$

Valor do pagamento em ações (67,85%)

..............

R$

(
) A Prazo, para pagamento mediante recebimento de título de emissão do FGC, com
vencimento para ....../....../........., no valor de 100% do crédito a ser corrigido pela TR
até a data do vencimento.
Valor do saldo do Crédito, já descontados os rateios efetuados, corrigido até 31.08.2009,
de R$.............................. Para fins de pagamento esse valor será corrigido pela TR até
a data do crédito ou do vencimento do título.
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