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O Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) comunica aos seus acionistas e ao mercado que a
Administração iniciou processo com vistas de converter suas ações preferenciais (BNBR4) em
ações ordinárias (BNBR3).
O programa de conversão tem como objetivo: (1) elevar o nível de governança corporativa do
BNB, garantindo homogeneidade de direitos entre os acionistas e (2) aumentar a liquidez das
ações do BNB, concentrando as negociações em uma única classe de ações.
Considerando o descrito acima o BNB prevê, entre outras, as seguintes etapas para a
conversão das ações:
1. Convocação de Assembleia Geral de acionistas para deliberar sobre as alterações
necessárias no Estatuto Social para permitir a conversibilidade das ações e a proporção
de conversão entre as ações (uma ação ordinária por cada uma ação preferencial);
2. Convocação de Assembleia Geral de acionistas para deliberar sobre o processo de
conversão das ações, incluindo data de conversão;
3. Convocação de Assembleia Especial de Preferencialistas, em caso de aprovação do
processo de conversão pela Assembleia Geral de acionistas, para ratificação da
decisão.
Em reunião realizada em 15/02/2013, o Conselho de Administração do Banco do Nordeste deu
início ao programa de conversão ao aprovar proposta de alterações estatutárias (etapa 1
acima) a ser submetida a apreciação da Assembleia Geral Extraordinária prevista para o dia 22
de março de 2013.
Em caso de conclusão do programa, será assegurado, aos acionistas titulares de ações
preferenciais dissidentes das deliberações acima referidas, o direito de retirada, considerando
as suas posições acionárias em 21 de fevereiro de 2013.
O Banco do Nordeste informará oportunamente, o prazo e os procedimentos que os acionistas
dissidentes deverão adotar para manifestar o pedido de retirada. O valor de reembolso aos
acionistas dissidentes será calculado pelo valor patrimonial, com base nas Demonstrações
Financeiras aprovadas pela assembleia geral imediatamente anterior a data de pagamento.
Fortaleza (CE), 21 de Fevereiro de 2013.
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