AVISO AOS ACIONISTAS
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
NIRE: 23300006178
CNPJ: 07.237.373/0001-20

Comunicamos aos senhores acionistas que, em 17 de fevereiro de 2009, o Banco do Nordeste do Brasil
S.A (BNB) promoveu leilão especial na então BM&FBOVESPA S.A., ocasião em que negociou todas as
frações de ações ordinárias e preferenciais oriundas do grupamento realizado em 14 de julho de 2008,
com fator 10.000/1, conforme aprovação em Assembleia Geral Extraordinária de 17 de março de 2008.
O produto da venda foi rateado e disponibilizado para pagamento aos acionistas titulares das frações.
Os acionistas correntistas do BNB ou que indicaram contas correntes em outros bancos, receberam
seus valores mediante crédito em conta, a partir de 27/02/09. Os pagamentos vêm sendo realizados,
também, por caixa, na rede de agências do BNB, quando requerido pelos detentores das frações. Os
valores relativos às frações de ações custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. foram repassados aos
acionistas titulares por intermédio das corretoras de valores depositantes.
Decorridos mais de 12 anos da realização do grupamento e da venda das referidas frações de ações,
restam, ainda, valores não reivindicados pelos respectivos acionistas titulares, ou seja, pendentes de
pagamento.
Dessa forma, os antigos detentores de frações de ação, cujo direito ainda se encontra pendente de
pagamento, terão o prazo de 30 dias corridos, a contar da data de publicação deste aviso, para
solicitarem o respectivo pagamento, informando os seus dados bancários (banco, agência, conta
corrente e CPF) ao ri@bnb.gov.br, anexando via digitalizada do documento de identificação.
Decorrido o prazo de 30 dias, caso o acionista não se apresente para receber seus valores, o BNB,
amparado no dispositivo da prescrição previsto no artigo 205 do Código Civil, prescreverá os valores
não reclamados.

Fortaleza (CE), 17 de junho de 2021.

Atenciosamente,

HAILTON JOSÉ FORTES
Diretor de Relações com Investidores

Equipe RI
Sérgio Brito Clark
José Danilo Araújo do Andrey Dantas da Costa
Superintendente de Oper. Nascimento
Gerente Executivo
Financeiras e de Mercado Gerente de Ambiente
de Capitais

Zaíra Laura Moura Brasil Gomes
Gerente de Operações
Financeiras

www.bnb.gov.br
ri@bnb.gov.br
SAC: 0800-7283030
relacionamento@bnb.gov.br
Ouvidoria: 0800-0333033

