PROCEDIMENTOS PARA VENDA DAS AÇÕES REMANESCENTES DO
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

Em virtude da bem-sucedida conclusão do leilão de oferta pública unificada de aquisição de
ações ordinárias e preferenciais de emissão do Banco Industrial e Comercial S.A.
(“Companhia”) realizada (i) em atendimento à obrigação de apresentar oferta pública de
aquisição em virtude da alienação de controle da Companhia; (ii) para cancelamento do
registro da Companhia para negociação de ações no mercado como emissora de valores
mobiliários categoria “A”; e (iii) em decorrência da descontinuidade das práticas diferenciadas
de governança corporativa previstas no segmento especial de listagem da
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA")
denominado Nível 1 de Governança Corporativa (itens (i), (ii) e (iii), em conjunto, “OPA”),
realizada em 28 de setembro de 2015, e em cumprimento ao item 6.4.1 do edital da OPA
publicado em 27 de agosto de 2015 (“Edital”), a acionista controladora da Companhia, CCB
Brazil Financial Holding – Investimentos e Participações Ltda., na qualidade de ofertante da
OPA (“Ofertante”), informa que a OPA foi aderida por acionistas detentores de mais de
2/3 (dois terços) das ações ordinárias e preferenciais da Companhia, de modo que, nos termos
do artigo 10, parágrafo 2º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 361, de
5 de março de 2002, conforme alterada, qualquer acionista remanescente que deseje vender
suas ações à Ofertante até 28 de dezembro de 2015 (inclusive) ("Período do Put"), ou até o
eventual resgate das ações remanescentes que não tenham sido adquiridas pela Ofertante no
dia do leilão ou no Período do Put, o que ocorrer primeiro, deverá, para fins de cadastramento
e celebração de termo de venda de ações, preencher o formulário “Ordem de Transferência de
Ativo Fora de Bolsa dos Acionistas do BICBANCO" (“Formulário Bradesco”), disponível no site
da Companhia e em agências do Banco Bradesco S.A., instituição escrituradora das ações da
Companhia (“Bradesco”).

O acionista deverá providenciar o Formulário Bradesco completamente preenchido e assinado
e a documentação listada nas páginas 2 e 3 do Formulário Bradesco e: (a) entregar em
qualquer agência do Bradesco; ou (b) enviar o documento, por serviço de courier ou cartaregistrada para o Departamento de Ações e Custódia do Bradesco, situado no Núcleo
Administrativo denominado Cidade de Deus, s/nº, Prédio Amarelo, Térreo, Vila Yara, na Cidade
de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029-900.

Ao preencher o Formulário Bradesco, o acionista deverá optar por alienar suas ações à
Ofertante mediante o recebimento do Preço Opção I ou Preço Opção II, conforme definidos no
Edital, nos termos e condições estipulados no Edital, ajustado pela variação da Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia do Banco Central do Brasil,
publicada pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais (Taxa SELIC), desde a data da liquidação da OPA (1º de outubro de 2015) até a data
do efetivo pagamento, e ajustado por eventuais dividendos, juros sobre o capital próprio,
grupamentos ou desdobramentos eventualmente declarados ou ocorridos relativos à posição
acionária anterior à data do pagamento.

Os procedimentos para aquisição das ações pela Ofertante serão realizados fora do ambiente
da BM&FBOVESPA. Assim, antes de comparecer à agência do Bradesco ou enviar o
documento por serviço de courier ou carta-registrada, os acionistas que desejarem vender suas
ações da Companhia para a Ofertante nos três meses subsequentes à data do leilão da OPA
deverão transferir suas ações que estiverem negociadas na BM&FBOVESPA da custódia de
suas ações do ambiente da Câmara de Compensação e Liquidação da BM&FBOVESPA para o
ambiente escritural.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Departamento de Ações e Custódia do Bradesco
nos seguintes telefones:

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

São Paulo, 29 de setembro de 2015.

