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COMUNICADO AO MERCADO
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em 17 de fevereiro de 2009, o Banco
do Nordeste do Brasil S.A. - BNB promoveu leilão especial na 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, pelo fator
10.000 ações para 1 ação, conforme aprovação em Assembléia Geral
Extraordinária de 17/03/2008, e de acordo com o Artigo 12º. da Lei no. 6.404, de
15 de dezembro de 1976, nas seguintes condições:
a) Foram vendidas 8.088 ações ordinárias nominativas correspondentes ao
somatório das frações ordinárias nominativas (80.880.000 ações ON antes
do grupamento) e 2.144 ações preferenciais nominativas correspondentes
ao somatório das frações preferenciais nominativas (21.440.000 ações PN
antes do grupamento), ao valor líquido de R$ 36,94956511 por cada ação
ordinária nominativa e R$ 39,44615735 por cada ação preferencial
nominativa;
b) Informamos que o produto da venda será rateado entre os acionistas
titulares das frações, através de crédito em conta corrente do acionista no
próprio BNB ou pago por caixa em qualquer de nossas agências, a partir de
27/02/09; Os acionistas com contas correntes em outros bancos poderão
solicitar o crédito dos valores, informando os dados bancários (nome do
Banco, código da agência, número da conta corrente e CPF do titular);
c) Os valores relativos às frações de ações custodiadas na BM&FBOVESPA
S.A. serão repassados aos acionistas titulares por intermédio das
corretoras de valores depositantes.
Comunicamos, ainda, que os acionistas deverão atualizar os seus registros
cadastrais, em qualquer de nossas agências, devendo ser apresentadas cópias
dos documentos CPF, Identidade e comprovante de endereço, se pessoa física,
ou contrato social/estatuto e prova de representação, se pessoa jurídica.
Fortaleza (CE), 26 de fevereiro de 2009.
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