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CARTA DE PROCURAÇÃO
EDITAL N° 002/2021 - CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o:005147/2019
INTERESSADOS: Secretaria de Administração e Finanças e Secretaria de Governo.

OBJETO: O Credenciamento de instituições financeiras interessadas na concessão

empréstimo pessoal e/ou refinanciamento de empréstimos, mediante consignação em folha d·

pagamento, em condições especiais, com redução de juros praticados, aos servidores público

ativos no âmbito do poder executivo municipal com mais de três meses do efetivo exercício de su

função, cujas parcelas não poderão exceder a margem de 30% (trinta por cento) do vencimento

vantagens permanentes do servidor público ativo.

Nome da Empresa: Banco Industrial do Brasil S/A
CNPJ: 31.895.683/0001-16
Endereço: Av. PresoJuscelino Kubitschek, n01703- Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CE[
04543-901

Através da presente constituímos nosso(s) bastante(s) procurador(es) o Sr. Conrado Feli~e

Bussaglia, portador(es) da Cédula de Identidade nO39.221.777-6 e inscrito(s) no CPF/MF sob O(r
nO(s) 390.164.158-07, respectivamente, para nos representar no acompanhamento o

procedimento desta instituição financeira no certame/chamamento em referência.

São Paulo, 31 de outubro de 2022.

LUIZ
CASTELLAN I '"iMd,d.f,,,md,'.fp"LUIZ

CASTELLANIPEIlEZ030634S0B04

PEREZ:03063 0'00,"''''31 ".",,~,.O()

450804

DANIEL Assinado de forma
digital por DANIEL

GARGALHONE GARGALHONE

MORO:249043 MORO:24904339894

39894
Dados: 2022.10.31
10:47:40 -03'00'

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 1.703 - São Paulo / SP - CEP: 04543-011
Tel.: (11) 3049-9700 - Fax.: (11) 3846-9424



CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
EDITAL N° 002/2021 - CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N,o: 005147/2019
INTERESSADOS: Secretaria de Administração e Finanças e Secretaria de Governo

Nome da Empresa 1 instituição: Banco Industrial do Brasil S/A
CNPJ: 31.895.683/0001-16
Endereço: Av. PresoJuscelino Kubitschek, n01703 - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CE
04543-901

Eu, Luiz Castellani Perez, RG nO 8209108 SSP/SP, CPF nO 030.634.508-04, e Dani11

Gargalhone Moro, RG n° 26436279 SSP/SP, CPF nO 249.043.398-94, representantes df

instituição acima referida, vem manifestar interesse em participar do edital, em epígrafe, pari.

Credenciamento de instituições financeiras interessadas na concessão de empréstimo pessoal

elou refinanciamento de empréstimos, mediante consignação em folha de pagamento, et

condições especiais, com redução de juros praticados, aos servidores públicos ativos no âmbit0

do poder executivo municipal com mais de três meses do eletivo exercício de sua função, cUiaf

parcelas não poderão exceder a margem de 30% (trinta por cento) do vencimento e vantagens

permanentes do servidor público ativo.

LU IZ Assinado de forma

CASTELLANI ~~~~~tL~~IUIZ

PEREZ:030634 PEREZ:03063450804
Dados: 2022.10.31

50804 10:44:07 -03'00'

DANIEL Assinado de forma
digital por DANIEL

GARGALHONE GARGALHONE

MORO:249043 MORO:24904339894

39894
Dados: 2022.10.31
10:44:37 -03'00'

Outrossim, confirmo o atendimento das condições estabelecidas no referido edita!.

São Paulo, 31 de outubro de 2022.

Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 1.703 - São Paulo I SP - CEP: 04543-011
Tel.: (11) 3049-9700 - Fax.: (11) 3846-9424
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Banco Industr ai do Brasi'

Ib Ir

CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
EDITAL N° 002/2021 - CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o:005147/2019
INTERESSADOS: Secretaria de Administração e Finanças e Secretaria de Governo

Nome da Empresa 1 instituição: Banco Industrial do Brasil S/A
CNPJ: 31.895.683/0001-16
Endereço: Av. PresoJuscelino Kubitschek, n01703- Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CE
04543-901

Eu, Luiz Castellani Perez, RG nO 8209108 SSP/SP, CPF nO 030.634.508-04, e DaniII

Gargalhone Moro, RG nO 26436279 SSP/SP, CPF nO 249.043.398-94, representantes dia

instituição acima referida, vem manifestar interesse em participar do edital, em epígrafe, par

Credenciamento de instituições financeiras interessadas na concessão de empréstimo pessofl

e/ou refinanciamento de empréstimos, mediante consignação em folha de pagamento, er

condições especiais, com redução de juros praticados, aos servidores públicos ativos no âmbiJo

do poder executivo municipal com mais de três meses do efetivo exercício de sua função, cuj s

parcelas não poderão exceder a margem de 30% (trinta por cento) do vencimento e vantage s

permanentes do servidor público ativo.

LU IZ Assinado de forma

CASTELLANI ~~~~~~L:~IUIZ

PEREZ:030634 PEREZ:03063450804
Dados: 2022.10.3 1

50804 10:44:07 -03'00'

DANIEL Assinado de forma
digital por DANIEL

GARGALHONE GARGALHONE

MORO:249043 MORO:24904339894
Dados: 2022.10.3 1

39894 10:44:37 -03'00'

Outrossim, confirmo o atendimento das condições estabelecidas no referido edita!.

São Paulo, 31 de outubro de 2022.

Banco Industrial do Brasil S/A

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 1.703 - São Paulo I SP - CEP: 04543-011
Tel.: (11) 3049-9700 - Fax.: (11) 3846-9424



DECLARAÇÃO REFERENTE AO ARTIGO 7° XXXIII DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Declaramos, para todos os fins e efeitos de direito, sob as penas da lei, que nossa empresa

atende ao disposto no artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal "XXXIII - proibição de trabalho

noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos".

Banco Industrial do Brasil S/A
CNPJ: 31.895.683/0001-16

São Paulo, 31 de outubro de 2022.

LUIZ Assinado de forma

CASTELLANI ~~~~~~L~~IUIZ

PEREZ:03063 PEREZ:03063450804
Dados: 2022.10.31

450804 10:46:03 -03'00'

LUIZ CASTELLANI PEREZ
Vice-Presidente

RG: 8209108 SSP/SP
CPF: 030.634.508-04

DANIEL Assinado de forma

GARGALHONE ~~~t~~~g:tIEL

MORO:249043 MORO:24904339894

39894
Dados: 2022.10.31
10:46:27 -03'00'

DANIEL GARGALHONE MORO
Diretor-Adjunto

RG: 26436279 SSP/SP
CPF: 249.043.398-94

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 1.703 - São Paulo I SP - CEP: 04543-011
Te!.: (11) 3049-9700 - Fax.: (11) 3846-9424



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE INSCRiÇÃO

31.895.683/0001-16
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA19/01/1988
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

TíTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATlVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
64.22-1-00 - Bancos múltiplos, com carteira comercial

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÃRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURíDICA

205-4 - Sociedade Anônima Fechada

I CEP
04.543-901

BAIRRO/DISTRITO
VILA NOVA CONCEICAO

COMPLEMENTOLOGRADOURO
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK

I MUNiCípIO
SAO PAULO

I ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE
(11) 3049-9700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR)

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005
I SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/10/2022 às 09:52:25 (data e hora de Brasília). Página: /1



ImprimirVoltar

A
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 31.895.683/0001-16
Razão Social:BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL SA
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1703/ VILA NOVA CONCEICAO

/ SAO PAULO / SP /04543-901

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/11/2022 a 03/12/2022 .

Certificação Número: 20221104004027i804100

Informação obtida em 09/11/2022 14:27:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

I G {~
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BANCO CENTRAL DO BRASil

CERTIDÃO

Celiifica-se que, nesta data, o (a) BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (CNPJ

3l.895.683/000 1-16) encontra-se autorizado por esta Autarquia:

a. a funcionar como banco múltiplo;

b. a operar com a(s) carteira(s):

o Carteira Comercial

o Carteira de Crédito Financ. e Investimento

o Carteira de Investimento

o Carteira de Arrendamento Mercantil

c. a realizar operações de:

o Mercado de Câmbio

o Crédito Rural

d. e credenciado (a) como participante do PIX.

2. Certifica-se, ainda, que, quando da emissão desta certidão, constava em nossos cadastr s que a

instituição não se encontrava submetida a regime de administração especial temporária, de interv nção ou

de liquidação extrajudicial por parte deste Banco Central.

3. Certidão emitida eletronicamente às 09:49:34 do dia 18/10/2022, com base na Lei nO 9.0_
1
1, de 18

maio de 1995. Para verificar a autenticidade deste docmnento acesse o Jndereçode

https://www3.bcb.gov.br/certiaut/validar.

Código de validação: GkaNFrMneo409b6dyVsa

Certidão emitida gratuitamente.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (OeorO
Divisão de Gestão, Planejamenlo e Logistica (Digep)

SBS - Quadra J - Bloco B - Editkio Sede - 19° Andar
70074-900 Brasília - DF

E-mail: digep.deorf@bcb.gov.br



Ressalvado o direito de a Fazenda MU19ÍGípeffçqbrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sUJ1eitopassivo
que vierem a ser apuradas ou que "verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao 'período contido neste
documento, relativas a tributos adminJstraqQs pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em DívidalAtiva
Municipa.l, junto à !:J~ocurado.. ria Gera. I ~o Município é, certific~do que a Situação Fiscal d? ~ontri?uinte supra, refer,ente
aos credltos tnbutanos Inscntos e rnélo·,f1scntos na DIvida Atlva abrangidos por esta certldao, ate a presente dfta e:
REGULAR. Certificamos q,u o contribuinte possui débitos com a sua exigibilidade suspensa, conforme
apontamentos no SDAf,EISC e<~istemas ele consultas da SMF.********

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

FAZ E1'1DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0687019 - 2022

CPF/CNPJ Rai.~: 31.895.683/
Contribuinte: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Liberação:

Validade:

03/08/2022
30/01/2023

/
Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nO4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n° 3, de 6 de abrIl de 20'15,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714. de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nO268, de 11 de outubro de 2019 e Portar a SF n° 182,
de 04 de agosto de 2021.

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento. TFE

Taxa de Reslduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis .,r.BI

Unidades Tributárias:

A aceitação desta certidão est condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www .p refeitu ra .sp .gov _br/ cid ade/secreta rias/fazenda/ .
Qualquer rasura invalidarã este documento.

Certidão emitida às 08:12:52 horas do dia 03/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidélde: 39816592

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na á



PREFEITURA DE
SÃOPAIULO

SE!cretaria Municipal da Fazenda

,1703,

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:

Número do Contribuinte:

Nome do Contribuinte:

Local do Imóvel:

0000641928-2022

299.021' .0065-7

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
CEP: 04543-901

Cep: 04543-901

Liberação:

Validade:
21/07/2022

17/01/2023

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e insere. ar- uaisquer dívidas de responsabilidade dq sujeito
pas~ivo que vierem a ser apur~das ou que se veri~~uem a qualquer temp~,. incl~s!ve em relação ao p~río~? _
contido neste documento, relativas a tnbutos administrados pela Secretana Municipal da Fazenda e a Inscnçoes
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do ~Jt;)icípioé certi"(icado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predia.1e Ter itorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos Ta~a de Cg_mbatee Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inseri os e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data
REGULAR. .

A aceitação desta certidão está condiciorl.aâa'à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/sec atarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este docume to.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, D creto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nO4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nO268, de 11 de outubro de 2019 e Port ria SF nO
182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:06:00 horas do dia 21/07/2022 (hora e data de Brasí/ia)

Código de autenticidade: 8CF8E31

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.brlsf



Procuradoria da Dívida Ativa

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 31.895.683

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer ívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certifil ado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do C PJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do NPJ seja
aquela acima informada.

Certidão n°

Data e hora da emissão

Validade

40840682

09/11/202214:28:56

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

r -
FOlhj 1 de 1

(hora de rasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nO2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
IProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃ.O POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIB
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
CNPJ: 31.895.683/0001-16

TO~

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívid s de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado ue:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nO 5.1n, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos in~critos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CJN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da ce idão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçao do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais pre listas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Interne, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:38: 18 do dia 13/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/12/2022. "
Código de controle da certidão: 1~'9A.0030.894C.91C7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



F<TEF_ ,TDICLlo.IUO
,:U::;':'1<::/\ [Y) TR!\3:'\:,HO

CERTIDÃO NEGATIVA Dl~ DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.895.683/0001-16
Certidão nO: 25784633/2022
Expedição: 11/08/2022, às 14:53:48
Validade: 07/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

~erti~ica-se que BANCO INDUSTRI1~L DO BRASIl. S/A (MAT~IZ E ~ILIAIS)'

lnscrlto(a) no CNPJ sob o nO 31.895.683/0001-16, NAO CON TA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certid~o emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Cons~lidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.44Q/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trab lho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam o dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juirídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às ob igaç6es
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julga o ou em
acordo.s judiciai.s trabalhista.s, inclusive no concerne1

1 te aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou dec,rrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos ue, por
disposição legal, contiver força executiva.



08/08/2022 00594410 8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUiÇÕES CíVEIS

CERTIDÃO N°: 9435989

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

FOLHA 1/1

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São P~IO -
Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDO DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriorr a
06/08/2022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ***********~ I ***

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, CNPJ: 31.895.683/0001-16, conforme indicação const nte
do ped ido de ce rtidão .***************.~********************************************************************** **

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nom foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitaçã já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Dist itais
do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comuni
SPI nO22/2019.

Esta certidão considHra os feitos distribuídos na 1a Instância, mesmo que esteja em
Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
- I

Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiv do
destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matrriz e
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais difere tes
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEl, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de agosto de 2122.
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débiltos Tributários Não Inscritos na Dívidla Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 31.895.683/0001-16

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

"~
~

~

Certidão nO 22080653242-28

Data e hora da emissão 29/08/2022 11::36:56

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www ..pfe.fazenda.sp.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
)~'/b

UCESP
CERTIDÃO SIMPLlFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCI
NA DATA DE SUA EXPEDiÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA D,EARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER ~NSULTADAS NO
SITE WWW.JUCESPONLlNE.SP.GOV.BR. MEDIAl\lTE O CODIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTlt

fi I II ~I " li", ,IEMPRESA
NIRE IREGISTRO I DATA DA CONSTITUiÇÃO I INIcIO DAS ATIVIDADES I PRAZO DE DURAÇAo

35300119339 15/04/1988 17/03/1988

NOME COMERCIAL TIPO JURIDICO

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. SOCIEDADE POR AÇÕES
C.N.P.J. I ENDEREÇO I NUMERO COMPLEMENTO

31,895.683/0001-16 AVENIDA PRESo JUSCELINO KUBITSCHEK 1703
BAIRRO I MUNIClplO

IUF ICEP I MOEDA I VALOR CAPtAL
VL NOVA CONCEICAO SAO PAULO SP 04543-901 R$ 387.447988,35

11 . II It • a

jl lj
"

OBJETO SOCIAL L I
ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS

,
ARRENDAMENTO MERCANTIL
OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS ,

II :1
,; :tDIRETOR :11

- .
NOME

ARTHUR MARIANO COMIN
I

I NUMERO I COMPLEMENTO
-ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEI< 1703
BAIRRO I MUNICIPIO

IUF ICEP IRG IVL NOVA CONCEICAO SAO PAULO -. ~.- , SP 04543-901 268r11306
CPF

I CARGO I QUANTIDAD COTAS

270.519,088-04 DIRETOR ~.

j, .!
,..--- , .,

PRESIGeNT~lpo CéllNSElHO ADMINI$iTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE
NOME

CARLOS ALBERTO MANSUR

ENDEREÇO
I NUMERO I COMPLEMENTO

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1703
BAIRRO I MUNIClplO

IUF ICEP IRGVL NOVA CONCEICAO SAO PAULO SP 04543-901 538~317
CPF I CARGO I QUANTIDADI COTAS

454.815.398-53 PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E DIRETOR PRESIDENTE

~I ,
II1 I

'. "CONSELHEIRO AmMINISTRATIVO -
NOME

CARLOS ALBERTO MANSUR FILHO

ENDEREÇO INUMERO I COMPLEMENTO

I
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1703

Documento Gratuito Página 1 de 5
Proibida a Comercialização



llo':>0-tV
BAIRRO

~ I MUNiCípIO IUF ICEP IRG
VL NOVA CONCEICAO SAO PAULO SP 04543-901 358 D28048

CPF I CARGO I QUANTIDADICOTAS

322.988.748-40 CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO

- - 'W- - - ,
II ;1\

! DIRETQRr ,"lI I, ., "
NOME

DANIEL GARGALHONE MORO

ENDEREÇO INÚMERO LAPLEMENTO
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1703

BAIRRO I MUNICíPIO I UF ICEI' IRG
VL NOVA CONCEICAO SAO PAULO SP 04543-901 264 B62792

CPF I CARGO IOUANTIDADCOTAS
249.043.398-94 DIRETOR

I' ',.} CONSELHEIRO ADMINISTRA TlVO~: U ,

NOME
EDUARDO BARCELOS GUIMARAES

ENDEREÇO
I~~~E;O

I COMPLEMENTO

IAV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK

BAIRRO I MUNICíPIO I UF ICEI' IRG
VL NOVA CONCEICAO SAO PAULO SP 04543-901 238 ~520

CPF I CARGO I QUANTIDADCOTAS
178.560.607-78 CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO

- I I~ .'
CQNSELHEIRO ADMINISTRATIVO

NOME
ENRIQUE JOSE ZARAGOZA DUENA

ENDEREÇO INÚMERO I COMPLEMENTO

IAVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1703

BAIRRO
I ;;~íP~~ULO I UF ICEP IRG

VL NOVA CONCEICAO SP 04543-901 514 941

CPF I CARGO I QUANTIDADiCOTAS
610.216.288-91 CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO

,
11

,
"! -

I, ,. DIRETOR ,.

NOME

IGUILHERME CARDOSO GOTTARDI

ENDEREÇO INÚMERO ICOMPLEMENTO

IAVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1703

BAIRRO I MUNiCípIO IUF ICEI' IRG I
VL NOVA CONCEICAO SAO PAULO SP 04543-901 289~17774

CPF I CARGO I QUANTID"DiCOTAS
182.479.048-10 DIRETOR

I
I

1r, n I, I DIRETOR 11 II ~I I
I

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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/} ~
NOME

~ )11117 ('I\<:::TI=I I I\~II pCDC7

ENDEREÇO INÚMERO I COMPLEMENTO I
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEI< 1703

BAIRRO I MUNiCíPIO
IUF ICEP IRC

VL NOVA CONCEICAO SAO PAULO SP 04543-901 8, 091080
CPF I CARGO I QUANTID DE COTAS

030.634.508-04 DIRETOR

.i li
11 l[ " ':!f, IFILIAIS 'I

NIRE
I CNPJ

13900244306 31.895.683/0010-07

ENDEREÇO INÚMERO I COMPLEMENTO

AVENIDA CONSTANTINO NERY 2776 SALA 1309
BAIRRO I MUNiCíPIO

I UF ICE
CHAPADA MANAUS AM 6~050-001

NrRE
ICNPJ

16900039039 31.895.683/0008-92

ENDEREÇO
INÚMERO I COMPLEMENTO

I
RUA ELlEZER LEVY 2587
BAIRRO I MUNIClplO

IUF ICEtTREM MACAPA AP 6~901-016

ICNPJ
.

NIRE

33999059022

ENDEREÇO
INÚMERO I COMPLEMENTO

AV.RIO BRANCO 01 CJ.708
BAIRRO I MUNIClplO

IUF
I ;~t090-003CENTRO RIO DE JANEIRO RJ

NIRE
I CNPJ

I
35902750827 31.895.683/0003-88

ENDEREÇO
INÚMERO I COMPLEMENTO

IAV SELMA PARADA 201 ED 2 SL 211~
BAIRRO I MUNICIPIO

IUF ICEJD MADALENA CAMPINAS SP 13,91-904
I

NIRE
ICNPJ

41999067145

ENDEREÇO
INÚMERO I COMPLEMENTO

ALAMEDA DOUTOR CARLOS DE CARVALHO 9A.CJS.91/2/3555
BAIRRO IMUNICíPIO

IUF
1~~t30-180CENTRO CURITIBA PR

I
NIRE

ICNPJ
41999066785

ENDEREÇO
INÚMERO I COMPLEMENTO

AL. DR. CARLOS DE CARVALHO 555
BAIRRO I MUNiCíPIO

IUF ICEPI
CENTRO CURITIBA PR 80pO-180

I
NIRE ICNPJ

Documento Gratuito Página 3 de 5
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\\,.~.

33900654471 131.895.683/000:2-05

ENDEREÇO
I;~MERO I COMPLEMENTO

AVENIDA RIO BRANCO SL 1602 16PAV

BAIRRO I MUNICiplO IUF I CEP
CENTRO EMPRESARIAL RIO DE JANEIR,O RJ 200 SO-003

NIRE ICNPJ
15999013117

ENDEREÇO I NUMERO I COMPLEMENTO
RUA DOMINGOS MARREIROS 49 SL 1109 TIPO B

BAIRRO

I;u~~~~
IUF I CEP

UMARIZAL PA 660 b5-210

NIRE ICNPJ
53999025311

ENDEREÇO INUMERO I COMPLEMENTO
SETOR HOTELEIRO SUL QDR 06 CJ A

BAIRRO I MUNICiplO I UF I CEIO
ASA SUL BRASILlA DF 703~2-915

I

NIRE ICNPJ
16999001756

ENDEREÇO I NUMERO =r::ENTO

IRUA GENERAL RONDON 2151

BAIRRO I MUNIClplO I UF ICEP I
CENTRAL MACAPA AP 68906-390

I

NIRE I CNPJ
52900587965

ENDEREÇO I NUMERO I COMPLEMENTO
RUA JOAO DE ABREU 1155 QD. F8 LT,24E

BAIRRO I MUNlciplo
IUF ICEP

SL. A73-A74, 7 PAV GOIANIA GO 741 90-110
I

NIRE I CNPJ
35904475211

ENDEREÇO I NUMERO I COMPLEMENTO
SOUTH CHURCH STREET - HARBOUR PLACE-4TH 103 FLOOR-P .01034

BAIRRO I MUNIClplO IUF ICEP
OOOr1-102

NIRE I CNPJ
13999802888

ENDEREÇO I NUMERO I COMPLEMENTO
RUA 24 DE MAIO 220 SL 1112

BAIRRO I MUNIClplO
I UF ICEP

CENTRO MANAUS AM 690~0-080

NIRE ICNPJ
35905338501 31,895,683/001 '1-98

ENDEREÇO INÚMERO I COMPLEMENTO
UNIT 14-A, SECOND FLOOR, BAHAMAS FINANCI NASSAU

BAIRRO I MUNIClplO
IUF ICEP

EAST SIDE CHARLOTTE STREET

-
Documento Gratuito Página 4 de 5
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~N-IR-E----------------------------'------I-C-NP-J------'--------------------------------------------------------~-~----~~~~/--~~
31920049155 31.895.683/0012-79 '-.._J__,_

\.'/
I

1MUNIClplO
BELO HORIZONTE I

UF

MG I
CEb
311112-020

I
COMPLEMENTO

SALA 901
1NÚMERO

115
ENDEREÇO
AVENIDA GETULIO VARGAS

BAIRRO
FUNCIONARIOS

I~~~~t)5.683/0013-50~------ -L _

NIRE
51920026411

I
COMPLEMENTO

SL 2602 QD 14

ENDEREÇO

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

BAIRRO

BOSQUE DA SAUDE

:~. .
ULTI~O DOCUMENTO ARQUIVADO'.

I
NÚMERO

296.136/22-0 I
DATA

13/06/2022

.,

FOLHA DE SAO PAULO, DE 10/02/2022. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/09/2021. 08S: A.G.E.DATADA DE 30/09/~021.DIGITAL.

FIM D;S-IN-F-O-R-M-A-Ç-Õ-E-S-PA-R-A-N-IR-E-:-3'-53-0-0-1-19-3·-3-9---------+1--~

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 21/06/2022 ___j

~'"'' 'm.""~" Oooom,"""''''<000 ."' G'''~ """MA Oõ&""."O"",,, G.l .. "O""~.'""""
Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando VlsualJzarO drretamente no portal

~ www jucesponllne.sp gov br sob o número de autenticidade 173672593, terça-ferra, 21 de JUnhj de 2022 as 102029
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CNPJ n° 31.895.683/0001-16
NIRE 35300119339

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03.07.2020

DATA:
03 de julho de 2020, às 11:00 horas.

LOCAL:
Sede Social, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nO1703 - Vila Nova Conc i-
ção - CEP 04543-901 - São Paulo-SP.

PRESENÇA:
Totalidade dos membros do Conselho de Administração, na forma do §3° do Arti o
17 do Estatuto Social.

MESA:
Presidente: Carlos Alberto Mansur.
Secretário: Eduardo Barcelos Guimarães.

ORDEM DO DIA:
1. Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria, com a fixação de se s

honorários e mandato;
2. Consolidar o quadro de membros da Diretoria;
3. Deliberar sobre a substituição de diretores responsáveis por área de atuaç o

no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobíliários; e
4. Consolidar o quadro de diretores responsáveis por área de atuação no Ban o

Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários.

DELIBERAÇÕES:
Após amplos debates, foram aprovadas por unanimidade. as seguint s
deliberações:

.'
1. ElegE({os membros da Diretoria, com remuneração dentro do limite estabe e-

cido ,:ria Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2019, devid e te
arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n° 357.
em Sessão de 05 de julho de 2019:



.:. DIRETOR PRESIDENTE:
CARLOS ALBERTO MANSUR,
brasileiro, casado no regime de separação de bens, empresário, resid
em São Paulo-SP, com domicílio na Avenida Presidente Juscelino Ku its-
chek, n° 1703 - Vila Nova Conceição - CEP 04543-901 - São Paulo- P,
portador da C.1. R.G. nO5.3S9.317-SSP-SP e do CPF nO454.815.398- 3;

.:. DIRETOR VICE-PRESIDENTE:
LUIZ CASTELLANI PEREZ,
brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, administr dor
de empresas, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Ave ida
Presidente Juscelino Kubitschek, nO 1703 - Vila Nova Conceição - EP
04543-901 - São Paulo-SP, portador da C.L RG. nO8.209.1 OS-O-SSP SP
e do CPF nO030.634.508-04;

.:. DIRETORES ADJUNTOS:
DANIEL GARGALHONE MORO,
brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, bancário, si-
dente em São Paulo-SP, com domicílio na Avenida Presidente Jusc lino
Kubitschek, nO1703 - Vila Nova Conceição - CEP 04543-901 - São Pa 10-
SP, portador da C.1. R.G. nO 26.436.279-2-SSP-SP e do CPF nO
249.043.398-94;

WAGNER CESAR PAVÃO,
brasileiro, casado no regime da comunhão universal de bens, econom sta,
residente em São Paulo-SP. com domicílio na Avenida Presid,nte
Juscelino Kubitschek, nO1703 - Vila Nova Conceição - CEP 04543-9 1 -
São Paulo-SP, portador da C.1. R.G. nO4.895.694-SSP-SP e do CP nO
211.320.468~15; e



/~1f
~

ARTHUR MARIANO COMIN, 4/'..
brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, bancá io, 1/ ~
residente em São Paulo-SP, com domicílio na Avenida Preside te
Juscelino Kubitschek, nO1703 - Vila Nova Conceição - CEP 04543-90 -
São Paulo-SP, portador da C.1. RG. nO26.871.130-6-SSP-SP e CPF n°
270.519.088-04.

1.1. O mandato dos diretores ora eleitos se estenderá até a posse dos que
forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que sucede a
Assembleia Geral Ordinária de 2023.

1.2. Os diretores eleitos, apresentaram declaração de que não estão impedid s,
por lei especial, de exercer a administração da sociedade e n m
condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda ue
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a econo ia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de der 5a
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública o a
propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede do Banco.

2. Consolidar o quadro da atual composição da Díretoria do Banco, cujo mand to
se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de
Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no
ano de 2023, a saber:

Car os Nomes

, Diretor Ad'unto Daniel Gar alhone Moro

Diretor Presidente Carlos Alberto Mansur
Diretor Vice Presidente Luiz Castellani Perez

Diretor Ad'unto . Wa ner Cesar Pavão

{__ ..•......

Diretor Ad'unto Guilherme Cardoso Gotiardí~~~.--~~~---------------+----------
,-=D..:.:.ir-=e..::.:to~r_:.A_:.d:",j-=u.:....:n..::.:to=---. -,-_A_rt_h_urMariano Com in

3. A substituição dos diretores responsáveis por área de atuação no Banco C n
trai do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários, que se efetivará apó
posse dos membros da Diretoria ora eleitos, conforme abaixo especificad : \



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Normativos Area Díretor Anterior

~---- DIRETOR RESPONSÁVEL POR ÁREA DE ATUA ÃOr-------------~--------.

Resoiu. ão 2933/02 O era ões Derivativos de Crédito

Enrique José Zaragoza
Duefla

Resolu ão 2212/95 Carteira Arrendamento Mercantil
Resolução 2212/95 Carteira de Crédito, Financ. e in·

vestimento

Resolução 3263/05 Acordos para Compensação no
~ --+S~F_N~ -= ~.~

Resolução 3197/04

Eduardo Barcelos Guima-
rães

Diretor Atual

COMISSAO DE VALORES MOBILlÁl,IOS
DIRETOR RESPONSAVEL POR AREA DE ATUA AO

Luiz Castellani Perez

Guilherme Cardoso Got
tardi

Diretor AtualNormativos Area Oiretor Anterior

Instrução 542/13 Supervisão dos Procedimentos e
Controles Internos

Eduardo Barcelos Guima-
rães

Cum (imento da No"'r.;.:m.:.::a:..,_,__ -l

Cum rimento da Norma
Inslru ão 505111
Instrução 542/13

Verificação da Adequação dos
Produtos, Serviços e Operações
ao Perfil do Cliente (Suitabíl' )

Instrução 539[13

Guilherme Cardoso Go -
lardi

4. Face às deliberações acima aprovadas, após a posse dos eleitos, os no os
quadros de diretores responsáveis por área de atuação no Banco Central do
Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários, ficarão assim definidos:

NORMATIVO NORMATIVO
BANCO CENTRAL DO BRASIL

O

Resolução 4677/18 Limites Máximos de Exposição por Cliente e
Limite Máximo oe Ex osi ões Concentradas

Resolu - o 3339/06 Operaçóes Compromissadas
>-=-R:.=e_;::s;::_o:.;;:lu""â;;:;.O;::....::;2;;:.2..c.12::.:/.:..;/9:..;:5:..,_,--I- ..::C""a"-rl;eira de Investimento

Resolu • o 3568/08 Operações de Câmbio
Circular 3281/05 Assuntos relativos ao SP8
Resolu ·03197/64

,,'

. ".~iJ~

NORMATIVO

Arthur Mariano Comin

Guilherme Cardoso Gotta.r



BANCO CENTRAL DO BRASIL
NORMATIVO NORMATIVO

Resolu O 3908/10 Consultas à C.E. Derivativos
Resolu -o 3556/08 Area de Crédito Rural
Resolu ão 3998/11 Operações de Cessão de Créditos
Circular 3808/16 Assuntos do Selic

I--R,-,e-,-sol-,",u~ã",-O,,-4_6,,-5,-,8,,-/18,--__ --+ E_.ol!.ticade Segurança Cibernética
Resolu ão 4539/16 Politíca Relacionamento com Clientes
Resolu ão 4088/12 Re ist. Garantias si Veículos/lmóveis

I--R~e~so~IU~ã~o2212/95__ . -+ C__art_e_i__raC_o_m_e_rc_ia_I_~~~
Resolu ão 3954/2011 Contrata ão de Corres ondentes Cambiais

f---=R-e-so-l-u~ã-o-2-2"-1-'2'-/9:C-:5'-----+---- Carteira de Credo Fin. Inv.
Resolu ·02212/95 Carteira Arrendamento Mercantil
Resolu ão 3198/04 Área contábil

NORMATIVO

Guilherme Cardoso Gottar i

I--C_ir_cu_lar_3_1_6~5...,./O~2'-- --t-_~alização dos dados no UNICAD
Circular 3398i08 A ura2ão Limites e Padrões Mínimos
Circular 3729/14 RDR (Sistema de Registro de Demandas do

Cidadào)
I Circular 3870/17 SCR (Sistema de informa ('ias de crédito)
! Circular 3347/07 Cadastro Clientes do SFN - CCS

Circular 3461/09 Prevenção e Combate à Lavagem de Di-
nheiro

Ouvidoria
- Forneci mento de Informa •es

Luiz Castellani Perez

Wagner Cesar Pavão

Wagner Cesar Pavão

COMISSÃODEVALORESMOBILlARIOS
NORMATIVO ÁREA -----,---O-IR-E-T-O-R-. R-e-S-p-O-N-S-A"-'V-te-L--i

0----
Instrução 301/99 Prevenção e Combate a Lavagem deQ_in_h_ei_ro__ ....•
Instrução 505/11 Supervisão dos Procedimentos e Controles Int.ernos
!_n_SI_ru~ç_ã_o_5_42_/_13-+- __ S_up_e_rv_í_sã~dos Procedimentos e Controles Internos

nnstrução 505/11 Cumprimento da Norma
I Instrução 542/13

Verificação da Adequação doS Produtos, Serviços e Ope-
rações ao Perfil do Cliente (Suitabilíty)

Cumprimento da NormaII nstrução 539/13

Wagner Cesar Pavão

ENCERRAMENTO:
.Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabal os
pelo tempo necessário a lavratura desta ata em livro próprio, a qual foi lida, a I r
vada e por todos assinada.

São Paulo, 03 de julho de 2020.

13.. iiif. 112284
AUTENTICA"_(

"'- AU10nAR018798~ o

------------------------------------



B:A~'COCENT'ltAL ·00 BRASIL

19.201/2020-BCB/Deorf/GTSP2
Processo 178507

São Paulo, 3 de seternb o de 2020.

Ao
Banco Industrial do Brasil S.A.
Av. Preso Juscelino Kubitschek, [.703
04543-901 São Paulo (SP)

AIC dos Senhores
Eduardo Barcelos Guimaraes - Diretor de Relações com lnvestídores
Wagner Cesar Pavão - Diretor Adjunto

Assunto: Comunicação de deferinlento de pleito

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta dat' , aprovou
os assuntos a seguir especificados, conforme deliberado na Assembleia Geral O dinária e
Extraordinária de 3 de julho de 2020 e Reunião do Conselho de Administração de 3 d julho de
2020:

a) Eleição de membro do Conselho de Administração. cujo mandato se estenderá a a posse
dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária ele 2021:

10.216.288-91

b) Eleição da Diretoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos n primeira
Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária e 2023:

CPF Nome
54.815.398-53 arIos Alberto Mansur
30.634.508-04 uiz Ca<.;tellani Perez
70.5 I9.088-04
49.043.398-94

182.479.048-10
211.320.468-15 Waqner César Pavã.o

c) reforma estatutária .

.. ,,~
"

Departamento de Organização do Sistema Financeiro {Deorf}
Gerencia-Técnica em São Paulo 11(GTSP2)

Av. Paulista. 1.804 - 5° andar- 01310-922 São Paulo (SP)
Tel.: (11) 3491-6415, 3491'5981,3491-6725

E·mai/: gtsp2.deorf@bcb.gov.br
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ASSINATURAS:
Presidente: Carlos Alberio Mansur.
Secretário: Eduardo Barcelos Guimarães.
Membros: CARLOS ALBERTO MANSUR;

EDUARDO BARCELOS GUIMARÃES;
NELSON AMBRA CASTRO JÚNIOR; e ~. __
CARLOS ALBERTO MANSUR FILHO. r "

C__G ~RTO M;;~UR EDIJARÔBA~ . LO UIMARÃS
P es der te / / Secretá io

(// /"
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Deverá essa sociedade:

a) no prazo regulamentar de cinco dias úteis contados eladata eloevento. registrar diretament
sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informaçõ s a
serem prestadas no Unícad, conforme procedimentos descritos no Manual de Organização do
Sistema Financeiro - Sisorf, Seção 4.14.

b) na próxima assembleia geral que realizar, rever, a partir do artigo 28, referências a artirenumerados; e

c) conforme contido 110 art. 21, do Estatuto Sodal, providenciar a eleição ele novo Diretor, s mcargo específico,

3, Anexamos o estatuto social consolidado com as alterações aprovadas no reter' .oato societárío.

Atenciosamente.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em São Paulo - II

Young Man To
Gerente-Técnico Héber Pessoa da Silveira

Coordenador Substituto

2

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deort)
.. Ger&ncia-Técnícél em São Paulo 11(GTSP2)

Av. Paulista, 1.604 - 5" andar - 01310-922 São Paulo (SP)
Tel.: (11) 3491-6415. 3491-5981, 3491-6725

E-mail;gtsP2.deorf@bcb.gov.br
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1- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.L ~---~-- __ ~
CNPJ nO 31.895.683/0001-16

NtRE 35300119339

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZA A
EM 16.04.2021

DATA:
16 de abril de 2021, às 09:00 horas.

LOCAL:
Sede Social, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nO 1703 - Vila N va
Conceição - São Paulo-SP.

PRESENÇA:
Totalidade dos acionistas.

:::

MESA:
Presidente: Carlos Alberto Mansur.
Secretário: Eduardo Barcelos Guimarães.

ORDEM DO DIA:
1. Deliberar sobre a retificação da redação da ata Assembleia Geral x-
traordinária realizada em 30 de dezembro de 2020;
2. Ratificar os demais itens aprovados naquele conclave; e
3. Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender o item 1 supra.

DELIBERAÇÕES:
Os acionislas pre"sen,te 50, , por unanímíd, ade de votos" e sem,. qualquer restriçr- o,
deliberaram o que segue:

1. Retificar as redações constantes dos itens 2 e 3 das deliberações apro a-
das e, também, o Artigo 5° do Estatuto Social apensado como Anexo 11 à
ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de dezembro de .
2020, a fim de: (i) ajustar o valor da distribuição de juros aos acionist a tít lo
de remuneração do capital próprio e (ii) o valor e a forma de integr'a1«i'~~.ld

capital social. Consequentemente: ~, ,q ~:',~~'~m~.....
"'oor.'~~ Úr"j

'PlnOI ""':, .

~ . ~~
u ~

'.
.",'
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ONDE SE LÊ:

2. Distribuição de juros aos acionistas, na ordem de R$ 0,094210958 por a ~ão,
totalizando R$ 16.300.000,00 (dezesseis milhões e trezentos mil reais) a títuh' de
remuneração do capital próprio, conforme previsto no artigo 9° da Lei n° 9.24S de
26.12.95, mod;ticado pelos artigos 78 e 88 da Lei n° 9,430, de 27.12.96.

2.1 O referido valor está sujeito à retenção do imposto de renda na fonte à alíauo-
ta de 15% (quinze por cento), perfazendo um total líquido de R$ 13.855.00~~,00
(treze milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil ,sais).
2.2 Caberá a cada acionista, com base em suas ações, o seguinte vaIar:

,
ACIONISTAS Juros-R$ IR· RS Valor Líquido R$

Carlos Alberlo Mansur 16.299.999,05 (2.444.999,85) 13.854.999,20
eM - Jndústn'a e Comércio Ltda 0,95 (0,15) o.sO

TOTAL 16.300.000,00 (2,445.000,00) 13,855.000,00

3. Aumentar o, capital socIal dos atuals R$ 372.2~~2.709,46 (trezentos e setelta e
dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, setecentos e nove reais e quaren a e
seis centavos), dividido em 173.015.967 (cento e setenta e três milhões, fi l.·nze
mil, novecentas e sessenta e sete) ações nominativas, sendo 114.863.637 (c nto
e quatorze milhões, oitocentas e sessenta e três mil, seiscentas e trinta ,ett~)
ações ordinárias e 58.152.330 (Cinquenta e oito milhões, cento e CinqUenta~e ais
mil, trezentos e trinta) açõe.s prefe".enciais, todas nominativas, escrituraís, se· va-
Iar nominal, para R$ 388.522.709,46 (trezentos e oitenta e oito milhões, quin en-
tos e vinte e dois mil, setecentos e nove reais e quarenta e seis centavos), div/, ido
em 177.849.467 (cento e setenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e nov mil,
quatrocentas e sessenta e sete) ações nominativas, sendo 118.072.551 (ce to e
dezoito milhões, setenta e dois mil, quinhentas e cinqllenta e Lima) ações or.,íná~
rias e 59.776.916 (CÍnquenta e nove milhões, setecentos e setenta e seis mil no-

ve.c..e.nte.·s e de.zessel.'S).açõesp.•r8.feli..e.nc.,..a.,'.s,todas no.mínativ.as,. es.c..'.íturais. s.e..~. va.-lor nominal, mediante a emissão de 4.833.500 (quatro milhões I oitocentas e rinta
e três mil, quinhentas) novas ações nominativas, sendo 3.208.914 (três mil ões,
duzentas e oito mil, novecentas e quatorze) ações ordinárias e 1.624.586 (u mi-
lhão, seiscentas e vinte quatro mil, quinhentas e oitenta é seis) ações prete" ncl-
ais

l
ao preço unitário de R$ 3,31229751, que totalizam R$ 16.300.000,00 (d zes-

seis milhões e trezentos mil reais).

3.1 Referidas novas ações sã.o subscritas pejo acionista Carlos Alberto Ma sur,
que integraliza, neste ato, o montante de R$ 13.854:;999,20 (treze milhões, oito-
centos e dnquenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte c nta-
vos), mediante a utilização do crédito detido pelo subscritor perante a Sociedade,
decorrentes das distribuições de juros sobre o capital próprio, descritos nQ ;tI m 2
supra, registrado na rubrica oontábi/ número 4.9.3.10.00-5, Divídendos e 80 ifica-
ções a Pagar, conforme boletim de subscrição que compõe o Ane o I d re ente
ata, devendo o restante, isto é R$ 2.445.000,80 (dois mílhõe

;.,.....
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"-quarenta ~ cinco m.il reais.e oitenta centavos), a ser integralizado e.m moeda cor-1/:j
rente nacIOnal, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da ap va-
ção do processo pelo Banco Central do Brasil (Leí 4,595/64, artigo 27, § 2°). \

3.2 O acíonista eM Indústria e Comércio Ltda renunciou expressamente a di-
reito de subscriçâo das ações ora emitidas.

3.3 A referida ímportância está dispensada de depósito no Banco Central do ra-
Si/, conforme item 2 da Carta-Circular n° 2.994, de 15.01.2002.

, , ..- ,

3,4 Em razão das deliberações tomadas, foi aprovada a alteraçâo do caput d Ar*
figo Se. do Estatuto Sooial da Companhia, o qual passa a vigorar na íntegra c m a
seguinte redação:

"Attigo 5e. O capital social é de R$ 388.522.709,46 (trezentos e oitenta e oít mi-
lhões, quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e nove reais e quarenta e eis
centavos), dividido em 177.849.467(cento e setenta e sete milhões, oítocent s e
quarenta e nove míl, quatrocentas e sessenta e sete) ações, sem valor nom 'nal,
sendo 118.072.551 (cento e dezoito milhões, setenta e dois mil, quinhentas e cin-
quenta e uma) ações ordinárias e 59.776.916 (cinquenta e nove milhões, sete en-
tos e setenta e seis ml/, novecentas e dezesseis) ações preférenciais, todas n mi-
nativas, escriturais, sem valor nominal".

3.5 conse.qu..ent.ementeJ o caPita.' social atual já contempla o. au.m.ento de ca.p.ital
deliberado em reunião realizada pelo Conselho de Administração em 30 deLde-
zembro de 2016, devidamente aprovado pelo Banco Central conforme OfíCI nO
4.025/2017 BCBIDeorfIGTSP2, de 07/0312017 e arquivada na JUCESP sob nO
156.686/17~0 em 04 de abril de 2017.

LEIA-SE:

2. Distribuição de juros aos acionistas, na ordem de R$O,03749075946 por a ão,
tota/izando R$6.486. 500,00 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e seis 11 e
quinhentos reais) a título de remuneração do capital próprio, conforme previst· no
artigo 9° da Lei nO9.249, de 26.12.95, modificado pelos artigos 78e 88 da L í nO
9,430, de 27.12.96.

2. 1 O referido valor está sujeito à fétenção do imposto de renda na to e à
atiquota de 15% (quinze por cento), perfazendo um total líquido de
R$5.513.525,OO (cinco milhões, quinhéntos e treze mil e quinhentos e v' e e
cinco reais).

2.2 Caberá a cada acionista, com base em suas ações, o seguinte valor:

ACIONISTAS Juros· R$ IR • R$ Valor Uquido R$

Carlos Alberto Mansur 6.486.499,63 (972.974,94) 5.513,524,69
CM - Indústriae ComércioLtda 0,37 (0,06)

: '
,,(~:~ .
.~•..
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3. Aumentar o capital social dos atuais R$372.222.709,46 (trezentos e sete ta e
dois ml1hões, duzentos e vinte e dois mil, setecentos e nove reais e quare ta e
seis centavos), dividido em 173.015.967 (cento e setenta e três milhões, q inze
mil, novecentas e sessenta e sete) ações norninativas, sendo 114.863.637 ( ento
e quatorze milhões, 0I10centas e sessenta e três mil, seiscentas e trinta ete)
ações ordinárias e 58.152.330 (cinquenta e oito milhões, cento e cinquenta e dois
mil, trezentos e trinta) ações preferenoiais, todas nominativas, escrituraís, se va-
lor nominal, para R$375.152.183,66 (trezentos e setenta e cinco milhões, ce to e
cinquenta e dois mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos), divi-
dido em 173.889.038 (cento e setenta e três milhões, oitocentos e oitenta e ove
mil e trinta e oito) açóes nominativas, sendo 115.443.260 (cento e quinze mil ões,
quatrocentos e quarenta e três mil, duzentas e sessenta) ações ordinári s e
58.445.778 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, ete-
centas e setenta e oito) ações preferenciais, todes nominativàs, escriturais) sem
valor nominal, mediante a incorporação das ResefVas Estatutárias contabiliz das
na rubrica cóntábi/6.1.5.20.00-0, apresentadas no balanço de 31 de dezemb

l
de

2019, no montante de R$2.929.474,20 (dois milhões, novecentos e vinte e ave
mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), repre.sen.•tada por
873.071 (o#ocentos e setenta e três mil e setenta e uma) novas ações noin nati~
vas, sendo 579.623 (quinhentos e setenta e nove mil, seiscentas e vinte e três)
ações ordinárias e 293.448 (duzentos e nov.enta e três mil, quatrocentas e qUlren-
ta e oito) ações preferenciais, que serão bonificadas aQs atuais ac/onistas:

(i) Referidas ações bonifícadas, ao valor individual de R$3,35536766197, .erão
distribuídas aos acionistas, óbs.efVada a prbporção de 0,00504618744 ações toni-
ficadas para cada ação possuida.

(U) As ações bon;ticadas são distribuídas aos acionistas; na seguinte propo ção:
Quantidade de Acl5es Valor R$

Acionistas Possuídas 6onl.f1cada!l Poslcão' atual
ON PN ON PN O.N PN

Carlos Alberto Mansur 114.863.637 58.152.320 571:1.623 29M48 115.443.260. $8.445.768 2.929.~74,03

CM -Ind. e Com. LIda . 10 - - - 1tl 0,17
TOTAL 114.863.637 58.152.330 579.623 293.•448 115.443.260 58.445.778 2.929.' 7420

3.1. Novamente aumentar o capital social agora para R$386.077.708,66 (t~~zen~
tos e oitenta e seis milhões, setenta e sete mil, setecentos e oito reais e ses,~enta

'. -e seIs centavo~), dlvldi~o em 177.145.173 (oento ~ seten~a e sete ~ilh?es, certo e
quar.enta e Cfnco mIl, cento e setentâ e tres) açoes nommatJvas, 1ndo
117.604.977 (cento

N

e. deze_s~e~emifhões, sel.scen.t?s e quatro mil, nbyé~en as. ~
setenta e sete) açoes ordmanas e 59.540.196 (cmquenta e nove mllhoes, qUl-
nhe_ntose qu.are~ta mil, cento e n~venta e ~eis) açõe~ p~eferenciais, todas 1om~-
nativas, escnturalS, ~em valor non:ma/: mediante ~ emlss~o de 3.256.13: (tnqs ml.·
Ihões, duzentos e cmquenta e seis mil, cento e trmta e cmco) novas açoes f.0ml-
nativas, sendo 2.161.717 (dois milhões, cento e sessenta e uma mil, setece~tas
dezessete) ações ordlnárias e 1.094.418 (um milhão, noventa e. quatro mil, qua
trocentas e dezoito) ações preferenciaiS, .ao preço unitário de R$3,3553661 qu
{'ota/lzam R$10.925.525,OO (d~z milhões, nov(i!centos e vintE!e cinco' . hen
tos e vinte e cinco reais).

, J

. ,



3.1.1. Referidas novas ações são subscritas peto acionista Garlos A/berto Man. ur.
que íntegraliza, neste ato, o montante de R$10.925.525,OO (dez milhões, nove en:
tos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais), conforme boletim de
subscrição que compõe o Anexo I da presente ata, da seguinte forina:

(i) R$5.513.525,OO (cinco milhões, quinhentos treze mil, quinhentos e vint e
cinco reais) mediante a utilização do crédito detido pelo subscritor perante a S ci-
edade, decorrentes das distribuições de juros sobre o capital próprio, descrito
item .2 supra, registrado na rubrica contábil número 4.9.3.10.00-5, Dividend e
Bonifjcações a Pagar,

(íi) R$5.412.000,OO (cinco milhões, quatrocentos e doze mil) mediante a utilza-
ção do crédito detido pelo subscritor perante a Sociedade, decorrentes de ou ras
distribuições de juros sobre o capitaTpróprio, não sacadas, regfstradas na rub ica
contábíl número 4.9.3.10.00-5, Dividendos e Bonifícações a Pagar

3.2 O acionista CM Indústria e Comércio Ltda renunciou expressamente a di-
reito de subscrição das ações ora emitidas. I

3.3 A referida importância e.stá dispensada de depósito no Banco Central do . ra-
sif, conforme item 2 da Carta-Gircular n° 2.994, de 15.01.2002.
3.4 Em razão das deliberações tomadas, foi aprovada a alteração do caput do Ar-
tigo 5°. do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar na íntegra co a
seguinte redação:
"Artigo 5°. O capital social é de R$386.077.7Q8,66 (trezentos e oitenta e seis mi-
lhões, setenta e sete mil, setecentos e oito reais e sessenta e seis centavos), ivi-
dido em 177.145.173 (cento e setenta e sete milhões, cento e quarenta e c nco
mil, cento e setenta e três) açõés nominativas, sendo 117.604.977 (cento e de-
zessete milhões, seiscéntos e quatro mil, novecentas e setenta e sete) açõe or-
dinálias e 59.540.196 (cinquenta é nove milhões, quinhentos e quarenta mil, c nto
e noventa e seis) .ações preferenciais, todas nominativas, escrituraís, sem alar
nominal".
3.5 Consequentemente, o capital social atual já contempla o aumento de ca ital
deliberado em reunião realizada pelo Conselho de Administração em 30 de de-
zembro de 2016, devidamente aprovado pelo Banco Central conforme Ofici nO
4.02512017 BGBIDeorfIGTSP2, de 0710312017 e arquivada na JUCESP sob n°
156.686117-0 em 04 de abril de 2017.
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2. Permanecem ratificados e inalterados todos os demais itens aprovldos
naquele conclave.

3. Para efeito de arquivan:ento ~a JUCESP (Ju~ta CO,mercial do Est~d I de
São Paulo) o Estatuto SOCIaldeVidamente consolidado e apensado ao final da
presente ata, na forma do Anexo 11. ~u74

-.
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Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os tra a-
lhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata em livro próprio, a qual foi
lida, aprovada e por todos assinada,

São Paulo, 16 de abril de 2021.

PRESENÇA:
Acionístas: CARLOS ALBERTO MANSUR; e

CM ~ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA, representada pelo Sr.
Carlos Alberto Mansur.

ASSINATURAS:
Presidente: Carlos Alberto Mansur.
Secretário: Eduardo Barcelos Guimarães.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

6
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à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do BANCO INDUSTRIAL DO B
SIL S.A., realizada em 16 de abril de 2021 de rerratificação da Assembleia G ral
Extraordinária realizada em 30 de dezembro de 2020.

LISTA DE SUBSCRiÇÃO DE AÇÔES - AUMENTO DE CAPITAL

NOME DA INSTITUIÇÃO:
DATA DA A.G.E.
DATA DA SUBSCRiÇÃO:
VALOR DA AÇÃO:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
30.12.2020.
30.12.2020.
R$3,35536610

A ões SubscritasA ões PossuidasAcionista

1.094.418 R$ 10.925.525,00

ON PN ON PN
Créditos detido pelo
svbscritor pera te a

Sociedade, de or-
rentes dôs dist ibui-
ções de Juros 5 bre

o capital pró ~iO'
reg.is.trodà na.r bri-
ca contábil nú era

"4.9.3.10.005,
dividendos e B nífi-

cações a Pqg r"

CARLOS ALBERTO
MANSUR

CPF n9454.815.398·53,
brasileiro, casado,

• empresáriO, residente e.
domiçlliado em Silo

I
Paulo na Rua Joaquim
Carlos, n~ 396 - Brás·

• São Paulo· SP - CEP
03019-900

2.161.71758.445.768115.443.260

cárlos Alberto Mansur
ditetor presidente /'
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à Ata de Assembleía Geral Extraordinária do BANCO INDUSTRIAL O
BRASIL S.A., realizada em 16 de abril de 2021 de rerratificação da
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de dezembro de 2020.

ANEXOU

BANCO INIlUSTRIAL DO BRASIL S.A.

ESTATUTO SOCIAL

CAPiTULO I - DA DENOMINAÇ..\O, SEDE, OSJETO E DURAÇÃO

Artigo l"'. BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. ("Banco·') é uma socie I ade
anônima regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legáis apljcá eis,
incluindo a Lei 6.404 de lS de dezembro de 1.976, conforme alterada ('~Lei das
Sociedades por Ações").

Parágrafo Único - Com a admissão do Banco no Nível 1 de Governança Corpor tiva
("Nível 1") da Bolsa· de Valores de São Paulo C'BOVESPA") sujeitam-se, o Banco, I eus
acionistas, administradores e membros do Conselho f'iscal quando in.stala.do às
disposições do Regulamento de Listagem do Nível 1 da BOVESPA ("Regulament do
Nível 1").

Artigo 2". O Banco tem sede e domicílio legal na Avenida Juscelino Kubitschecl, nO
~~.7~!~Vila Nova conceiç.ão, CEP ".' 04543-901, llá Cidade de São P.au10.' Estado dei São

Parágrafo Único - O Banco poderá: (i) alterar o endereço .da sede, desde que denu~ do
mesmo município; e (ii) abrir e encerrar ou alterar () endereço de filiais, suc.· sais,
agências, postos, unidades administrativas e escritórios ou representações do Bane
país por delibetação da Diretoria ou, no exterior mediante aprovação do ConseU
Administração,
Artigo 3°. O Banco tem por objeto social a prática de operações ativas, passi as e
acessórias e izados aos bancos múltiplos 00

,..'
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investimento, de crédito, financiamento e investimento e de arrendamento mere til,
inclusive câmbio e o exercício da administração da carteira de valores mobiliários, em.
como participar de outras sociedades. de acordo com as disposições leg .s e
regulamentares aplicáveis à sua espécie de instituição financeira.

o prazo de duração do Banco é indeterminado.

CAPíTULO U- Do CAPITAL E DAS AÇÕES

Artigo 5°. O capital social é de R$386.077.708,66 (trezentos e oitenta e seis mil ões,
setenta e sete mil, setecentos e oito reais e sessenta e seis centavos), dividido em
177.145.173 (cento e setenta e sete milhões, cento e quarenta e cinco m.il, cento e set nta
e três) ações nominativas, sendo 117.604.977 (cento e dezessete milhões, seiscent s e
quatro mil, novecentas e setenta e sete) açães ordinárias e 59.540.196 (cinquenta e ove
milhões, quinhentos e quarenta mil, cento e noventa e seis) ações preferenciais, t das
nominativas, escriturais, sem valor nominal.

§1~ O capital social do Banco será representado por ações ordinárias e preferencia s.

§ :1". Cada ação ordinária confere díreito a um voto nas deliberações das A.ssemb éias
Gerais do Banco.

§30. A.s ações preferenciais não conferem direito a voto nas deliberações da
Assembléia Geral, sendo-lhes asseguradas as seguintes preferências e vantagens:

(i) . prioridade n.o reembolso de capital. em caso de liquidação do Banco, sem prê1io;
(ti) participação nos l~cros distribuídos em iguàldade com as ações ordinárias; eJ
(iü) direito de serem incluídas em oferta pública de alienação de Controle do Bancp ao
mesmo preço ofertado às ações de Controle, confonne definições previstas no Cap tulo
VII do Estatuto Social.

§4"'. Todas as açôes do Banco são escdturais e serão mantídas em conta de dep' sito,
em nome de seus titulares, em instituição fmanceira autorizada pela Comissão de V ores
Mobiliários ("CVM'·) com quem o Banco mantenha contrato de custódia em .

emissão de certifi~ ~
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~ 5~ A instituiçãodep~SitárlaPOd~ COb~~· d~~ acionistas o custo do servíç de
transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos
serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela
CVM.

3

§6': Fica vedada a emissão de partes beneficiária,s pelo Banco.

§ 7':. As ações serão indivísíveis em relação ao Banco. Quando a ação pertencer a ais
de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representant do
condomínio.

Artigo 6°. O Banco está autorizado a aumentar o seu capital social até o limi e de
emissão de 44.000.000 (quarenta e quatro milhões) de novas ações, todas nomina 'vas,
escriturais e sem valor nominal, independentemente de reforma estatutária, por
deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá, também, estabelec r as
condições de emissão, inclusive preço, prazo e sua integralização.

§ 1~ A deliberação de aumento de capital do Banco mediante a incorporaçã) de
reservas ou de lucros acumulados, segundo normas expedídas pelo Conselho Mon tário
Nacional, será de competência da Assembléía Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso
instalado.

§2~ O Banco poderá emitir ações e bônus de subscrição dentro do limite do c pital
autorizado, conforme previsto no caput deste artigo.

§3~ O aumento do capital social do Banco. com emissão de ações, pode compre nder
uma ou mais espécies ou classes de ações, sem guardar proporção entre as ações de cada
espécie ou classe, observando-se, quanto às ações preferenciais, o limite previsto em lei.

§ 40. O Conselho de Administração, ao deliberar sobre o eventual aumento de c pital
1105 tennos do capul desta cláusula, poderá, confonne lhe autoriza o Artigo 172 a Lei
das Sociedades por Ações, excluir o direito de preferência ou reduzir o ,prazo pa a seu

..
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§5". Na ocorrência de um aumento de capital que não tenha sido

I{,~-<_dO/2J
integralm nte

ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e dentro do limit
capital autorizado.

subscrito por quem tinha direito de preferência ou que não tenha contado com o nú
suficiente de interessados na respectiva distribuição públ.ica, a subscrição total ou p da]
de tal aumento de capita] pelo aciorusta controlador ob1igá~lo-á a tomar todas as med das
necessárias para recompor o percentual mínimo de ações em circulação de 25% do ca ital
social, dentro de seis meses subseqüente à homologação da subscrição.

o Banco poderá, por deliberação do Conselho de Administração de
acordo com ao plano aprovado pela Assernbléia Geral, estabelecer as condiçõ s e
outorgar opção de compra ou subscrição de ações, sem direito de preferência par os
acionístas~ observado o limite de diluição de 5% (cinco por cento) do capital social, em
favor dos administradores, empregados ou a pessoas naturais que prestem serviço ao
Banco ou a sociedades controladas pelo Banco, direta ou indiretamente.

Parágrafo Único - O Banco poderá, por deliberação do Conselho de Administra ão,
adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou
cancelamento, até o montante do saldo de lucro ou reservas disponíveis, exceto a I gal,
sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e regulament res
aplicáveis.

CAPÍTULO HI-- DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 8°. A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (qU]trO)
me~es seguintes .a~ térmi~~ de cada exercício social e, extra~rdi~ariame~te, seu:pre q~e
os mteresses SOCiaiSo eXIgirem, observadas em sua convocaçao; lllsta]açao e dehber çao
as prescrições legais pertinentes e às disposições do presente Estatuto.

§ 1~ A Assembléia Geral terá sua primeira convocação realizada com, no mínimo
(quinze) dias corridos de antecedência, e segunda convocação realizada com antecedê eia
mínima de 8 (oito) dias. As Assernbleias GeraI serão presididas pelo President do

o'"
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A AsseOlb,léia Geral, ressalvado quorum especial exigido em lei, será insta ada,
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em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem~ no mínimo,
(dnqüenta por cento) do capital social, e em segunda convocação, será instalada
qualquer quorum.

Artigo 9°. Para tomar parte na Assembleia Geral, () acionista deverá deposit no
Banco, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos, contados da dat da
realização da respectiva assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição finan eira
depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do igo
126 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) instrumento de mandato, devid ente
regularizado na forma da lei e deste Estatuto, na hipótese de representação do acio ista.
O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munil de
documentos que comprovem sua identidade.

§I~ O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurrdor
constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador do Banco,
advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de inVestimento que
represente os condôminos.

Artigo 10°, O Banco será administrado por um Conselho de Administração e por uma
Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com o pre ente
Estatuto Social.

§ 2~ As deliberações serão tomadas por maioria das ações com direito a voto, e -ceto
110S casos em que a lei ou este Estatuto exigir quorum superior.

CAPÍTULO IV-DA ADMINISTRAÇÃO

SEÇÁO 1 - DISPOSiÇÕES GERAIS

Artigo n. A posse dos administradores está condicionada à prévia subscriçã
Térmo de Anuência dos Administradores a que se refere o Regulamento do Nível 1 da
BOVESPA.
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Artigo 12. A Assembléia Geral Ordinária fixará o montante anual global da
remuneração dos administradores do Banco, que poderá ser constituída. nos termos do
Artigo 152, § l°, da Lei das Sociedades por Açõcs. de parcela variável representada ar
pruticipação nos lucros do Banco. O total da participação dos administradores nos luc os
do Banco não poderá ultrapassar a remuneração anual estabelecida pela Assembl 'ia
Geral, nem tampouco um décimo dos lucros, prevalecendo o limite que for menor. O
Conselho de Administração, em reunião, distribuirá referida remuneração
membros e os membros da Diretoria.

SEçlo 11- CONSELHO DE ADMINISTRAÇ.'\O

COMPOSICÃO

Artigo 13. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 03 (trê ) e
até, no máximo, 08 (oito) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral de

Acionistas e po~ e~a_.d..estitUível.'Sa q.Ualq~er.tempo. cOm mandato unificado de 02 CdlíS)
anos, salvo destltulçao, podendo ser reeleltos.

§1~ A Assembleia Geral determinará, pelo voto da maioria das açôes com direit a
voto, previamente à sua ~leição, o número de ~~gos do Conselho d~ .Admjnistraçãol~o
Banco a serem pree.nchldos em cada exerCIClO,observado o mmlmo de 03 (les)
membros.

§ 2~ O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 20% (vinte ·for
cento) d~ conselheiros independentes, expres~ame~te declarados como. tais na
Assemblem Geral que os eleger. Quando a aphcaçao do percentual definido n ste
Parágrafo Segundo resultar em número fracionário de. conselheiros, proceder-se-á ao
arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior se a fração for ig
superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente interior, se a fração for inferi
0,5 (cinco décimos).

§ 3". Para fins deste Estatuto Social, é considerado como independente o conselh ira
que (i) não tiver qualquer vínculo com o Banco, exceto participação no capital social; (ii)

.,.
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~ entidade relaCionada;ao"~iOni~ta .c:ntrOlad~r (excluem-se desta restrição pess as
vinculadas a instituições de ensino e/ou pesquisa); (iti) não tiver sido nos últimos 3 (tr s)

anos empregado ou diretor do Ballco~ do acionista controlador ou de sociedade control da
pelo Banco; (iv) não for fornecedor ou comprador. direto ou indireto. de serviços u
produtos do banco, em magnitude que implique perda de independência; (v) não or
funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou

demandando serviços e/ou produtos ao Banco; (vi) não for cônjuge ou parente tê
segundo grau de algum administrador do Banco; ou (vii) não receber outra remunera ãa
do Banco além da de conselheiro (excluem*se desta restrição proventas em dinhei"ro

oriundos de eventual participação no capital).
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§40. Também é considerado conselheiro independente aquele eleíto mediante o v to

múltiplo previsto pelo artigo 141, parágrafos 4.0 e 5.0 da Lei das Sociedades por Açõe .

§50. O Conselho de Administração terá 01 (um) Presidente e até 02 (dois) V ce-
Presidentes. que serão eleitos pela Assembleia Geral. Em caso de vacância nos cargo de
Presidente e Vice-Presidentes do Conselho de Administração. deverá ser imediatarn nte
convocada Assembleía Geral Extraordinária para eleição dos substitutos. No caso de
ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administra ão.
assumirá as funções do Presidente quaisquer dos Vice-Presidentes do Conselho de
Administração. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente e dos

Vice-Presidentes do Conselho de Administração, as funções do Presidente s rão
exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Presidente.

Artigo 14. Os membros do Conselho de Administração serão investidos em eus

cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado rlO Uvro de Atas de Reuniõe do
Conselho de Admínistrâçâo, permanecendo sujeitos aos requisitos, ímpedime tos.
deveres, obrigações e responsabilidades previsto$ nos artigos 145 a 158 da Lei das
Sociedades por Ações. Os membros do Conselho de Administração poderão ser
destituídos pela Assembléia Geral, á qualquer tempo, devendo permanecer em 'exer leio

nos respectivos cargos, até a eleição e posse de seus sucessores.

'. '

Artigo 15.
dispensa expressa da maioria dos membros do Conselho de Administração. aquele q

/
,

/

Não pode ser eleito como membro do Conselho de Administração,



8

(i) for empregado ou ocupar cargos em sociedades consideradas concorrentes do

Banco; ou

(ii) tiver ou representar interesse conflitante com o Ban.co.

Artigo 16. Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de
Administração, o substituto será nomeado, para completar o respectivo mandato, or
Assembléia Geral Extraordinária, no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único - Os membros do Conselho de Administração não poderão afastar-s
exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pen
perda de mandato, salvo caso de licença concedida pelo próprio Conselho

Administração.

CONVOCAÇÃO, INSTALAÇÃO EFUNCIONAMENTO Do CONSELHO

Artigo 17. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quaro)
vezes por ano, trimestralmente e, extraordinariamente, .sempre que necessário. IAs

reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo seu Presidente, medifte
not.it1cação.eSCrita. ent.regue com antecedência m!nima de 05 (cinco) dias corrido," e om
apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Em caráter de urgência, as reun' ões
do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Presidente se . a
observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os de ais

integrantes do Conselho. As convocações poderão ser feitas por carta com aviso de
reqebimel1to, fax ou por qualquer outro meio, eletrônico QU não, que permit a

comprovação de recebimento.

§ r. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo President
Conselho de Administração e secretariadas por quem ele jndicar.

§2a. Independentemente das formalidades previstas neste Artigo,
regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros por si ou representado.

forma do Parágrafo Único do Artigo 18 deste Estatuto.

na sede do admitidas reuniões por meio

..:~.,':...
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videoconferêncía, admitida a gravação e a desgravação das mesmas. Tal participação rá
{:ollsiderada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do Conse ho
de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho pod ão
expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou eQl1 eio

eletrônico digitalmente certificado.

Artigo 18. As reuniões do Conselho de Administraçã,o somente se instalarão co a
presença da maioria de seus membros em exercício.

Parágrafo Único - Em caso de impedimento temporário ou ausência, () Conselh jro
temporariamente impedido ou ausente poderá outorgar procuração a outro membr do
Conselho de Administração, para que este vote em seu nome nas ReW1iõesdo Cons lho
de Administração. Alternativamente, em caso de ausência temporária de qual uer
membro do Conselho de Administração, o mesmo poderá, com base na pauta dos
assuntos a ser tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta, fac-simil ou
correio eletrônico digitalmente certificado entregue ao Presidente do Conselho de
Administração na data da reunião, com prova de recebimento.

Artigo 19. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas medi
voto fa:vorável da maioria dos membros em exercício, compütados os votos proferidos na
forrila do Artigo 18, Parágrafo Único deste Estatuto, sendo que, no caso de ern
caberá ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade.

§10. Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinad
todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrit no
Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração do Banco. Os votos profe idos
por Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho ou que te am
se manifestado na forma do Artigo 18, Parágrafo Único deste Estatuto. de erão
igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, dev ndo
a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrôníca. conforme o caso, contendo o VQ o do
Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.

§20. As atas de reunião do Conselho de Administração do Banco que conti Vierem
deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros deverão ser arquiv as no

registro de comê,teio. ///.' .
,~
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§3
D

, O Conselho de Administração poderá admitir em suas reuniões o tros "- /)
participantes, com a finalidade de prestar esclarecitnentos de qualquer natureza, ved do a ~ ~
estes, entretanto, o direito de voto.
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Artigo 20. O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação eral
dos negócios do Banco, assim como de controlar e fiscalizar o seu desemp nho,
cumprindo~lhe, especialmente:

(i) fixar a orientação geral dos negócios do Banco, decidir sobre a sua po ítica
econômico-financeira e administrativa e criar mecanismos internos para a verificaçã do
cumprimento de suas determinações;

(ü) aprovar e revisar os planos de negócios e a estrutura organizacÍonal do B co~
aprovar e revisar o Plano Anual de Investimentos do Banco;
(iii) aprovar os limites operacíonais e de crédito e concessão de garantias em fav r de
terceiros e definir o regime de alçadas;

(iv) estabelecer os limites máximos de operações de crédito para empresas financ iras
e não financeiras;

(v) aprovar planos e orçamentos semestrais, anuais ou plurianuais para operaçõe de
investimentos e ativídades administrativas;
(vi) autorizar a contratação de empréstimos em moeda nacional e estrangeira, no
Brasil e no exterior;

(vii) autorizar a aquisição e alienação de bens ímóveis de uso, a transação, a desistê ela
e a renúncia de direitos de constituição de ônus reais
(viii) eleger e destituir Díretores, indicar seus substitutos nos casos de impedíme lo,
ausência ou vacância, fixàndo suas atribuições, observadas as disposições aplicá
deste Estatuto Social;
(ix) atribuir, do montante global da remuneração fixada pela Assembléia Geral os
honorários mensais a cada um dos membros da administração e dos comitês de
assessorarnento do Banco, eonfomle o disposto no Artigo 12 deste Estatuto Social;
(x) fiscalizar a gestão da Dítetoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéi do
Banco, S.oliei.tar informações sobre contratos celebrados ou em vias de ce.lebração .]elO
B"4nco,e praticar quaisquer outros atas necessários ao exercício de suas funções;
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deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria, bem co o
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convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjl.mto, sempre que ac ar

conveniente;
(xii) autorizar a constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianças e garanti, s a
obrigações próprias, excluídas as garantias em favor de terceiros que estejam
relacionadas com a condução de negócios bancários habituais, cuja competência será os

Diretores, observadas as limitações estabeleci das pelo Conselho de Administração;

(xiii) manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as
demonstrações financeiras do exercicio que deverão ser submetidas à Assembléia G ral
Ordinária;
(xiv) conceder. em casos especiais, autorização específica para que determina os
documentos possam ser assinados por apenas um Difetor, do que se lavrará ata no li TO

próprío;

(xv) deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral Ordinária e, quando ju ar
conveniente, da Assembléia Geral Extraordinária;
(xvi) deliberar sobre a emissão de ações e bônus de subscrição;
(xvii) tlxar o preço, prazo de integralização e as demais condições da emi.ssão de ações e

de bônus de subscrição. podendo, ajnda, excluir o direito de preferência ou reduzi~ o
prazo para seu exercício na emissão de ações e bônus de subscrição, cuja colocação ~eja
feita 11lcdiante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública ou em oferta púb ica
de aquisição de controle, 110S termos estabelecidos em leis;
(xviii) propor aumento de capital à Assembléia Geral Extraordinária, qua do
conveniente pela incorporação de reservas ou pela emissão e subscrição de ações;
(xix) submeter à Assembléia Geral proposta de aumento de capital acima do limite do
capital autorizado, bem como de reforma do Estatuto Social;

(xx) deliberar sobre os casos extraordinários e' omissos orientando-se por este Estat to
e pela legislação vigente;
(xxi) escolher e destituir auditores independentes;
(xxii) selecionar a instituição especializada em avaliação econômka de companh as,
para fins de apuração do Valor Econômico conforme disposto nos Artigos 50 e 51 d ste
Estatuto;

(xxiii) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão do Banco para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria, bem como sobre sua revenda ou
recolocação no H1ercado, observadas as normas expedidas pela CVM
disposições legais e regu 1tal'eS aplicáveis;

/A
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(xxiv) apresentar a.'Assemhléia Geral proposta de dissolução, cisão, fusão e inc.orpora .ã.O~
do Banco; e incorporação pelo Banco de outra sociedade, bem como autorizar, confo 11e ( ~

previsto DO Parágrafo Único do Artigo 2° do presente Estatuto, a constituição, dissolu ão
ou liquidação de filiais, sucursais, agências. postos, unidades administrativas e escritó ias
ou representações do Banco no exterior~
(xxv) autorizar a emissão ou contratação de quaisquer instrumentos de crédito p ra
captação de recursos que não ocorram no curso normal dos negócios ou que afete a
estrutura do capital do Banco;
(xxvi) aprovar a contratação de instituição prestadora de serviços de escrituração de
ações;
(xxvii) aprovar políticas de divulgação de informações ao mercado e negociação c
valores mobiliários do Banco:
(xxviii) dispor, observadas as llO.ffilUS deste Estatuto e da legislação vigente, sobr a
ordem de seus trabalhos e adotar ou baixar normas regimentais para seu funcionament .
(xxix) nomear e destituir os membros do Comitê de Remuneração;
(xxx) aprovar as regras operacionais que o Comitê de Remuneração vier a estabele er
para o seu próprio funcionamento e tomar ciência das atividades do Comitê de
Remuneração; e
(xxxi) fixar a remuneração dos membros do Comitê de Remuneração.

12

SEÇÃO 111 - DIRETORlt\

Artigo 21. O Banco será administrado por uma Diretoria composta de, nO mínimo, 03
(três) e até, no máximo, 12 (doze) membros, acioilÍstas ou não, residentes no pais, ele tos
pelo Conselho de Administração, que terão as seguintes designações, sendo autoriza a a
cumulação de funções por um mesmo Diretor: 1 (um) cargo de Diretor President ; 2
(dois) cargos de Diretores Vice~Pl'esidentes; até 5 (cinco) cargos de Diretores em
Designação Específica e até 4 (quatro) cargos de Diretores Adjunto, com as atribuiç es
definidas neste Estatuto Social e as conferidas em reunião do Conselho de Administra ão.

Artigo 22. O mandato dos membros da Diretoria será de 03 (três) anOS,podendo ser
reconduzidos, e terminará na data de realização da Reunião do Conselho de



§2", Ocorrendo vaga na Diretoria, compete à Diretoria como colegiado indicar, deu re
os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as funções do substituí o,
perdurando a substituição interina até o proviménto definitivo do cargo a ser decid'do
pela primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar, atuando o substit !to
então eleito até o término do mandato da Diretoria.

3
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§r. Os DÍretol'es não poderão atastar-~e do exercício de suas funções por mais de O
(trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licet ça

concedida pela própria Diretoria.

§30. Os Díretores serão investidos em suas funções mediante assinatura de Termo de
Posse lavrado no Livro de Alas das Reuniões de Díretoria. dispensada qualquer cau ão
para garantia de sua gestão, permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimen os,
deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos artigos 145 a 158 da Lei as

Sociedades por Ações.

Artigo 23. A Diretoría reunir-se-á sempre que os interesses sociais assim o exigir m,
sendo convocada pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de 24 (vint e
quatro) horas, ou por 2/3 (dois terços) dos Díretores, neste caso, com antecedêl da
mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

Artigo 24. As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maiori' de
votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham manífestado seu voto na fOnI\1 do
Parágrafo Primeiro deste Artigo, sendo que, no caso de empate, caberá ao Difetor

Presidente o voto de qualidade.

§r. No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá, com bas na
pauta dos assuntos a ser tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de cart ou
fac-simile entregue ao Diretor Presidente, ou ainda, por coneio eletrônico digitaln: ente
certificado, com prova de recebimento pelo Diretor Presidente.

§ 20. No caso de ausência temporária do Diretor Presidente, suas atribuicões
e:xercidas por 1 (um) dos Diretores Vice-Presidentes eleitos, devendo o Di.retor Presi ente
escolher qual dos Vice-Pre,'dentes eleitos irá substituí-lo.

/'
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Diretor Vice-Presidente eleito~ este deverá automaticamente substituir o Dir tor
Presidente. Caso no momento da ausência temporária do Diretor Presidente não haja elo
menos 1 (um) Diretor Vice-Presidente eleito, então, as atribuições e poderes do Dir tor
Presidente serão exercidos por outro Diretor em exercício, a ser indicado pelo pró

Diretor Presidente.
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§30. As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferê ia.
videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal pruticipação será conside ada
presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros da Diretoria ue
pat1icíparem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por 1

de carta, fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado.

(

§' 40.. Ao término da reuniáo, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por
todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no L vro
de Registro de Atas da Diretoria do Banco. Os votos proferidos por Diretores que
participarem remotamente da reUllião da DiretorÍa ou que tenham se manífestad na
fonna Parágrafo Primeiro deste Artigo, deverão igualmente constar no Livro de Reg stro
ue Atas da Direloria, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrô
confol1l1eo caso, contendo o voto do Diretor ser juntada ao Livro logo após a transe

da ata.

Artigo 25. Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em gera
prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles ara
os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à Assem
Geral ou ao Conselho de Administração. No exercício de suas funções, os Dire ores
poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de ordinária administ
necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as disposiçõe
presente estatuto quanto à fonna de representação e à alçada para a prátic de
determinados atas, conforme previsto no Artigo 26 e seguintes, e a orientação gera dos
negócios estabelecida pelo Conselho de Administração.

Artigo 26. Compete ao Diretor Presidente:

(i)
(i i)

dirigir, coordenar e supervisionar as ativídades dos demais Diretores;
estruturar os serviç0;f0 Banco e estabelecer as llomlas 1:.

#



administrar as operações bancárias;

estabelecer em conjunto com os demais Diretores, metas e objetivos para o B co;

delegar poderes à Diretoria para a prática de atos administrativos de
competência;

(vi) submeter à Assembleia Geral Ordinária relatório sobre a gestão da Dire oria
acompanhado de pareceres do Conselho Fiscal, quando convocado, e dos audi ores
independentes~ e

(vii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria.

15

Artigo 27. Compete aos Diretores Vice ...Presidentes:

(i) coadjuvar o Diretor Presidente no exercício de suas funções;

(li) administrar e supervisionar as áreas que lhe forem conferidas pelo Conselh de
Administração;

OU) substituir o Diretor Presidente em todas as suas úm.ções e atividades, sempre que
necessário.

Artigo 28. Compete aos Diretores:

(i) a prática de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os
quais seja por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência da Assembléia G ral,
do Conselho de Administração ou de outro cargo da Diretoria;

(U) representar o Banco ativa e passiv~mente} em Juízo ou fora dele perante órgã s e
entidades públicas e privadas, na forma do Artigo 30 abaixo, podendo para tal 1m,
constituir procuradores com poderes específicos; e

(iii) exercer as funções que lhe forem atribuídas pelo Conselho de AdnünÍstração, em
como cumprir as atribuições específicas que lhes forem outorgadas em retnúã da
Diretoria.

Artigo 29. Compete à Diretotia, como colegiado:

(i) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselh
Administração e da Assembleia Geral;

"
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(ii) deliberar sobre a abertura, mudança, encerramento ou alteração de endereço
filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações do Banco, em qualquer part
País ou do exterior, observadas as fonllalidades legais e estatutárias;
(iii) submeter à apreciação do Conselho de Administração deliberação sobre a cri ção
e extinção de subsidiárias e controladas no País ou no exterior, bem como sobl a
aquisição, c~~ssão.transferência, alienação e/ou oneração, a qualquer título ou fonna
participações socíetárias e valores mobiliários de outras sodedades no País ou
exterior, em qualquer caso apenas em relação às sociedades de propósito específico
venham a ser formadas para fins exclusivamente de empreendimentos imobiliários os
quais o Banco venha a participar;
(iv) elaborar e propor, ao Conselho de Administração, os planos de negócios e a
estrutura organizacional do Banco;
(v) praticar todos os atos necessários à execução do Plano Anual de Investimento do
Banco, conl{)rme aprovado pelo Conselho de Administração, nos termos do pres llte
Estatuto;
(vi) definir as diretrizes básicas de provimento e admínistração de pessoal do Bane
(vii) elaborar o plano de organização do Banco e emitir as normas correspol)dentes~
(viii) propor, sem exclusividade de iniciativa, ao Conselho de Administraçã a
atribuição de funções a cada Diretor 110 momento de sua respectiva elei.ÇãO;ap.rovI o
plano de cargos e salários do Banco e seu regulamento;
(ix) aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de aç-es
escriturais;
(x) propor ao Conselho de Administração a criação, fixação de vencimentos a
extinção de novo cargo ou função na Díretoria do Bam;o;
(xi) decidir sobre qualquer assunto que não s~ja de competência privativa da
Assembléia Geral ou do Conselho de Administração; e

Artigo 30. O Banco será con~iderado obrigado ou exonerará terceiro de
responsabilidade para com ele:

(xii) designar c destituir o Ouvidor.

(i) Nos contratos relativos à aquisição e alienação de bens imóveis ou móveis. lOS
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(a) pelas assinaturas em cOJ1iuntode 2 (dois) Diretores, qualquer que s ja a
denominação ou cargo ocupado pelos mesmos; ou
(b) pelas assinaturas em cOl1juntode um Diretor e um procurador.

(ii) Nos demais contratos e negócios. além dos acima previstos, bem nos
procedimentos de rotina e atas de administração que não envolvam atos de gest-o do
Banco privativos de administradores cuja eleição tenha sido homologada pelo
Central do Brasil;

(a) pelas assinaturas em col1iunto de 2 (dois) Diretores, qualquer que s ja a
denominação ou cargo ocupado pelos mesmos; ou
(b) pelas assinaturas em conjunto de um Diretbr e um procurador; ou
(c) pelas assinaturas em conjunto de dois procuradores.

§ ZOo As procurações serão outorgadas em nome do Banco pela assinatura de 2 ( ois)
Diretores, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas par fins
judiciais. terão período de validade limitado a, no máximo, 01 (um) ano.

§2o. Os contratos indicados no i.llciso (i) acima, que versarem exclusivamente so
alienação de bens imóveis e os demais atos relacionados com a alienação de bens im veis
do Banco poderão ser isoladamente assinados fora da sede do Banco por proCUjadOf
assim constituído em instrumento de mandato que: (a) conte ao menos a assinatuja do
Diretor Presidente ou a do Diretor Vice-Presidente, (b) atribua expressa, inequív~ca e
especialmente oS poderes necessários à representação do Banco naquele ato especif eo e
(c) tenha prazo de validade não superior a 60 (sessenta) dias da data de sua emissão.

SEC,';'O IV - CONSEUIO FISCAL

Artigo 31. O Banco terá um Conselho Fiscal que funcionará em caráter não
permanente, e terá de 03 (três) a 05 (cinco) membros efetivos e igual númer.o de
suplentes, acionista~ ou não, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária. O períot)de
fLmcioname.nto do conselh. o Fiscal terminará na primeira Assembléia Geral Ordi áfia
realizada após a sua instalação.

# ~
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§ r. O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes conferidos por lei
remuneração dos seus membros será fixada pela Assembléia Geral que os ele
respeitados os l.imites legais.

§ 2(~ No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho Fiscal. este
substituído pelo respectivo suplente.

§ 3°. Ocorrt;L1do vaga no Conselho Fiscal. este órgão deverá convocar Assem léia
Geral Extraordinátia, com base na prerrogativa do Artigo 163, V da Lei das Socíed' des
por Ações, com o objetivo de eleger um substituto e respectivo suplente para exerc r o
cargo até o término do mandato do Conselho FiscaL

§4°. As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser realizadas por meio de
teleconferência. videot:onferência ou outros meios de comunicação. Tal participação
considçrada presença pessoal em rcíeri.da reunião. Nesse caso. os membros do Cons
Fiscal que participarem remotamente da reunião deverão expressar e formalizar eus
votos, ou pareceres por meio de carta, tàc-símile ou correio eletrônico digítalm nte
certificado.

§ 5': O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta dos votos, presente a mai
de seus membros.

§60. Ao término da reunião~ deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada 01'

todos os Conselheiros Fiscais fisicanlcnte presentes à reunião, e posteriormente trans
no Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal do Banco. Os votos ou parec
manifestados pelos Conselheiros que participarem remotamente da reunião ou lue
lenJlaIn se manifestado na forma do Parágrafo Quinto il1 fine deste Artig(), dev 'ào
igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal, devendo a cópi da
caría, 11ic-símileou mensagem eletrônica, confOlme o caso, contendo o voto ou par cer
do Conselheiro Fiscal, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.

SEÇÃO V - OUViDORIA

Artigo 32... A Ouvidoria. de flUlc1onamento permanente, terá c
/---7
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a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de

produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimel to
primário da sociedade; e

b) atuar como canal de comunicação entre a sociedade e os clientes e usuários de

produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos;

Parágrafo ÍTllico - Informar ao Conselho de Administração do Banco a respeito as
atividades de Ouvidoria,

Artigo .33. - As atribuições da Ouvidoria ahrangem as segLúntes atividades:

a) atender, regístrar, instruir. analisar e dar tratamento formal e adequado às deman
dos clientes e usuários de produtos t:: serviços;

b) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demand s,
informando o prazo previsto para resposta, o qualnâo poderá ultrapassar dez das
úteis, podendo ser prorrogado~ excepcionalmente e de forma justificada, uma ún .ca
vez, por igual período, limitado o número de pronogações a 10% (dez por cen o)
do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os
mo tivos da prorrogação;

c) encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto;
d) manter o Conselho de Administração da sociedade, informado sobre os problcl

deticiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado
medidas adotadas pelos adnlinistradores da sociedade para solucioná-los;

e) elaborar e encaminhar à auditoria interna e ao Conselho de Administração
socíl:dade, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo àcerca
atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições;

1) Implementar instrumento de avaliação direta da qualidade do atendimento prest do
pela ouvidoria a clientes e usuários, de forma a qualificar por notas entre 1 e 5,
sendo 1 o nível de satisfação mais baixo e 5 o IlÍvel de satisfação mais alto; e

g) Os dados relativos à avaliação, devem ser armazenados de fOlma eletrôruca m
ordem cronológica, com prazo de cinco anos contados da data da avalia ão
reallzada pejo cliente ou usuário.

Artigo 34. A Socíedade terá uma Ouvidoria, composta por um Ouvidor, o qual s"'rá
nom~ado pela Diretoria d~

,,-
pessoas que preencham as condi
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para garantir seu bom funcionamento, devendo ter aptidão em temas relacionados à é ica, --...........
~os direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos, com mandato fixado em ~
~,6meses. ( f
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Parágrafo Úftico ~A Díretoria poderá destituir o Ouvidor, caso o mesmo descumpr as
atribuições previstas nos artigos 32 e 33.

Artigo 35. Serão dadas à OuvidorÍa as condições adequadas para o seu funcioname
bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independên
imparcialidade e isenção.

Artigó 36. A Ouvidoria terá acesso às informações necessárias para a elaboraçã
resposta adequada às demandas recebidas, com totàl apoio administrativo, pode do
requisitar infonuações e documentos para o exercicio de suas atividades no cumprím
de suas atribuições.

SEÇ..\O VI - COl\'llTÊ DE REM.llNERAÇÃO

Artigo 37. O Comitê de Remuneração será composto de, no mínimo, 03 (três) e, no
máximo, 06 (seis) integrantes, pessoas físicas residentes no pais. eleitos e destituídos Relo
Conselho de Administraç.ão, que fixará sua remuneração e atuará em nome de toda as
ínstituições integrantes do conglomerado financeiro, autorizadas a funcionar pelo Ba co
Central do Brasil e-Instituições do Conglomerado ").

§1~ O prazo de mandato dos membros do Comitê de Remuneração é de 5 (cinco)
vedada a pennanência de integrante no Comitê por prazo superior a 1O (dez) anos.

(i) reportar-se diretamente ao Conselho de Administração;

§2~ O Comitê de Remuneração deverá:

(íi) ter na sua composição pelo menos um membro não administrador do Banco;



ter na sua composição integrantes com as qualifica.ções e a experiência necess
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ao exercício de julgamento sobr~ política de remuneração do Banco, inclusive sob as
repercussões dessa política na gestão de riscos.

§30. Cumprido o prazo máxÍmo previsto no parágrafo 10 acima, o integrante do Co itê
de Remuneração somente pode voltar a integrar tal órgão no Banco após decorridos, no
mínimo! 3 (três) anos.

§ 4". Nos casos de vaga por renúncia ou destituição em que o Comitê ficar reduzi
menos de 3 (três) membros, o Conselho de Administração deverá. tempestivam
eleger um substituto, que servirá até o término do mandato do substituído.

§ 5·0. O Comitê de Rem1.U1eraçãoreunir-se-á obrigatoriamente, uma vez ao ano, entr os
meses de janeiro e março ou extraordillarimnente mediante convocação de qualque . de
seus membros, sendo certo que a reunião do Comitê de Remuneração só será validam nte
instalada com a presença da maioria de seus membros, devendo ser dois d les,
obrigatoriamente, o Diretor Presidente e um membro não administrador do Banco. As
deliberações nas reuniões do Comitê de Remuneração serão tomadas por maioria sim les
de votos dos membros presentes.

Artigo 38. Além das previstas em lei ou regulamento, serão também atribuiçõe do
Comitê de Remuneração:

(i) Elaborar a política de remuneração de administradores das Instituições do
Conglomerado, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de
remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamcI o e
desligamento;
(ií) Supervisionar a implementação e operadonalizaçiio da política de remuneraçã de
administradores das Instituições do Conglomerado;
(iii) Revisar anualmente a política de remuneração de administradores das Institui ões
do Conglomerado, recomendando ao Conselho de Administração a sua cOlTeção ou
aprimoramento;
(hl) Propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos

, ,



(v) Avaliar cenários futuros. internos c externos, e seus possíveis impactos sob e a
política de remunt:ração de administradores:
(vi) Analisar a política de remuneração de administradores das Instituições do
Conglomerado em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepân ias
significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; e
(vii) Zelar para que a política de remuneração de administradores es eja
pennanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a
situação financeira atual e esperada da instituição e com o disposto na regulament ção
vigente.
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Artigo 39. O Comitê de Remuneração elaborará, com periodicidade anual, no praz de
90 (noventa) dias, relativamente à data~base de 31 de dezembro. documento denomin do
"Relatório do Comitê de Remuneração", o qual deverá ser mantido à disposição do
Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

CAPíTULO V- Do EXERCÍCIO FISCAL, Do BALANÇO E Dos LUCROS

Artigo 40. o exercício social terá inicio em 1.0 de janeiro e encerrar-se~á em 31 de
dezembro de cada ano.

Artieo 41. Após o témlÍllo de cada trimestre serão elaboradas as demonstra ões
ünanceíras e as demonstrações contábeis do Banco que deverão, obrigatoriamente, in luir
as demonstrações dos fluxos de caixa, indicando, no mínimo, as alterações ocorrida
saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregadas em fluxos de operações. os
financiamentos e dos investimentos.
PanigraJo Úflieo - Nas demonstrações financeiras padronizadas serão incluídas, em n
explicativas. a Demonstração dos Fluxos de Caíxa e a infeH111ação,constante do relat
da administração. da vinculação à cláusula compromissória.

Artigo 42. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participa ão,
os prejuízos acumulados, se houver, a provisão para o imposto de renda e contribuí~ãO
social sobre e lucro. Os lucros liquides apurados serão destinados sucessivamente e n
ordem. da seguinte forma:

~?
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\Af
a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer dcstinação, na
constituição da reserva legal. que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social:
b) uma parcela. por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinad à
formação de Reservas para Contingências. na forma prevista no Artigo 195 da Lei as
Sociedades por Ações;
c) a parcela correspondente a no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lu '1'0

liquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Arl go
202. incisos 11 e tIl da Lei das Sociedades por Ações, será distribuída aos acionistas co 10

dividendo obrigatório~
d) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a pare la
realizada do lucro do exercício a Assembléia Geral poderá, por proposta dos órgãos de
administração, destinar o excesso à constituição de Reserva de Lucros a
observado o disposto no Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações; e
e) a parcela remanescente do lucro líquido, por proposta dos órgãos da
~:d,m~nist~'ação,p~derá ser tota! ou par~ialmente destinad~ à constituição.da «Reserv~ Pfra
Eleuvaçao de Novos lnvestlll1entos', observado o dISposto no ArtIgo 194 Le] dt'L'i
Sociedades por Ações, que tem por finalidade preservar a integridade do patdmô io
social, reforçando o capital social e de giro do Banco, com. vistas a permitir ao Bane a
realização de novos investimentos, observado que o saldo desta reserva. somado E os
saldos das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas de lucros a realizar, a rese va
legal e as reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) o
valor do capital social. Uma vez atingido esse limite máximo, a Assembléia Geral pod rá
deliberar sobre a aplicação do excesso na integralízação ou no aumento do capital soe aI.
ou na distribuição de divídendos.
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Artigo 43. Por deliberação do Conselho de Administração, poderão ser distribui
aos acionistas juros sobre o capital próprio, previstos 110 artigo 9 da Lei n.o 9.24919 e
demais disposições legais e regulamentares pertinentes à matéria, os quais, uma
distribuídos, poderão, após a dedução do imposto de renda na fonte, ser imputados
dividendos obrigatórios ou intem1ediários.

Artigo 44. O Banco poderá levantar balanços semestrais e/ou trimestrais e; com b se
no mesmo, declarar, por deliberaç.ão do Conselho de Adminisu'ação, dividen os
íntermediárÍos e intercalares ou juros sobre o capital Os
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intermediários e intercalares e juros sobre o capital próprio previstos neste AI igo
poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório.

Pal'fÍgm!o (Jllico - Revertem em favor do Banco os dividendos e juros sobre o ea ital
próprio que não torem reclamados dentro do prazo de 03 (três) anos após a data em ue
forem colocados à disposição dos acionistas.

CAPíTULO VI - DA RESPONSABILIDADE DOS ADMrNISTRADORES

Artigo 45. Os administradores respondem perante o Banco e terceiros pelos atos ue
praticarem no exercício de suas funções, nos tennos da lei, do Regulamento do Nível 1 e
do presente Estatuto.

Artigo 46. O Banco, nos casos em que não tomar o pólo ativo das ações, assegu ará
aos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria, por cio
de terceiros contratados, a defesa em processos judiciais e administrativos propostos or
terceiros contra seus administradores, durante ou após os respectivos mandatos. at' o
l:inal do prazo prescricionaJ de responsabilidade desses administradores, por -tos
relacionados com o exercício de suas funções próprias.

§ 1': A ganmtia prevista no caput deste Artigo estende-se aos empregados do Banco e a
seus mandatários legalmente constituídos, que atuarem em nome do Banco.

§2". Se o membro do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal. o Diretor o o
empregado for condenado, com decisão transitada em julgado, baseada em violação d lei
ou do estatuto ou em decorrência de sua culpa ou doio, este deverá ressarcir o Banc( de
todos os custos, despesas e prejuízos a ela causados.

§' 3'~ O Banco poderá, por deliberação do Conselho de Administração, contratar em
favor dos membros do seu Conselho de Administração e de seus Diretores, seguro p
cobertura de responsabilidade decorrente do exercício de seus cargos.

CAPÍTI1LO VII - DA ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACION.ÁRIO.,)
/0
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~rtig047. A alienação do controle acionário do Banco, direta ou indiretamente. ta to
por meio de uma única operação. conto por meio de op'=rações sucessivas. deverá er
contratada sob condição suspensiva ou resolutiva de que (i) o adquirente do controle se
obrigue a efetÍvar oferta pública de aquisição das demais ações dos outros aCÍOlúsas.
observando-se as condições e os prazos previstos na legislação vigente, de fom1' a
assegurar-lhes tratamento iguaIítário àquele dado ao acionísta alienante, observa o.
ainda. o disposto no Artigo 5°, Parágrafo Terceiro, inciso "iii" deste Estatuto: e (ii o
Banco Central do Brasil anua expressamente com a alteração do controle, nos tem10S da
Resolução n° 3.040, de 28 de novembro de 2001, do Banco Central do BrasiL
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§ l"" Para fins da oferta pública referida no caput, o acionista controlador alienante " o
comprador deverão entregar imediatamente à BOVESPA declaração contendo o preç) e
as condições da operação de alienação de controle do Banco.

§2~ A oferta pública referida neste Artigo também deverá ser realizada nos casos "11]

que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros titulos ou
direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações do Banco, que venh[' a
resultar na alienação do controle do Banco.

§3". A oferta pública de aquisição de ações referida neste Artigo será exigida em c 150

de alienação do controle de sociedade que detenha o poder de controle do Banco ara
terceiro. Nessa hipótese. o acionista controlado!: alienante ficará obrigado a declar à
CVM e à BOVESPA o valor atribuído ao Banco pela alie-nação do seu COntr Ie.
anexando documentaçã.o que comprove esse valor.

AI"tigo 48. O acionisla que possuir ações do Banco e que vier a adquirir o seu cont ole
em raz.ão de contrato particular celebrado com o acionista controlador, envolve do
qualquer quantidade de ações, estará obrigado a:

fi) efeüvar oferta pública nos termos do Al1igo 47 deste Estatuto Social;
(ii) ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa nos 06 (seis)
meses anteriores à data da aquisição das ações representativas do controle do Bane ), a
quem deverá pagar a diferença entre o preço pago pelas ações representativas do cont ole
e o valor pago em bolsa pelas açôes do Banco neste período, devidamente atualizado ela



fl~3

variação pcsll"'a do ÍQdice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela FUlld ção0~
GetúLio Vargas '_ IGP-M/FGV até o momento do pagamemo; e ~
(íii) tomar as medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vi
cinco por cento) do total das ações do Banco em circulação. dentro dos 6 (seis) I

subseqüel1tes à aqtúsição do controle, quando necessário,
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Artigo 49. o Banco não registrará transferências d~ ações para o comprador o os
acionistas que vierem a deter o poder de controle, enquanto estes não subscrevere 11 o
Termo de Anuência dos Controladores ao Regulamento do Nível 1 e enquanto o B
Central não tenha expressamente autorizado a respectiva alteração do controle.

Parágrtifo (rnico - Da mesma fOlma, nenhum acordo de acionistas que disponha s bre
o exercício do poder de controle poderá ser registrado na sede do Banco sem que os eus
signatários tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores referido no c 'PU!

deste Artigo e tenha sido autorizado pelo Banco CentraL

C-\prnlLO Vm - DA SAlDADo NíVEL I DA BOVESPA E Do CANCELAMENTO Do
REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA

Artigo 50. A saída do Banco do Nível 1 da BOVESPA estará condicionad à
efetivação, pelo acionista controlador do BcUl.CO,de oferta pública de aquisição de aç-es
por preço mínimo correspondente ao valor económico apurado em laudo de avaliação.

§ lO. A oferta pública prevista neste Artigo observará as regras aplicáveis previstas em
lei, as regras de ofelia pública de aquisição de ações emitidas CVM, bem como aqu Ias
previstas no Regulamento do Nível 1,

§2". Caso os acionistas reunidos em Assembléia Geral Extraordinária deliberem: ( ) a
descontinuidade das Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Nívei 1 p ra
que as ações do Banco passem a ter registro de negociação fora do Nivel 1, (ii a
reorganização societária da qual a companhia resultante nào s~ia admitída no Nível 1, ou
(iii) a exclusão ou limitação do disposto neste aJiigo. bem como no Artigo 5"_Parágr fo
Terceiro. inciso "iií", Atiigo 13, Parágrafos Segundo e Terceiro. 48, 49, 50 e 52 d te
Estatuto Social, que resulte em prejuízo para os acionistas não detentores do p_
controle, exceto se refer~~~cluSãO ou limitação seja conseqiiê! c

. ~
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ou regulamentação emanada da BOVESPA. o acionista controlador deverá efetivar oferta

pública de aquisição de ações dos demais acionistas do Banco. cqjo preço mínim< a ser
oCertado deverá corresponder ao valor económico. apurado em laudo de ava iaçãó

referido no AJiígo 51 abaixo, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáv is.

..
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§lO. O aciOllista controlador estará dispensado de proceder à ofelia pública reler da no
caput deste Artigo 50 se o Banco tiver descontinuado as Práticas Diferencia as de

Governança Corporativa Nível] em razão da assinatura de contrato de participa;ão do
Banco no segmento especial da BOVESPA denominado Nível 2 ou Novo Mercado.

Artigo 51. o laudo de avaliação de que trata este Capitulo deverá ser elabora o por
empresa especializada. com experiência comprovada e independência quanto ao po e1' de
decisão do Banco, seus administradores c/ou acionista controlador, além de satisfa ~er os
requisitos do Parágrafo Primeiro do Altígo 8°, da Lei das Sociedades por Ações, e
a responsabilidade prevista 110 parágrafo sexto do mesmo Artigo.

§10. A escolha da empresa especializada responsável pela elaboração do lau o de
a aliação de que trata este Capítulo é de competência da Assembléia Geral, a pai til' da
apresentação, pelo Conselho de Administração. de lista tríplice. devendo a resp cliva

deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada pela maioria dos votos
dos acionistas representantes das ações em circulação presentes naquela assembl ;ia. a
quaL se instaiada em primeira convocação, deverá contar com a pre1:lença de acio 1istas
que representem. no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de ações em circulaçà . ou,
se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer n' mero
de acionistas representantes das ações em circuJação. COl1sidera~se em circulação to as as
ações emitidas pelo Banco. exceto as detidas pelo acionÍsta controlador, por pessoas a ele
vinculadas, pelos administradores do Banco e aquelas mantidas em tesouraria.

§')0- .
oiertante.

Os custos incorridos com a elaboração do laudo serão integralmente arcado pejo

CAPíTliLO IX - DA LJQl1i1)AÇÃO

. '

"
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Artigo 52. o Banco será liquidado nos casos previstos em lei. sendo a Assen bléia

Geral o órgão cornpetente para detem11nar a forma de liquidação e nomear o liquid' nte

o Conselht) Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação.

CAPíTULO X - nAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 53. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assen bléia

Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 54. o Banco observará os Acordos de Acionistas arquivados em sua sede.
sendo expressamente vedado o registro de transíerência de ações e o cômputo d voto

proferido em Assembléia Geral ou reunião do Conselho de Administração contrári s aos

termos de referidos Acordo de AcionÍstas.

PanígrlJfo llnico - Os Acordos de Acionistas que tenham por objeto regu.lar o exe 'dcio

do direito de voto e o poder de controle do Banco, deverão ser previamente submetidos à
aprovação do Banco Central do BrasiL

CAPínlLO XI - DAS DISI'OSIÇÔES TRANSITÓRIAS

Artigo 55. As disposições deste Estatuto Social contidas especificamente referen es às
regras procedimentais do Nivel 1, inclusive (a) o Parágrafo Único do AI1igo 1.0, (b) o
Artigo 1L (c) o capuf do A.rtigo 41; (d) os Capítulos VII e VIII; sem prejuízo das d mais

1101111as legais aplicáveis, somente terào eficácía a partir da data de admissão do Ban o no
segmento do Nível 1 da BOVESP A.

ESTATUTO SOCIAL A TUALIZADO ATÉ _

J. --- -- />r·-

,~ ..~_.~~
.NCO INDUST.R1AL D() B..

/
"

Carlos Alberto Man~;lIr
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Prezados Senhores,

':Lo,
\\,\~ ..'{~,
À P BANCÓ_~ENTRAi.. ~O BRASIL

~ Ofício 1O,722/2021-BCB/Deorf/GTSP2
Processo 185409 São Paulo, 12 de mai de 2021.

Ao
Banco Industrial do Brasil S.A.
Av. Pres.luscelino Kubitschek, 1.703
04543-901 São Paulo (SP)

AIC do Senhor
CarJos Alberto Mansur - Diretor Presidente

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito

Comunicamos que o Banco Central do Brasil. por despacho desta data, ap OVOl! os
assuntos a seguir especif'icados, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária e 30 de
dezembro de 2020 e na Assembleia Geral Extraordinária de l6 de abril de 2021 :

a) alteração do capital para R$ 386.077.708,66

b) reforma estatutária

c) instalação de I (uma) agência em Belo Horizonte (Ma)

2. Essa instituição deve atentar para as providências a serem adotadas previamente o início
das atividades da agência ora autorizada, confO"rme descrito no Sisorf 4.23.70 e no Sisorf 4.23.80,
relativas aos requisitos de acessibilidade e ao plano de segurança, bem como aos peninentes reg stros no
Unicad.

Young Man To
Gerente Técnico Eduardo de Camargo Schell

Coordenador

3.
socierário.

Anexamoí> O estatuto social consolidado com

Atenciosamente,

Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerêncla Técnica em São Paulo - n

.,,-

......_.__.-_.- ._---- .._--

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Ger~ncia-Técnica em São Paulo 11(GTSP2)

Av. Paulista. 1.804 - 5u andar - 01310-922 São Paulo (SP)
Tel.: (11) 3491-6415, 3491-6685, 3491·6725

E-maif. 9tsp2.deorf@bcb.gov.br



3· A.lLmentar o capital social dos atuais R$ 372.222.709,46 (trezentos e setenta e ais
milhões, duzentos e vinte e dois mH.,setecentos e nove reais e quarenta e seis centau 5),
dividido em 1.73·015.967 (cento e setenta e três milhões, qHinze mil, noveçent s e
$es~enta e sete) ações nominativas, sendo 114.863.637 (cento e qllCltOl'Ze milh es,
oitocentas e sessenta e três mil, seiscentas e trinta sete) ações ordinárias e 58.152. :.J0
.~ 'llta e oito milhões, cento (: cinquenta e dois mil, trezentos e trinta) a- ôes

>C-~~~. !1dais. todas nomirwtivas, escritul'ais, sem valor nominal, para $
c::::. \ .i! ' :12.709,46 (trezentos e oitenta e oito milhões, quinhentos e vinte e dois nil,

io- v j.'. ~ ,J. I;; ntos 710vereais e quarenta e seis centavos), dividido em 1.77.849.467 (cen o e!l"'fj :J,.' ..~~''JI. ' lIa e ele mílhôes, oitocentos e quarentCI. e nove mil).quatro. centas e sessenta e s te)
i 0t. ':.: I -R~ es nominatívas, sendo 118.072.551 (cento e dezoito milhões, setenta e dois lil,

-t; V-41

0

jo. .9l nhentas e cinquenta e uma) ações ordinárias e 59.776.916 (cinquenta e n ve
c SEIO'%~'"'JECO.,O 1/ ;y' .ilhões,. setecentos e setenta e seis mil- novecentas e dezesseis) ações preferenCÍ is,

It"~ ."'1' I das nominativas. escriturais, sem valor nonzinal, mediante a emissão de 4.833.t; °
quatro mllhôes , oitocenta.s e trinta e três mil, qránhentas) novas ações nominati S,

sendo 3.208.914 (t.rês milhões, duzentas e oito mil, novecentas e quatorze) aç es
ordinál'ias e 1.624.586 (um milhão, seiscentas e vinte qUCltro1I1il, quinhentas e oite ta
e seis) nç6es preferenciais; ao preço unitário de R$ 3!37229751, que totalizam 7.$
16·soo.ooo,oo (dezesseis milhLies e trezentos mil reais).

11> .
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SECR.ETARIA nA JLr~T~,~A}~ j,)A DErES;\.. D.li CiDADANIA JUNTA
COMERCIAL DO ESTrulO'bE SÃ{):Pt,"V1,,o' .

Ao Ilmo.sr.
Presidente

Para eomplementn do processo de Re-ratifkação - Outr s-
(Controle Internet nO) 029337432-5).

Obietiuan.da exdu.sivam.ellle;

Esclarecer o motivo da re-ratificação da Ata de Assembleia Geral realizada em
16.04.2021 da empresa BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., com sede 1 a
cidade de São Paulo-SP, na Avenida Presidente ,Juscelino Kubitschek n01703, - \ ila
Nova Conceição - CEP 04543-901 inscrita no CNPJ sob n° :~1.895.683/oo01-16 no
Registro do Comércio sob NlRE 35300111;J339, mediante as seguintes condições, que
mutuamente aceitam e outorgam:

ONDE SE LÊ:

2. Distribuição de juros aos acíonislas, na ordem de R$ 0,094210958 por ção,
totalizando R$ 16.300.000,00 (dezesséis milhôes e trezentos mil reais) a titl.l o de
rem.uneração do capital próprio, conforme previsto no artigo 90 da Lei nO 9.24 , de
26.12·95, modificado pelos artigos 78 e 88 da Lei nO 9.430, de 27.12.96.

2.10 referido valor está sujeito à retenção do imposto de renda nafonte à aliquo a de
15% (quinze por cento), pe1:la.zendo um total liquido de R$ 13.855.000,00 ( reze
milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil reais).

2.2 Caberá a eada aciol1ista, com base em suas ações, o seguinte valor:
._--_._-----r

~L_._
lCAI
Con

1-"
)

L

I Juros ~ACIONIS1'AS
R$ IR-R$

LíquidaR$
'los Alberto Nlansw' I 16.299·99 (2.444,999,8 13.854·999,2

I 9,05 5) °- Indústr~ -
(0,15) I 0,80lércioLtda 0,95

TOTAL 16·3°0.0 I (2·445·000 I 13.855.000,
,00) 00._--~~. 00,00



3·1 Referidas nova.') <1çi:~es.sã;) <;uosc;-:l;aspe.!o w:ion.ista Carlos Alberlo Mans r, que
iilt.egralb.a, ll€ste atú; O montame 0.6 li$ ":.'3~854.999,20 (treze milhôes, oÍtoc 11t05e
cinqwmirl e quatro t7Jil, !~(mecetltf):; G noventa e Tioue reais e vinte centavos), m iante
a 71tilizaçào do créJitó:~dido pele! sl~tscrit(:)l'·pe;·;.mte a Sociedade) decorrent7s das
distribuições de jHro :;,solv-e () cQj;itàl ;'rópl'io,. descI. itos 110item 2 supra, registr do na
rubl'ica cOl1tábil núrnero 4.9.3.10.00-5, Dividelidos e BOllificaçôes a Pagar. COl orme
boletim de. subscriçãu que compõe o Anexo 1 da presente ata, devendo o restem e. isto
é R$ 2·445·000,80 (dois milhões, qU(!t/'ocentos e quarenta e cinco mil reais e itenta
centavos), a ser ú!t<::.(!l'alizadoem moeda cm'rente nw.:ional, dentl'o do prazo de (um)
ano, contadu a pClriÍi' da data da aprovação do processo pelo llcmco Central do Brasil
(Lei 4.595/64, artigo 27. Si2(1),

3·2 O acionista eM lltdít.'itria e Comé,'clo Ltda renuncioll expressamente ao
de subscrição das aqões ora emitidas.

3·3 A referida lmpOl'tância está dispensada de depósito no Banco Central do
C07lfol'me item :2 da Carta-Circular nO 2.994, de 15.01.2002.

3·4 Em razão das deliberações tomadas,foi aprovada a alteração do caput do
5°, do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar na integra carn a se
redação:

"Al'ngo '70. O capital sodal é de R$ 388.522.709,46 (trezentos e oitenta 7 oito
milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e nove reais e quarenta seis
centavos), dividido em 177.849.467(c€nto e setenta e sete milhlies, oitoce tos e
quarenta e nove mil, quatrocentas e sessenta e sete) ações, sem valor nominal, endo
,118.072-551 (cento e dezoito milhões, setenta e dois mil, quinhentas e cinquenta e uma)
açlies ordinárias e 59·776.916 (cinquenta e nove milhões, setecentos e setenta ~seis
mil. novecentas e dezesseis) ações preferenciais, todas llominatívas, escriturai , sem
valor nominal".

3·5 Consequentemente, o capitcd social atuaE já conl'jJmpla o aumento de c pital
deliberado em r'euniào realizada pelo Conselho de Administração em 30 de deze nbro
de 2016, devidamente aprovado pelo Banco Central I,;onforme Qficio nO 4.025 2017
BCB/De07j/GTSP2. de 07/03/2017 e arquivada na JUCESP sob o n° 156.686/17 O em
04 de abril de 2017.

2. Distribuição de juros aos aclonistas, na ordem de R$o,03749075946 por 'lção .•
totalizando R$6·486.50o,oo (seis milhões, quatrocentos e oitenta e seis 1 ii e
quinhentos reais) a titulo de remuneração do capital próprio, cOl~formeprevis o 110

artigo 9° da Lei nO 9.249. de 26.12.95" modificado pelos artigos 78 e 88 da Lei 11°9430,
de 27.12.96.

IR-R$

3· Aumentar o capital social dos atuaÍS R$S72.222.709,46 (trezentos t'. setenta e ois
lilhões, duzentos e vinte e dois mil, setecentos e nove reais e quarenta e seis centa os),
ividido em 173.015.967 (cento e setenta e três milhões, quinze mil, novecent s e

sessenta e sete) ações nominalivas, sendo 114.863.637 (cento e quatorze milh -es,



, .
oitocentas e sessenta ~ tr;!s n:i:, :.i;'i.'.;I •.:e!L\U~": tr)nl(! ~etej ações ordinárias e58.152. 30
teinquerda (' oito milhôes, .:ents.'.3 ~h:ql"-'!1.ta .-! dois mil, trezentos e trinta) a 'ões
prefefend(1i~, todo.? . ,ynrdrwtilxis, e:;critul'ais, sem valor nominal, ara
R$3;~5·1.52.183,66:(ttt2zcmos e S€h3Hlü e cú:co mf:!.hões, cento e cinquenta e dois mil,
cento e oitenta e três :'~a:i'·i sessólf~l e.seis centavos:i, dividido em 173.889.038 (e nto l6 f'6
e setenta (! três milhôe~;, oitocentos e oitent(J (? nove mil e trinta e oito) a .'ões '-
nominativas, sendo 115.443.260 (cento e quinzE milhões, quatrocentos e quare ta e~
três tnil, dw~enlns e sessen.tl.i)w;&es ordinárias e58.445.778 (cinquenta e oito mil ões,
quatrocentos e quarenta e cincrl mil, setecentas e setenta e oito) ações preferenc 'ais,
todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, mediante a incorporação das
Reservas Estarutárias contabilizadas n.a rubrica contábiI6.1.5.2o.oo-o, apresente das
no balanço de 31 de dezembro de 2019, no mVlltante de R$2.929-474,20 (dois mil ões.
novecentos e vinte e nove mil. quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centa os),
representadas por 873.071. (oitocentos e setenta e três mil e setenta e uma) novas a ões
nominatívas, sendo 579.6.23 (quinhentos e setenta e nove mil, seiscentas e uinte e rês)
ações ordinárias e 293.448 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentas e quareJ ta e
oito) ações preferenciais, que ser'do bon.ificadas CIOS atuais acíonistas:

(i) Referidas ações bonifieadas, ao valor individual de R$3,35536766197, s rão
distribuídas aos acionistas, observada a proporção de 0,00504618744 a 'ões
bonificadas para cada a~:ãopossuída.

(fi) As ações bon?ficadas são distribuídas aos acíonistas, na seguinte proporção:

,------L -·uantidadedeA ões- _I
IA .'. . t i Possuídas Bonificad Posição ama! II clOms as I as
~ f-- O~~PN ON PN ON_-t-_P_N_+--__ --+I

I ~~~~~~berto-~;i8631~:~52~;96:~34~~.44321~~8445._·+--2_.9_2_,9_,_-4_,7"_+1
i eM - Ind. c +<?~ i I ,. II Com._!.,tda I - I 10 I - . - 10 -l-----+i

I TOTAl I 114 863158.',152 579· I 293· . 158044
L . .. ·6' ·330 62:~ I 448 115-443- 5.778
--_ .~ 260 I

Valor -
R$

2.929.4
,20

3·J· Novamente aumentar o capital social agora para R$386.077.708,66 (treze tos
e oitenta e seis milhões, setentü e sete mil, setecentos e oito ,'eais e sessenta e eis
centavos)., dividido em 177.145.1.73(cento e setenta e sete milhões, cento e quorenra e
cinco m.il, cento e setenta e trés) ações 110minatívas, sendo 117.604.977 (cen~a e
dezessete milhões, seiscentos e quatro mil, novecentas e setenta e sete) ações ordiná 'ias
e 59·.')40.196 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e quarenta mil, cento e nOVe]1 a e
sei:") açães prefe,-eneiais. todas nominatívas, escríturais ..sem valor nDminal, medi nte
a emissão de 8.256.135 (três m.ilhões, duzentos e cinquenta e seis mil, cento e trin a e
cinco) novas açôes rwminativas, sendo 2.161.717(dois milhões, cento e sessenta e
mil, setecentas e dezessete) ações ordinárias e 1..094.418 (um milhão, noventa e qu

'j quatrocentas e dezoito) ações preferenciais, ao preço unitário de R$3,35536
<> qUI LÃ: 'iza1H R$10.9.2S.5.25,OO (dez milhões. novecentos e vinte e cinco

~ s e vinte e cinco reais).~.
'iferidas novas açôes são subscritas pelo aciollista Carlos Alberto Mansur, u€

~ ., a, neste aio, o montante de R$10.925.525,OO (dez milhões, l10vecent s e
I ' _ in'o mil, quinhentos e vinte e cinco reais), conforme boletim de subscrição ue; ..'í!iJt oe o Anexo 1da p1'e:,enteata, da seguinte forma:
! f jf~

·"'1 11 .R$.fj.5~3.5.2.5,0o.Çcinc_omilhõe,s, .quinh~ntos treze mil, 9uinhentos e vinte ~ ci eo
llS) medlcmte a. utzl7Za<:aodo credIto detido pelo subscntor perante a Soczeda e,

decorrentes das distribuic;ões de juros sobre o capital prôp,.zo, descritos no iter 2
supra, registrado na rubrica contábil número 4.9.3.10.00-5, Diviàendos e Bonificaç es
Cl Pagar,

, (fi) R$S.412.000,oo (cinco milhóes, quatrocentos e doze mil) mediante a utiliza ão
do crédito detido pelo sllbscritor perante a Sociedade, decorrentes de Oli as



distrilmições de JLLro~s(,b, '(i (~, capital próprio, nile sacudas. registrudas na
contábil núm_ero 4.1j.3";';l(),OO-5, D:it«k'nLt~~c Ii(jl:!~lical.(ões a Paga!'

-'3.2 O ocicmista eM ;:;ldtisti'ia e. [';:"Ué,·clo !Jd.a.)'eJ1wlciou expressamente ao di eito
de subscrição das açto'gs ·{}rQ. ernitidas.

3.3 A rejerida impo.lància está dispensada de depósüo no Banco Central do BI' sil,
conforme item 2 da Caria-CirclLlar nO 2.994. de 15.01.2002.

3.4 Em razão das deliberações tornadas,./iJí aprovada (l alteração do capta do Ar 'yo
50. do Estai11to Socüd da Companhia, I) qual passa (! vigorar no íntegra com. a segt inte
redação:

'~rtig() 5~. O capital social é de R$386.077.708,66 (trezentos e oitenta e seis
milhões, setenta e sete mil, setecentos e oito reais e sessenta e seis centavos), divi ido
em 177.145,173 (cento e setenta e sete milhões, cento e quarenta e cinco míl, cel to e
:;etenta e lTês) ações Tlominaltvas, sendo 117~604.977 (cento e dezessete mil! ões,
seis.centos e quatro mil, novecentas e setenta e sete) ações ordínál'ias e 59.540 196
(cinquenta e nove milhões, quinhentos e quarenta mil, cento e noventa e seis) a ões
preferenciais, todas 71ominativas, escriturais, sem valor nominal",

3.5 Consequentemente, o capital social atual já colli'empla o aumento de ca Jital
deliberado ern reunião realizada pelo Conselho de Administração em 30 de dezcl1bro
de 2016, devidamente aprovado pelo Banco Central conforme Oficio nO 4.025/ 017
BCB/Deorf/GTSP2, de 07/03/2017 e arquivada na JUCESP sob o nO 156.686/17-
04 de abril de :.2017

USTRlAL DO BRASIL S.A
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A Administração do Banco Industrial do Brasil SA ("Banco ou "BIB": submete à vossa apreciação as D8n10nstrações Financeiras, Individuais
relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2021, contemplando o Relatório da Administração e as correspondentes informações financeiras,
Auditores Independentes, sem rf,ssalvas,

Cenário Econõmico

As noticias em torno da pandemia são positivas, A vacinaçào segue em ritmo forte e os números de novos casos e óbitos tém recuado de for a consistente,
EUA e Europa alcançaram o controle e consequentemente lideram o movimento de reabertura da economia, ao mesmo tempo que os emergeltes seguem na
mesma direção,

O destaque nos EUA, foi em relação ao FED que manteve a taxa básica de juros entre 0% e 0,25% e sinalizou que mesmo com a inflação aCima d esperalio, não
irá retirar o estímulo monetario em curto prazo, visto que entendem que esse cenário é associado a fatores transitórios e que não apresentam risco o médio prazo,
Na Europa, a aceleração no ritmo de vacinação levou a maior a,bertura da economia e ma,ior cresciment,o de alguns selores, como o de serviços, Aindr aSSim, o nível
de ativielade segue abaixo do americano, e a inflação taml1érn, com nível ao consumidor de 2,0% a,a" dentro da meta,
No Brasil os indicadores económicos apontam também para um ambiente de recuperação, a projeçãa de crescimento do PIB foi revisada para cima, Capam elevou
a taxa básica de juros (SELlC) em 0,75% na última reunião, e indicou que haverá um novo aumento nesse mesmo ritmo na próxima, podendo arelerar caso as
expectativas de inflação sigam se descolando da meta,

A sinalização d,a continuidade do aumento na taxa básica de juros combinado com o saldo positivo da balança comercial, aíud,Ou entre ou ros íatores, na
valorização do Real.

No campo político, a reforma tributária está em sua segunda rodada de negociação no Congresso e as princip'lis mudanças foram a eXlinção de jurolsobre o capital
próprio (JCP), inclusão de taxação de imposto com dividendos e a diminuição da atiquota de IRPJ,

No campo fisca,l, a arrecadação do governo tem crescido nos Úl,t,imos meses, melhorando a percepção do mercado sobre as, contas públicas desse aj 0, refletindo de
forma positiva na precilicação dos ativo.s brasileiros,

Devido ao cenário alua I, a Administração do aIS rnanterá o toco. na manutenção dos,altos índices de liquidez e do perti! conservador na concessão. e crédito,

Perfil de Atuacão
O Banco Indu'stri'!l de Brasil SA alua essencialmente como um banco de crédito, focado no financiamento de médias empresas, e aten~endo grandes
empresas também, através da oferta de produtos eompeHivos e complementares, direcionados, sObretuco, às necessidades de capital de gi o dos clientes,
Atua também na co.ncessão de crédito pessoal consignado, buscando manter a composição da carteira de crédito em aproximadamente 85% d operações de
atacado e 15~Q de varejo.

A Administração de Banco priori;:a a elevada qualidade da carteira de crédito, adotando, para tanto, uma política conser.vadora de concessão e o dos nvolvimento de
relacionamentos de longo prazo com os clientes, Tedas aE operaçóes são submetidas à aprovação do Comitê de Crédito, Os clientes são ava lados segundo
parãmetros objetivos, que levam em consideração a capacidade financeira, a liquidez das 'garantias, a pontualidade no curtlprim\nto das obrigações e o desempenho
dos recebíveis, \

A Tesouraria não. opera com o objetrvo de obter resultados, e sim de garantir fUl1ding competitivo e adequado ao pertil dos ativos do Banco e de elimina as exposições
em prazo, moeda e taxa de juros, O caixa é gerenciado visando à manutenção de um confortável nfllel de liquidez, cujo saldo 'no final do per{odo repr sentava 51,3%
do patrimõnio liquido, Por lim, o Banco mantém um elevado grau de capitalização, reftetido no índice de Basileia de i3,0%,

Desempenho
O BIS registrou lucro líquido de R$ 36,4 milhões no primeiro semestre de 2021, e uma taxa de retorno sobre o património líquido médio (ROAE) anuali aelo de 12,0%,
O património liquido, no encerramento do semestre, atingiu CI saldo de R$ 624,3 milhões,

Crédito
A carteira de crédito do Banco, lotalizou RS 4,627,4 rnilhões, representando aumento de 67,6% quando comparado com o mesmo periodo do an passado, Já a
carteira de credito expandida, incluindo as garantias prestadas a terceiros, totalizou R,$ 4,775,4 milhões, O Banco mantém cobertura de mais de 90% fa carteira com
recebíveis e garantias reais ele alta liquidez, o que contriblli com a manutenção da baixa taxa de inadimplência, que representava 0,9% da carl ira ao final do
semestre, considerando os créditos vencidos acima de 90 dias,

O segmento de middle markelencerrou o semestre com um volume de RS 4,099,1 milhões, conforme nota explicativa n~ 8, A carteira de varejo, QueJompreende as
operações de credito conSignado, apresentou um aumento, totalizando R$ 528,3 milhões, quando comparado com o mesmo períOdO do ano passad ,

O BIB prioriza a elevada qualidade 'de sua carteira, adotando, para tanto, uma política conservadora de conc:essão de crédito, O Banco aprova li+tes de crédito
específicos para cada perfil de cliente, segundo parârnetros objetivos, levando em I)i)nta sua capacidade financeira, a prestação de garantias de OICIada liquidez, a
pontualidade no cumprimento de suas obrigações e a avaliação do desempenho da sua carteira de recebíveis,

Captações '
As captações lfo Banço Industrialtotalizaram R$ 4,S24,5 milhões no final do semestre, representando crescimento de 37,3% em relação ao rnesmo eríodo do ano
passado, A captação nacional, que representa a principal origem de recursos da Instituição, ocorre principalmente por meio de depósitos a prazo (C B, LCA, LCI e
LF) e intertinanceiros, Tais carteiras atingiram, no encerramento do período, a salda de R$ 3,355,5 milhões, representando crescimento de 45,4% em relação ao
mesrno período de 2020,

Governança Corporativa
Administração: o BIB é administrado por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva, com os poderes conferidos pela legislaçã vigente e pelo
Estatuto Social, cujo conteúdo encontra-se disponívél para consulta no site de ReJações com Investidores (rLbib,com,br), A posse dos Diretores é ondicionada à
assinatura do Termo de Anuência de Administradore,:l, por meio do qual se responsabilizam pessoalmente a se submeterem e a agirem em conlo midade com o
Contrato de Adesão ao Nivel 1 de Govemança Corporativa e o regulamento correspondente,

Código de Ética: aplicavel a todos os aelministradori>s e funcionários do BIB, o Código de Ética reLlI10as diretrizes que devem ser observadas na atua~ão profissional
para atingir os mais elevaelos padrões de conduta élic'a no e:<ercícío de suas atividades, Reflete a identidade cultural e os compromissos que o BIB 3

J
ssumo perante

os mercados em que atua, Pode ser conSUltado atravlÍs do site de Relações com Investidores (ri.bib,com,br),

Controles Internos e Complíance: o Sistema de Controles Internos e Comp/iance adotado pelo BIB é composlo por um processo estruturado que a range todos os
colaboradores, com o propósito ele permitir a conduçãJ mais segura, adequada e eficiente das atividades desenvolvidas pelo Banco, Elaborado segun~o as mcl!lores
práticas de mercado, constitui importante instrumento no exercício de assegurar o cumprimento das normas legais, das diretrizes, dos planos, dos Plocedimentos e
das regras internas, bem como garantir sua revisão periódica e adequação, minimizanclo os riscos de perdas operacionais e o comprometimento da iL:agem,

Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro: o BIB conta com um programa de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro para combater o uso ijtleVidO de seus
produtos e serviços em prol da intermediação de recursos oriundos de atividades ilícitas e do financiamento ao terrorismo, Para tanto, instituiu m conjunto de
políticas, processos, treinamentos e sistemas especificos que visam ao conhecimento de seus clientes e ao rnonitoramento de suas operações, f ossibililando a
identificação tempestiva de situações suspeitas ou atípicas, sua avaliação e notificação às autoridades compelentes,-'-------------- . .n ~ _+----.n--------.
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Risco Operacional: o processo de gerenciamento do risco operacional compreBnde as atividades de idnl1llflcação e avaliação dos riscos, irnp,antaç:Ilo das atividades
de conlrole e avaliação periódica da sua eficácia, monitoramento das perdas financeiras resultantes da materialização dos eV'3ntos de risco, aç6es corretivas
empreendidas. a fim de corrigir desvios identificados nos processos e comunicação das informações relevantes à tomada de decisão. Conta com 11participação de
todas as áreas funcionais da Instituição, através de seus Agentes Setoriais de Compliance, com reporte direto a Diretoria e ao Conselho de Admini<tração.

Risco de Mercado: o risco de mercado é gerenciado segundo os preceitos definidos pelo Acordo de Basileia 111, regulamentados no Brasil pel Banco Central.
O BIB monitora diariamente o nivel de exposição de suas posições através do coilculo do VaR (Vafue ar Risk) " ela simulação de cenários de estre se. Os limites de
exposição são definidos pelo Comitê de Risco de Mercado, Cl"e é convocado sempre que são observados desvios relevantes ou rompim mto dos limites.
O monilorarnento é realizado de forma independenle, pela área d,,, Compliance e Riscos, reporlado ã Diretoria e à Mesa Financeira.

Risco de Liquidez: o BIB adota uma postura rigorosa na gestão do risco de liquidez. Para tanto, faz uso de um conjunto de controles e ferrarnent s que permite a
aferição dos níveis adequados de recursos. O Banco mantém uma política conservadora de caixa mlf1imo, monitorado diariam'"nte e submeti o a cenários de
estresse, que orientam a atualização do plano de contingência de liquidez.

Gerenciamento de Capital: o gerenciamento de capital no BIB constitui-so de um processo continuo de monitoramento e controle dos níveis de cap tal da Instituição,
para fazer face aos diferentes riscos associados à sua atividade. Além disso, o processo avalia de forma prospectiva as necessidades de capital, considerando as
metas e os objetivos estratégicos do Banco, aléll1 de possíveis mudanças nas condições de mercado.

Risco de Crédito: o gerenciamento do risco de crédito constitui um processo continuo e evolulivo de mapeamento, aferição e diagnóstico dos model s, instrumentos,
políticas e procedimentos vigentes. Tem como base o cenário económico e suas perspectivas, as especificidades e o comportamento de cada seto da economia, o
desempenho histórico e a experiência do Banco no gerenciamento de seus ativos de crédito. O processo de análise é conduzido cOm elevado g a.u de disciplina,
inteÇJridade e independência, enquanto a aprovação e obtida somente mediante decisão do Comitê de Crédito.

Segurança da Informação: práticas adotadas pelo BIB em todos os seus níveis funcionais, constituídas por um conjunto de pOlíticas, proc ssos, estruturas
organizacionais e procedimentos, que visam ã proteção das informações dos clientes e do Banco, nos aspectos de confidenciaJidade, integridade e disponibilidade.

Política de Transparência e Divulgação de Informações: o BI8 disponibiliza para consuila pública, em S8l1 sile de Relações com Investidores (rLb b.com.br), todas
as informações relacionadas ao seu histórico e perfil ele atuação, estt'utura acionária, demonstrações financeiras e avaliações de risco elaboradas p las agências de
rating. O site de Relações com Investidores está disponívelnils versões português e inglês.

Risco Socioambiental: a Administração do BIB acredita que o desenvolvimento sustentável constitui fator determinante para a continuidade do amb ente econõmico.
Nesse contexto, o Banco passa a atuar orientado a estimular a mudança de conduta de seus slakeholders, através da implantação da metodologia de avaliação de
riscos socioambientais como subsídio para a decisão de concessão de crédito. Além disso, faz uso das listas de exclusão, definidas pelos bancos flultilaterais com
os quais mantÉ:m relacionamento comercial, que excluem o financiamento a empresas que agridem o meio ambiente, adotem práticas trabalhistas ileç[ais ou produzem
determinadas classes de produtos. .' " . I
Para tanto, foi constituída uma polftica corporativa, observando os princfplas de releváncia e proporcionalidade, alinhada com os enunciaclos corporativos:
a) Código de ética e conduta profissional; b) Prevenção sobre crimes de lavagem de dinheiro e; c) Conheça seu cliente, e reafirma () compromisso la conglomerado
com o crescimento sustentável e o desenvolvimento $ocioeconômico das comunidades às quais se insere. seja pela localização geográfica de suas nstalaçoes, seja
pela sua marca.nte presença no mercado de crédifo, beneficiando indiretamente as comunidades locais das empresas clientes.

O BIB também investe na inclusão social por meio do estabelecimento de parcerias COm programas que visam à inserção de jovens de baixa rende no mercado de
trabalho, bem como investe em oportunidades para o desenvolvimento profissional de seus colaboradores, mediante a concessão de bolsas de esl ,do para cursos
de qualificação profissional, formação universitária e pós·graduação. J
GIR - Gerenciamento Integrado de Riscos: Em atendimento à I~esolução n" 4.557i17. alterada pela Resoluçao ng 4.745/19 do CMN, que dispae ~obre a estrutura
de gerenciamenlo de riscos, estrutura de gercnciamento de capital e política de divulgação de informações, o BIS possui uma gestão completamenhe automatizada
através de sistemas contratados, consolidando todos os riscos através de Comitês executivos. Adicionalmenle, é importante mencionar que os proc ssos de riscos,
encontrarn-se aderentes às referidas Resoluçaes e o Relatório de Divulgação de Informações, está disponível no sile Relações com Investidores (ri. ib.com.br).

Recursos Humanos
O Banco Industrial do Brasil encerrou o semestre com 291 colaboradores, incluindo 2 menores aprendiz, 3 através ele programa social e 45 terceiriza os atuando nas
áreas de serviços gerais.
Ratings
Seguem os ratings obtidos pelo Banco Industrial jLmto às principais agências de classificação de risco:
• Moody's: Ba3 (Global) I A+ (Local)! Perspectiva Estável.

• RiskBank: Baixo Risco para Médio Prazo 1 (-) i Disclosure: Excelenle.

Relacionamento com os Auditores
De acordo com as regras da Resolução CMN nq 3.198/2004, a KPMG Auditores Independentes não presta qualquer outro sel'viço ao Banco Indust ial do Brasil e a
suas erni)resas ligadas, além daqueles expressamenle relacionados ã função de a.uditoria externa, preservando, assim, a independência e a integrid de necessárias
a execução dessa alividade.

Agradecimentos
Agradecemos aos clientes, parceiros e fornecedores pelo suporte e pela confiança depositada e, em especial aos nossos funcionários, por todo o em enho na busca
pela excelência.

~ m. ~ . ••
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Banco Industrial do Brasil S.A.
CNPJ 31.895.68310001-16

BALANÇOS PATRIMONIJ!lIS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de Reais)

_!Jp!..~ ______ ç.2..'!.!r.9.!!I.!!2!:_ __
ATIVO 06.2021 12.2020 06.2021 12.2020
Disponibilidades 4 58.830 99.193 58.996 __ 98.334
Instrumentos financeiros _~1_7_5.266 _!!.,695.049 __5,175.55_§. _1c<:i~~~:'I_ª-ª-

Aplicações intcliinanceiras de liquidez 5 :300.002 418.494 300.002 418.494
Títulos e valores mobiliários 6 154.701 132.805 154.701 132.805
Instrumentos financoiros derivalivos "1 85 85
Operações de créditos 8 3.916.164 3.771.732 3.916.164 ,3.771.732
Outros instrumentos financeiros 12 804,399 371.933 804.689 372..367

(-) Provisão para perdas esperadas associadas

ao risco de crédito 9 (55.552) (39382) (55.552) (39.382)
Alivos fiscais correntes e díferidos 13 68.789 59,937 68.789 59.937
Outros ativos 14 _147._1.!l.il. 159.340 __ 14U~,~, ___ J~§I;>_'1:Q.
Investimentos em participações em controladas 15 8.884 8.519 1.452 1,251
Imobilizado de uso 16 62.408 60,800 62.408 60.800
(-) Depreciações e amortizações 16 (10.586) , (8_959) __ _(10.586) _.____j~.Jl.?_§l)
TOTAL DO ATIVO §A.§_!!,~ªª _~:'I1~\?§? --?ºgL~21

Nota. Controlador Conselidado
PASSIVO 06.2021 06,2021 12.2020
Depósitos e demais instrumentos financeiros passivos _'±:.?J.~~ 4.572,150 _~c~5_7.3~

Instituições financeiras 17 1.795.843 1,627.642 1.791.043 1.622.879
Outros clientes 17 2.736.379 2.635,007 2,733.448 2.6:l2.354
Instrumentos financeiros derivativos 7 306 283 306 283
Oulros passivos instrumentos financeiros passivos 11 47,353 1,862 47,353 1,862

Provisões 98.254 91.944 _ _§_ªJ:i35 ___ .§l.2.225-----.
Contingéncias 18 97,510 91,257 97.791 91.538
Outras 18 744 687 744 687

Obrigações fiscais diferidas 314 312 314 312
Outros passivo,; 19 152.459 84,609 152.915 85.033
Patrimõnio líquido 624.330 ~_:l-ª ~4.34:!l_ ___ ~~_?,856

Capital social 20 386.077 386,077 :186.077 386,077
Reservas de lucros 20 250.051 219,736 250.051 219,736
Outros resultados abrangentes (11.798) (12975) (11.798) (12,975)
Participação de minoritários ._--_.__ ._- ._-_._-- _______ .:t-ª. _. ____ .___ ...:1-ª.

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LiQUIDO 5.455.238 5.034.497 5.448.262 5.027.804--_ ..._---_-_---

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

~-----------------------------
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
PERíODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

CO!1trolad,~o~r _ ado

..............Q§.,?Q?1
___.___?43.787.

184.070

15.995

__.___!l.I?,?!l_?º
_____ .:l.~.720?

186.024

14.592

.......... Q§,,?9?J
243.78i'-_._---

_ ..__ .__º!>.,.?_º?!l_
_. 347.202

186.024

14.592

Receitas da intennediação financeira

Operações de crédito

Resultado de operações com titulos e valores mobiliários

Resultado com instrumentos financeiros derivativos

Resultado de operações de cámbio

8f

6e

7d

11

184.070

15.995

(5.178)

48.900

(5.178)

48.900

33.626

112.960 112.960

Despesas da intermediação financeira

Opera\,ões de captação no mercado

Operações de empréstimos, cessões e repasses

(98.041) (236.581) _~Jl22) ___ _jg_;J§~

(43.028) (60.695) (42.880)

(193.553) (37.227) (193.553)

110.621 145.865_ 110.769

(8.049) (22.8~ (8.049)

(8.049) (22.898) (8.049)

(54.1:16) (62.041) (54245)

4.808 6.068 5.739

3.619 3_110 3.619

177

(31.034) (35.350) (31.596)

(17.385) (19.594) (17.519)

(9.521) (10.613) (9.689)

(4.800) (5.662) (4.799)

17c

17c

(60.814)

(37.227)

Resultado bruto da intermediação financeira 145.746

Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito

Operações de créditos

(22.899)

9 (22.899)

Outras receitas (despesas) operacionais

Receitas de prestação de serviços

Receitas de tarifas bancárias

Resultado de participações em controladas

Despesa s de pessoal

Outras despesas administrativas

Despesas tributárias

Outras receitas/despesas operacionais

___ L~I.960)

5.127

3.110

15 164

21 (34.804)

22 (19.446)

23 (10.445)

24 (5_666)

Resuttado antes da tributação sobre o lucro

e da participação dos minoritários 60.887 .__ ._.__ 60.925 48.475

Imposto de renda e contribuição social

Provisão para imposto de renda

Provisão para contribuição social

Ativo fiscat diferido

13 (24.455) _____ (19 60j) ____ .@_4.493) ____ (19.64~

(19.052) (11.400) (19.077) (11424)

(15.558) (8.635) (15.571) (8.650)

10.155 431 10.155 431

••••.••••.............. _ .......

-----~§,"I~g. =, _______?ª-ª-2? =....._-ªç,~-~? .......____ .1.§,i:l;3_gLucro líquido do período

Lucro liquido por lote de mil ações • RS 205.66 ____ 1_§_~

AS nota:; explicativas sao parte integrante das demonstraçóes lin,;;nceiras.
,----------------------------

33.626
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
PERíODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)

Lucro líquido do período

Itens que podem ser reclassificados para a Demonstração de Resultado

Valor justo de títulos disponiveis para a venda

Impostos sobre valor justo

Variação cambial sollre RÇJênciaBahamas

Resultado abral1gente do período

_______~43g_

1.1 TI

2.897

(1.304)

---~.!§_)

===3=~~~~.

28.832-_-_. __ ..... _-----
895

("1.208)

(164)

___ ;'.267

.=__.=. ..._2,.~].?'Z

f\s notas explicalivas são parte integrante das demonstrações financeiras.

~---------.-------------------
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PERíODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)

Lucro líquido ajustado do período

Lucro líquido elo periodo

Depreciaçóes I amortizações

Resultado de participações em controladas

Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de credito

Ajuste a Valor cie Mercado T.V.!v1.

.._____º.'?!:1!r.p..I.~'.d(J! Conso idado...... __ ...._ ....__ .._ ....__ .._.

___ J1§_,_~021 06.2020 _~;!_021 _ ___ -º!1,?Q_?_<!.
__ _§?283 42.844 68.447 _.:h~

36.432 28.832 36.432 28.832

1.627 705 1.627 705

(164) (177)

22.899 8.049 22.899 8.049

1.177 895 1.177 895

6.310 4.533 6.310 4.533

2 7 2 7

(614.456.) 1226.963) (614.311) ___._-(?_g.!:~:,!::')
(19.996) (19.996)

(21.896) (21.038) (21.896) (21.038)

85 1.667 85 1.667

(151.161) (67.567) (151.161) (6;'.567)

(432.466) (117.918) (432.321) (118.511)

(8.852) (1.554) (8.852) (1.554)

(1,66) q57) (166) (245)

38?937 479.481 382.653 479.849

315.087 498.150 314.772 498.273

37.521 (20.215) 37.514 (19.915)

30.329 1.546 30.367 1.491

_J.l§.?.1.ª-~ 295.362 __ .í.l~i.:?_1_!) 295.626

17.553 10.498 17.553

(201) (102) (201) (102)

12.307 17.915 12.307 1/'.915

(1.60B) (260) (1.608) (260)

(6.117) (:l.OOO) (6.117) (3.000)

(13.000) (3.000) (13.000) (3.000)

(2.930) (2.930)

9.81:1 9.813

(158.855\ ". ____ª-99. 9.1..~. (158.830) =,,~~L9.J.~...

Provisões

Impostos difericlos

Variação em Ati\tos Operacionais • (Aumento) I Diminuição

Aplicações intel1inanceiras de liquidez

Títulos e Valores Mobiliários

Instrumentos financE,iros derivativos

Operação de crédito

Outros Instrumentos financeiros

Ativos liscais correntes e diferidos

Outros ativos

Variação em Passivos Operacionais • Aumento I (Diminuição)

Depositas e demais instrumentos financeiros

Outros passivos

Impostos sobre lucro

Caixa Líquido Proveniente I (Aplicado) das AI/v/dades Olleracionais

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Inv;~!,timento

Aquisição de investimentos

Alienação de bens não de uso

Aquisição de imobilizado de LISO

Caixa Líquido (Provlmiente) I Aplicado nas Atividades de Financiamento

Remuneração ele capital próprio

Efeil0 da retificação AGE 16/04

Ajuste JCP

Aumento I (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa

Modificações na posição financeira

Caixa e equivalentes de caixa

No início do período

No fim do período

Aumento I (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa

517.687 365.770 517.826 365.837

358.832 675.685 358.998 676.016

(158.855) .........._.ªº.~'ªJ.!). (158.830) 310.179
..- ;==::::;::;:::=

As notas explicativas são parte integrante das demonstraçóes financeiras.
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Banco Industrial do Brasil S.A.
CNPJ 31.895.683/0001·16

NOTAS EXPLlCATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021

(Em milhares de Reais)

''''''••, ''"••_•••••'.,I•.,__• ~aB~f., ••••••• __ ,~flt...,.._6Mnw "2.__ "' _

1. CONTEXTO OPERACIONAL
o Banco Industrial do Brasil S.A. ("Banco" ou "BIB") <? uma sociedade anônima, cle capital fechado. sendo or"anizado sob a forma de banco mli!U, lo, autorizado a
operar com as carleiras: (i) comercial; (i i) de invesllmpntos, (iii) de crédito, de financiamento e investimento: (iv) ele câmbio: e. (V) arrendamento more nlíl, secliado na
Av. Preso Juscelino Kubitschek, nO1.703 - Vila Nova Conceição - ::;ao Paulo - SP.
As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integractamente no mercado financeiro, e certas operações tá 18. participação
ou a intermediação de instituições associadas, integrantes do sistema financeiro, cujas atividades incluem as carteiras de administração de fundos c e investimentos,
distribuição e corretagem de cambio e valores l1lolJillários. Os beneficios dos serviços prestados entre essas instituições 8 os custos da estrutu a operacional e
administrativa são absorvidos, segundo a praticabilidade de lhes serem atribuícios, em conjunto ou inclividual111-3nte.

2. APFtESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas. do Banco Industrial do Brasil S.A. e sua3 contrJladas foram elaboradas de acareio 'om as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituiçõos autorizadas a funcionar peto Banco Central do Brasil e com a Lei das Sociedades por Açües L' I n<6.404/1976.
com ollservância das normas e instruçoes do Conselho Monelário Nacional (CivlN) e do Banco Central do Brasil (BACEN).
Confol me ArtiÇJo23' da Resolução BCB n' 2/200 as contas do Balanço Patrimonial estão apresentadas por ordem de liquidez e exigibilidade, por entender que essa
forma de apresentação proporcionará informação mais relevante e confiável para o usuário.
As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base na cOhtinuidade operacional, que pressupõe que o Banco Industrial do Brasil S.A. conseg irá manter suas
ações e cumprir suas obrigações de pagamento nos próximos exercicios.
A autorização para a conclusão das Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, foi dada pela Administração em 26 de julho de 2021.

a. Demonstraç.ões financeiras consolídadas
As Demonstraçôes Financeiras Consolidadas abrang'3m o Banco Industrial do Brasil S.A. e as suas controladas relacionadas a seguir:

_______ ._ Denominação SQC!~~ ._.__ Ativida_d_e _ _ __ Partic acã~.t'~ __

__O§.._2021 ~?,?!gº_
Participação direta:
Industrial do Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios Ltda. (IB DTVM)
Industrial do Brasil Administração de Créditos Lida. (IB CréditOS)

Distribuieiora de títulos e valores mobiliários
Prestação de serviços de crédito

99,64
99,99

Na elaboração das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas foi realizada a consolidação dos saldos da agência Bahamas.
As politicas contâbeis foram aplicadas de forma uniforme em todas as empresas consolidadas e consistentes nom aquelas utilizadas nos períodos' teriores.

b. Descrição dos principais procedimentos de consolidação
Eliminação dos saldos das contas de ativos e paSSIVOSentre as empresas consolidadas;

• Eliminação das participações no capital, reservas e lucros acumulados das empresas controladas;
• Destaque do valor da participação dos acionistas minoritários nas Demonstrações Financeiras Consolidadas.

3. DESCRiÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
OS principais criténos adotados para a elaboração d<ls Demonstrações Financeiras são os seguintes:

a. Apuração do resultado
O resultado das operaçôes é apurado em conformidade com o regime conlábil de competência.

b. Caixa e equivalentes de caixa
São representados por disponibilidades em moeda nacional e estrangeira, aplicações no mercado aberto e aplicações em depÓSitos interfinanceiros qL e são utilizados
pelo Banco para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo, cujos vencimentos sejam iguais ou inferiores a 90 dias a partir da dat de aplicação,
e apresentem risco insignificante de mudança de valor justo.

c, Estimativas contábeis

A elaboração de Demonstraç6es Financeiras, individuais e consolidadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às il1stitui';:pes autorizadas
a funcionar pelo BACEN requer que a Administr~ção use de Julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos Significativos sujeitos
a essas estlITlalivas e premissas Incluem a provlSao para perdas esperadas associadas ao risco de créliito, imposto de renda dHerldo ativQ, provisão par contingências
e valorização d.e i~stru.mentos Imanceiro. s derivativos. A liquidaç~o das Iransações envolv~ndo es~as estimativas poclerá resultar el11va.lorE'S.'diferentes dos estimados,
deVido a ,mpreclsoes Inerentes ao processo de sua determlnaçao. As estlmalivas e premissas sao reVisadas, ro mlr1ll1lOtrimestralmente.

d. Moeda funcional e de apresentação
As Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em r.eais. que ti a moeda funcional do Banco. SubstanCialmente, a' operações da
agência no exterior são, na essência, uma extensão das atívidades d~ Brasil, portanto, os atlvos, os passivos e !l resultado são aJllstaclos às prjtica_s contálJeis
vigentes no BraSil e convertidos para reaiS de acordo com as taxas de cambiO da moeda local. Ganhos e perdas resultantes do processo de convers]o sao atacados
ao resultado do período.

e. Mo(,da estrangeira

Os ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para reais pela taxa de câmbio da data do fechamento o balanço e as
diferenças decorrentes de conversão de moeda foram reconhecidas no resultado do período.

f. Ativos
• Aplicações interfinanceíras de liquidez

São reqistradas pelo valor de aplicação ou aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos ate a data do balanço.
• Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos

Conforme regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. os titulos e valores mobiliários e os instrumentos financeiros derivativos são classifica os e avaliados
conforme descrito a seguir:

99,64
99,99



NOTAS EXPLlCATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021

(Em milhares de Reais)

Títulos e valores mobiliários
(i) Titulos para negociação - I\dquiridos com o objetivo de serem ativa e frequentemente negociados, são ajustados pelo valor de

a valorizaçao ou a desvalorização, em contra partida à aclequada conta de receita ou despesa, no resultade, do período.
(ii) Títulos disponíveis para venda - Que não se enquadrem para negociação nem como mantidos até o vencimento, são ajustaclos pelo v

em contrapartida à conta de'ltacada do património líquido, deduzidos dos efeitos tributários; e
(iii) Títulos manlidos até o vencimento - Adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenç·ão em carteira até o vencimento, sã

respectivos custos de aquisição, acrescidos dos rlmdimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período.

Os titutos públicos e debêntures estão classificadas na cate90ria '·disponíveis para a venda'· e possuem seu valür de custo atualizado pelos rendin entos incorridos
até a data do balanço e ajustaeJo pelo valor de mercaclo, sendo esse ajuste lançado em conta específica do Patnmõnio Líquido.

• Mensuração do valor justo
Uma sórie de políticas e divulgações contábeis do Banco requer a mcnsuração de valor justo para ativos 0 passivos financeiros e não financeiros.
O Banco estabeleceu uma estrutura do controle rolaci'Jnada à mensuração de valor justo, Isso inclui uma eqLlipe de avaliação que possui a responsa ilidade geral de
revisar todas as mensurações significativas de valor.jllsto, incluindo os valores justos de Nível 3 com reporte diretamente ao Diretor Financeiro.
A equipe de avaliação revisa regularmente dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se informação de terceiros, tais como cotaçõl's de corretoras
ou serviços de preços, é utilizada para mensurar valor justo, a equipe de avaliação analisa as evidências obtid,3S de terceiros para suportar a cone II'são de que tais
avaliações atendem os requisitar do CPC 46lRésoluç(10 n" 4,746/2019 do Banco CentraJ do Brasil, incluindo o nlvol na híerarquia do valor justo em qu lais avaliações
devem ser classificadas.
Questões significativas de avaliação são reportadas para a Alta Administração.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passi'/o, o Banco usa dados observaveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos s o classificados
em diterentes níveis em uma hierarquia baseada nas Iflformações (inputs) utilizadas nas técnicas <Ie avaliação da seguinte forma:
• Nível 1 : preços cotados (não ajustados) em mercados ativas para ativos e passivos idênticos.
• Nível2: inputs, excetoos preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo qu passivo, direta.r'l1ente (preços) ou indiretamente. (de"L' edo de preços).
• Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseé'.dos em dados observávilis de mercado (inpuls não observáveis).
O Banco reconl1llce as transferências entre nlveis da hierarquia do valor justo no final do período das Demonstraç'ões Financeiras em que ocorrera as mudanças,
caso aplicável.
Instrumentos financeiros derh'atívos
A avaliação é efetuada com base no valor de mercado e as valorizações e desvalorizações decorrentes são regJ~lradas no resuftado do período. Entre anto, nos casos
em que os instrumentos financeiros derivativos, nos tennos da Circular n" 3.082/02 de Banco Central do Brasil. sejam classificados como "hedge" dê fluxo de caixa,
as valorizações ou desvalorizações mencionadas anH,riormente são total ou parcialmente lançadas em conla específica no patrimõnio liquido, dedu idas dos efeitos
tributários. Somente quando os instrumentos finance ros derivativos forem contratados em negociações associadas às operações de captações o I aplicações de
recursos, nos termos da Circular n" 3.150/02 do Bane:> Central do Brasil, os ajustes a valor de me(cado não deyerão ser recOnllecidos contabilment
• Operações de crédito e provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito
As operações de créelito são classificadas de acordo com o jlllgamento da Administração quanto ao ·nível de r)soo, levando em consideração a conjun ura económica,
a experiência passada e o riscos especificos em mlação à operação, aos devedores e garantidores, observando os parãmetros estabelecidos ela Resolução
CMN nO2.682/99, que requer a análise periódica da carteira e sua Classificação m nove níveis, sendo "AA' (risco mínimO) e "H" (perda). As rendas d' s operações de
crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente de seu nível de risco, somente serão reconhecidas como receita, quando efetivamente rec bidas.
As operações classificadas como nível "H", permanec3m nessa classificação por 6 meses, quando então são baixadas contra a provisão existente e f,ontrOI8das, por
cinco anos, em contas de compensação, não mais !iÇjurando em balanços patrimoniais, As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, 110I esmo n!vel em
que estavam. classificadas. As renegociações de operações ele crédito que já haviam sido baixadas contra a provisão e que estavam em contas de co lpensação são
classificadas como H e os eventuais ganhos provenientes da renegociação somente são reConhecidos como receita, quando efelivamente recebidos Com o objetivo
de atenuar Impactos da COI/ID-19 na economia, o Conselho Monetário Nacional, por meio oa Resolução nO 4.791/2020, flexibilizOll de forma temporária a
caracterização de um alivo problemático permitíndo que situações de, (i) incapacidade financeira da contraparte para honra da obrigação nas concliç~es pactuadas e
(ii) reestruturação da operação relativa à expOSição, deixem de ser consideradas indiCé!tivos de que uma obrigação não será integralmente honrada. Essa ítexibilização
foi válida para reestruturações de operações de crédito realiz;adas atê 31 de dezembro de 2020. I
As provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito são calculadas de acordo com a classificação das operações mantidas na carteir do Banco e as
operações cedidas para o Banco sem Goobrigação em um dos nove diferentes níveis de risco (de AA a H). O aumento da provisão ocorre pela contabili, .ação de novas
provisões. As reqras cio Conselho Monetário Naoional (CMN) determinam a provisão mínima para cada nível de Classificação, de 0% (para casos de operações que
não se encontram em atraso) até 100% (para operações com mais de i80 dias em atraso).
• Outros Ativos: Outros valores e bens - Bens não de uso
Correspondentes a bens imóveis e móveis disponíveis para venda, recebidos em dação de pagamento em razão de créditos não honrados. São ajus ados a valor de
mercado atravós da constituição de provisão, de acordo com as normas vigentes.
• Outros Ativos: O litros valores e bens - Despesas antecipadas
Representado, baSIcamente, pOI comIssões pagas pela rntermedlação de concessão de operações de clédlto, e que são dlfendas pelo prazo dos cOltratos Caso os
créditos sejam cedidos a lespect,va comissão é apro~riada Integralmente em resultaclo
• Provisões para redução ao valor recuperável de atívos
É reconheCido como pelda o valor de IlITI allvo aLI de uma Unidade geradora de cal>:a, quando seu valor contabll e<cede seu valor recuperaval Uma Utdade geradora
de caIxa e o nwnor grupo Identlflcavel de atlvos qUIJ gera fluxo de caixa substancIal, Independenternente de outros atlvos ou grupos de atlvos s perdas com
Impaffment, quando aplrcávels, são reglstradas no reSl ltado do período,em que foram IrJentlfrcadas. Os valores dos atl',os não flnancelfos são reVIsados enodlcamente
no mmlmo uma vez ao ano, para determmar se existe alguma rndlcaçao de perda no valor recuperável ou de reallzaçáo desses atlvos
• Investimentos em participaçôes em controladas
Os Investimentos em controladas, nas Demonstrações Financeiras IndIVIduaiS, são avaliados pelo método de eqUivalênCia patnmonlal
Os demaIS Investimentos permanentes são avaliados ao custo de aqUISIção e são ajustados a valor de mercado através da constituição de proVisão, quando aplicável.
O título de sócio efetivo não patrimonial da B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcão é avaliado pelo valor patrimonial, informado pela respectiva bolsa.
• Imobilizado de uso
O ativo imobilizado é demonstrado ao custo cio aqui~ição, as depreciações são calculadas pelo méto(jo linear, com base em taxas anuais que con emplam a vida
útil econômica dos bens às taxas de 4%, 10% e 20% para imóveis, equipamentos e outros imotJilizados, respectivarnente.
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NOTAS EXPLlCATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FUtIJANCEIRAS
SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021

(Em milhares de Reais)

g. Passivos
• Depósitos e demais instrumentos financeiros

São demonstrados pelos valores das exigibi!idades " consideram os encargos exigíveis até a data do balanço, reconhecidos em base pro rata die'
• Outros passivos

São clel1lonstrados pelos valores cOl1hecirJos ou calculáveis. acrescidos, quando aplicável, dos cOl"rosponaentes encargos, variações monetária ,~!ou cambiais
incorridas ate a data dos balanços.

h. Alivos e passivos contingentes e obrigações legais
As contingências ativas e passivas e obrigações legais são availaclas, reconhecidas e demonstradas de acordo cem o Pronunciamento Técnico CPC • 5 do Comitê de
Pronunciamentos Contabeis. Paralelamente, o mencionado Pronunciamento Técnico foi aprovado pela Hesolu<;ão n" 3.823 do BACaJ em 16 de dez· mbro de 2009.
A avaliação da probabilidade de perda das contingências é classificada corno Remota. Possível ou Provável com base no julgamento dos advoga os, internos ou
externc's, sobre o fundamento jurídico da causa, a viabilidade de produção de provas, da jurisprudência el11 questão, da possibilidade de recor er a instâncias
superiores e da experiência histórica. Esse é um exercício subjetivo, sujeito as incertezas de urna previsão sobre eventos futuros. Como tal, é e tenclido que as
avaliaç6es serão sujeitas à atualização frequente e a alterações.
• Ativos contingentes - Não são reconhecidos nas Demonstrações Financ€liras, exceto quando da existência de eviclêllcias que propiciem a mantia de sua

reali<:ação, sobre as quais não cabem mais recursos;
• Passivos contingentes - São reconhecidos contabilmente, quando a opinião dos consultores jurídicos avaliar a probabilidade de perda como pro ave!. Os casos

com chances de perda classificadas como possivel são divulgados em termos de quantidacle e valores (Nota Explicativa nU 18): e
• Obrigações legais - Estão reconhecidos e provisionados no balanço patrimonial, independentemente da avaliação das chances de êxito no cur o do processo

judicial (Nota Explicativa nO18).

i. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do período, corrente e diterido, são calculados com base na alíquot3. de 15% acrescida do adidonal de 10:= sobre o lucro
tributável excedente de R$ 240 mil por a'10 para imposto de renda, Para contribui~:ão social são calculadas com base na alíquota de 20% e consicler.;tm compensação
de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
Os impostos ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias foram constituídos com base na aliquota de 25% para o imposto de renda e 20% par a contribuição
social. Em 14 de julho de 2021, foi publicado a Lei n' 14.183/21 que altera a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida pelas pess as jurídicas do
setor frnanceiro. Para bancos de qualquer espécie a alteração da alíquota é de 20% para 25°;;', e para DTVM de 15% para 20%. As novas alíquotas $'" ão válidas para
os períodos de julho e dezembro de 2021, Os créditos tributários são constituídos em conformidade com a Resolução êMN n· 4.842 de 30 de julho d 2020, e levam
em consideração o histórico de rentabilidade e a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros fundamentada em estudo técnico de viabilidade
j. Avais e fianças

Os avais e fianças prestados pela Instituição são registrados em nome dos avalizados ou afiançados em contas de compensação, observados oS d sdobramentos
previstos para controle, registro e acompanhamento dos aIos administrativos que podem transformar-se em obrigação em razão de acontecimentos f turos.
De acordo com a Resolução do BACEN n" 4.512/2016 aS operações de avais e fianças prestadas honradas e não honradas tem provisionamento, ribuído a cada
cliente conforme definido pela Administração com baSe na expectativa de perda desta.

k. Resultado recorrente I n50 recorrente
As políticas internas do Banco Industrial do Brasil consideram como recorrentes e não recorrentes os resultados oriundos e/ou não, das operaçõe realizadas de
acordo com o objeto social da Instituição previsto em seu Estatuto Social, ou seja, "a prâtica de operações ati'las, passivas e acessórias e serviços utorizados aos
bancos múltiplos com carteiras comercial, de investih1ento, de crédito, financiamento e investimento e ée arrendamento mercantil, inclusive câmbio. o exercício de
administração da carteira de valores mobiliários, bem como participar de outras sociedades, de acordo Com as clisposições legais e regulamentares plicáveis à sua
espacie de instituição financeira". Alem disto, a Administração do Banco considera çomo não recorrentes os resuilados sem previsibilidade de ocorrê eia nos 3 anos
seguintes. Observado esse regramonto, salienta·se que o lucro Ifquido do Banco no primeiro semestro de 2021, no montante de R$ 34.896 mil, foi obtido xclusivamente
com base em resultados recorrentes.

4. DISPONIBILIDADES

___ Contr'1!~_g.!:.. .
06.2021 12.2020

358 198
58.472 __ 98.995

.........s.a.,B.ªº ~~,1!l~

._____ Conso,liCifa,d~~o _
06.2021 12.2020

Moeda Nacional
Moeda Est.rangeira
Total

5. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LlQUIDEZ
a. Aplicações no mercado aberto

524
_ 58.4~

339
98.995

58,996 99.334

Cemtrolador ICOrlS lidado
___ 06,2021 I 12.2020Até 30 dias

Posição bancada
Letras Financeiras do Tesouro
Letras do Tesouro Nacional
Notas do Tesouro Nacional

Subtotat
Posição financiada
Lelras Financeiras elo Tesouro
Subtotal
Total
Circulante

161.014
83.011

_____ .__~6.9ª-ª.
261.013

3'18.491
100.003

418.494

38.989

;!ª,~ª~
300.002 ___11.~

416.494300.002L-----·------- .g ,~ -~ 'm _



_____ ç_~'l!!_~'!.cI.Q!LÇp ~'?I!g~.c.lg _
___ Q.E?:2021 .__:1~c~Q?_º_

9.298 7.498------

Controlador I_Ço ,?g_l!.I!'!c.l_'!._._.._.._._
06.202! . ._g_~º~
116.836

(i) Os títulos e valores mobiliários no exterior são compostos basicamente por títulos de empresas estatais sediadas no Brasil emitidos por bancos mo exterior como
renda fixa no valor total de R$ 11.477 (31/1212020·. R$ 12.017) e outros títulos de renda fixa 110valorde R$ 50.205 (31/1212020 - R$ 43.345).

Os títulos são escriturais e estão registrados no Sisterna Especial de Liquidação e Cus1ódia (Selic), 83 S.A. - Brasil, 80/sa, Balcão e Banco /taú Na

NOTAS EXPLlCATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2~021

(Em milhares de Reais)

b. Receitas de aplicações interfinanceiras de liquidez

Rendas de aplicações em operações compromissada:5:
Posição bancada
Posição financiada
Rendas de aplicações em moedas estrangeiras
Total

8.993
305

1.288

...............................1.º,.!5!le;

11.926

_;-..._--'~?~~_!l§_
_t-- __ 2.~~~9..2_

132.805

27.455

105.350

b. Diversificação por prazo

7.086
412

1.641

Classificadas na l1emonstração de resultado corno re"ultado de operações com titulos e valores mobiliáriOs (vicie Nota Explicativa n" 6e).

6. TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Controlador I Con. olidado

;'7.996

16.468

1.557

55.362

11.926

a. Diversificação por tipo

Títulos e valore't mobiliários
Carteira própria

Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Debêntures

Certificados ele Recebíveís do Agronegócío
Cotas de Fundos

Ações e Cotas

Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (i)

Vinculados a operações compromissadas
Debêntures

Vinculados à prestação de Çlarantia

Letras Financeiras do Tesouro - LFT

Total

Circulante

Não Circulante

18.202

4.004

26.061

1.57\)

5.317.

61.682

154.701

61.522

~3.179

1.557

2.223
23.675
68.980
11.845
11.196

___ '!;l_}.?'2.
=_. __._-_!~~~~

27.455
105.350

___ Cont!g.!?dor (.f_?l!s9.!!t:!_~_c:J.<:l .
____ º.§.,20~1_ _ ___1?:~Q?Q

Sem vencimento
Até 3 meses
A vencer entre 3 e 12 meses
A vencer entre '12 e 36 meses
A vencer entre 313 e 60 meses
A vencer entre 60 (, 1ao meses
Acima de 180 meses
Total da carteira
Circulante
Não Circulante

6.887
165

54.470
61.501

19.753
_ _ _1L~1~
=_1~±:~~

61.522
93.179

c. Classificação da carteira de títulos e valores mobiliários

Disponíveis para venda

Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Cotas de Fundoó
Debêntures
Certificaelos de Recebiveis do Agronegócio

Títulos e Valores Mobiliarios no Exterior
Ações e Cotas
Total da carteira

48.078
1.570

11.993
26.061

61.682
_. -2.317

=._2~7_~!

47.492
1.557

<~8.394

55.362
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d. Valor de mercado dos títulos
Os valores de custo atualizado da carteira de titulas e valores mobiliários, comparados com os respectivos valores de mercado. esWo assim demo, strados:

06.2021

Títulos
Letras Financeiras do Tesouro - LFT (i)
Debêntures (ii)
Certificados de Recebívels do Agronegócio (ii)
Cotas ele Fundos (i)
Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (i)
Ações e Cotas (iii)

----- Controlador I Consolidado
Valor de custo Valor de Ajuste a

._--'!!_a!",lizado mercado mercado

48.212 ·18.078 (134)
41.745 11.993 (29.752)
23.025 26.061 3.036

1.570 1.570
59.726 61.682 1.956

5.317 5.317 ._-_._---
179.595 154.701 (?:!,?_~i)-------

___________ 1=2=.2=O~20~ ._+-------
Controlador I Consolidado 1-- _

Valor de custo
_ atualizado

47.606
58.050

1.557
_____ ,;;3.38'5..

__!~º,'5.,ª-ª

Valor de
mercado

Ajuste a
_____!I1ercado

(114)
(29.656)

Títulos
Letras Financeiras do Tesouro - LFT (i)
Debêntures (ii)
Cotas ele Fundos (i)
Títulos c Valores MObiliários no Exterior (i)

47.492
28.394

1.557
____ 55.ªºg
. .]_ª?A~()?

(i) O valor de mercado daS Letras Financeiras do Tesouro - LFT, TítulOS e V<liores Mobiliários Exterior e Cotes de Fundos, foram apurados com b~3e em cotações
de preços, índices e taxas imediatamente disponr'/eis para transações não forçadas e oriundas ele fontes independentes. Portanto, classilicadoS_jcomo Nfvel 1.

(ii) O valor de mercado das Debêntures e Certificados de Recebiveis do Agronegócio foi obtidó pela utilização de preços cotados para ativos epassiyos semelhantes
em mercados ativos, ou atravês de fluxos de caixa futuros descontados a valor presente por taxas de descontos obtidas através de dados observáveis de mercado
ou outras técnicas de avàliação baseadas em métodos matemáticos que utilizam referencials de mercado. Portanto, classificados como Nível 2.

(iii) E~tà inclu!elo nesse nível, os instrumentos de património (açôes) de outra entidade, classificado como Nív"I 3.
e. Resultado com titulos e valores mobiliários

Controlador I~ COI solidado
06.2021 12.2020

7.498
1.641
5.451

2

Aplical;õcs Interfinancelras de liquidez
Rendas de aplicações em mOf?daestrangeira
Titulos de ronda fixa
Aplicaçôes em fundos de investimentos
Total

9.298
1.288
5.396
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7. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

O Banco opera com instrumentos financeiros derivativos com o objetivo de proteção (hedge) contra risco de mercado, que decorrem, principalment_, elas tlutuações
das taxas de juros e cambial.

O 9.erenCiamento da necessiclade de hedge é efetuado com base nas posições consolidadas por moeda. Düssa lerma, são acompanhadas as P9Siçi\es cle dólar
e de reais subdivididas nos diversos indexadores (pré e TJLP). I
Os Instrumentos financeiros derivalivos são os de mais alta liquidez, dando-se prioridade aos contratos futuros ela 83 S.A ....Brasil. Bolsa, Balcão. q~e são avaliados
pelo valor de mercado, por meio de ajustes diários. .J
A efetividade dos instrumentos de hedge é asseguracla pelo equilíbrio das flutuações de preços dos contraios de cierivativos e dos valores de mercrco dos objetos
do hedge. Os instrumentos de hedge podem ser operados em prazos distintos dos seus respectivos objetos, com ° intuito de buscar a melhor liqUideZlclO instrumento.
Existe a previsão da necessidade de renovação OLl de contratação de nova operação de hedge. naqueles em que o instrumento financeiro der;v' tivo apresenta
vencimento anterior ao do item objeto de "hedge".

Após a implementaçâo da política de taxa de câmbio flutuante, a carteira de dólar vem sendo gerenciada de forma que haja o menor descasamento de prazo e volume
iinanceiro possível. Por outro lado, esses instrumentos financeiros derivativos, que não atendem à Classificação de l1edge, conforme parámetros e tabelecidos na
Circular BACEN nO3.082í02, mas que são utilizados para proteçâo contra risGos inorentes as oscilações de preços e taxas, ou seja, à exposição lobal de risco,
são contabilizados pelo valor de mercado, com os ganhos e as perdas realizados e não realizados, reconhecidos d;retamente nas demonstrações de resul ados do Banco.
Controles de gerenciamento de risco

As carteiras são controladas e consolidadas pela área de Informações Gerenc aiS, sob gestão da Diretoria Administrativa, a qual tem por responsab I,dade apurar o
valor d,·) mercado das posições de derivativos o dos seus respectivos objetos de "liedge". Essas informações são encaminhadas a Mesa Financeira o à rea de Geslão
de Riscos. que, nas reuniões diárias de caixa, define a melhor gestão das diversas carteiras ativas e passivas do Banco, considerando riscos de merCé.110e de liquidez,
providenCiando os instrumentos de "hedge" necossanos. de acordo com a política previamente dofinida pela Adrnlnistração.
As pOSições descobertas são acompanhadas constantemênte para verificação d<~que estão dentro dos lin1ites aprovados pelo Con-.ité de Risco de r ercado .

..--..--"*------------------------------------ ....-------------------------------------~ ------~.sp~----------...



Valor líquido

_--+- __ ~apagar
__ . ...i~

. ~_=i~~

Valor de mercado
IGPM

c. Tipos de margem oferecida (~mgarantia para instrumentos financeiros derivativos

Os lipos de margem oferecida ern garantia para instrumentos financeiros derivativos estão representados basicamente por:

Valor líquido
_-+ aeagar
_-+-- (198)

198

__ -=-C.:=.o=ntr.<>..I~.c:I_'?re Consollfl_ado . _
06.2021

Valor de principal Valor de

Letras do Tesouro Nacional
Cartas de Fiança

Total

Banco Industrial do Brasil S.A.
CNPJ 31.89S.683fOOOl-16

NOTAS EXPLlCATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021

(Em milhares de Reais)

____ ••••••• lbW , ••_ •••••• ~, _, ••

a. Posição

Operações de swap

______________ _çg!!!E'?I?_c:l-'?!:.~~~"_<>..I!..t!.aE.()____ _ _
____ . ..._ .. _Q~.:.2_0_21 . ._

Valor de mercado
CDI

Valor de mercado
IGPMValor referencial

252

,,-_.__ ...~~~
COI x IGP-M (")

Total
_____ 466 .. (772)

_====J~)

Posição
vendida

1.769.771

--+---~ª"-~~
==F===1·=~R~c~<l_~

(60)

165.175
1.808.746

_--+ Total

1'?4.253
1.747.383

Até 3 meses----o De 12 a 36 meses

___________ C__o_ntro!.!:Idor E!_Çpnsolidado .__

____ . -,- ..1.b2020 --_._-----_ .._-_._-

__ 1-- __ Total

Os ajustes diários das operações realizadas no mercado futuro são registrados como receita ou despesa efetiva quando auferidas e representam seu v' lor de mercado.
As operações de futuros e swap são registradas em contas ele compensação pelo valor de contrato ou valor de principal. Essas operações são reali. das no âmbito
da B3 - S.A. Brasil. Bolsa, Balcão.

Os valores a recr"ber e a pagar oe operações de swap estão registrados na rubrica "Instrumentos financeiros derivativos".

Controlador e Consolidado
12.2020

Valor de mercado
CDIValor referencial

__ .._.._.... 24.204

Controlador e Con olidado __

.Q§~º~1 _ . ..._..__.!.?.,.2..9_2..º-
27.091 26.747--~º ?;;,J2QQ
62.091 =__=~.~1I_:1.?'

COI x IGP-M (')
Total

_______ .n"560

?Z,§§O

Operações de Ivturo

Posição Posição
vetldida

Posição
compradacomprada

Mercado futuro ('):
Taxa de juros - DI

Moeda
1.747.383

174.253

==== 174.253 1.747.,383

n Essas operações são utilizadas para proteção contra riscos inerentes às oscilações de preços e taxas thedge") - vide Nota Explicatíva nÉ 7e.

b. Diversificação por prazo de vencimento

Os contratos de Instrumentos financeiros derivalivos €'stão distribuídos na B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcão nos seguintes prazos de venciment6:

_______ C_._olJ!!:2!.~dor e ConsolidadQ
06.2021

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 12 a 36 meses
Operações de swap:

COIX IGP-M (71) (191) (44)
Mercado iuturo:

Posição cornprada 64.894 109.359
Posição vendida 844.040 854.370 48.973

De 3 a 12 meses
Operações de swap:

CDI X IGP-M
Mercado futuro:

Posição comprada
Posição vendida

36 (174)

77.836
1.244.599

87.339
564.147

(306)

(198)
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o valor das receitas e despesas líquidas estão demonstrados a seguir:

Controlador I Con lolidado
__ .06.2021

(142)
(5.036)

Operações de sH'ap

Contratos futuros
Total

(48)

... l.ª,§'?.i
"=3.:3,!l?t>(5.178)

e. Posições de Instrumentos financeiros e análise de sensibilidade de riscos

O Banco apresenta 3 cenários de simulações sobre a apresentação de informações dos instrumento~ financeiros, inclusive os derivativos de hed e, que incluem
a análise de sensibilidade para cada tipo de risco de mercado considerado relevante pela Admlnistraçao.

Essa analise incluiu simulações que medem o efeito dos movimentos das curvas de mercado e dos preços sobre as exposições mantidas pelo Sa co, tendo como
objetivo simular os efeitos no resultado diante de três cenários específicos, conforme apresentado a seguir:

(I) Situação considerada provável pela Administração que considerou uma deterioração de 1%, na variável de risco (câmbio e ta:(a de juros). que teve a intenção
de demonstrar certa estabilidade.

(ii) Situação com deterioração de, pelo menos, 25% C') na variável de risco considerada (câmbio e taxa de jurvs).

(iii) Situação com deterioração de, pelo menos, 50% (') na variável de risco considerada (cãmbio e taxa de jurvs).

f. Demonstrativo de posiççes

Apresentamos, a seguir, os instrumentos financeiros derivativos em aberto em 30 de junho de 2021 e os respectivos montantes das carteiras protegidas por
esses instrumentos:

Instrumento
financeiro derivativo

liIIontante da

carteira protegidaOperação I Carteira protegida Risco Posi ao a
Hedge (') - Divida em moeda estrangeira

Repasses do exterior f Dívida subordinada

Hedge (') - 8anking Pré

Operações de crédito

Câmbio 174.253 (176.183)

Taxa de Juros (1.747.383) 2.757786 1.010.403

Total .... _.. . .. Jl:5Z:;J.c!c1º) 2.581.603 _ 1.008.473

(a) Ref(He·se â posição liquida entre os saldos contábels das carteiras protegidas e os respectivos instrun'en'os financeiros deri~~ti~os, não repres:Jl·t~;;~~·a··~;eti~a

exposição em cada urna das operações, que apresentam diferentes vencirnerltos,

11 - Quadro Demonstrativo de Análise de Sensibilidade - Efeito na Variação do Valor Justo

Operação Risco
Cenário I Cenário 11 c,nãrío 111

Deterioração 1~,. Deterioração 25% Delenbração 50%

(3) (69) (138)

35 856 1.697

Derivativo (risco queda US$) _"Hedge Cambial

Dívida em moeda Dívida (riSco aumento US$)

I estrangeira Efeito Líi~uido 32 787 1.559

-·-·H-ed-g·-e--B-a-n-kl-.1l-9--P-R-E-.----I--D-e-rj-va-t-iy-o'''''(-riS-C-O-q-U-e-d-a-s-e-h-'C-)-------+------.--.-- 1--------.----.-- ..-----····_·-1-4-.7-8-5---<

Créditos (risco aumento Selic) (200.654)
Ativo em RSL Efeito Liquido (85.869).--------------r---~--------~--~----~--~----~---~-_-~~~~

L_E_f_ei_lo_L_íq,__.u_id_o_-_T_o_ta_' J....... _!_1_.S_5:;L~._ .. (4_4.21.~ ._.~~(-8-4-.-31_0_'_)_.

111- Quadro Demonstrativo de Análise de Sensibilidade - Efeito na Variação do Valor Justo· CONSOLlDt\DO

--r,MTM Cenário I Cenário 11 Ce ário 111Operação Risco
ExPOSição_Líquida Deterioração 1% Deterioração 25% Deteri. ração 50%

800k Cambial Queda da moeda estrangeira (1.930i 32 787 1.559

800k Pré Alta do COI 1.010.403 ~7) (45:000) (85.869)---_-
Efeito LíquidO:!:?~_. L !:008.473 __ ~?l_ _. ~:.213) -'--r- (84.310)

(') Conforme mencionado anteriormente. muito embora essas operações sejam utiiizadas para proteção contrá riscos inerentes às oscilações ele pre\:ol s e taxas, não
são contabilizadas como tal por não atenderem Ot.; parâmetros definidos na Circt.llar BACEN nU 3.082/02 .

._------,---- PK_ ~ __ n.~--__--------.•

12.2020

(1.930)
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8. OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ADIANTAMENTO DE. CONTRATO DE CÂMBIO
a. Diversificação paI' produto

Setor privado:

Contas garantidas

Financiamento 8111 moedas Estrangeiras
BNDES

Capital de gi ro

Vendor

Direitos creclitórios

Crédito consignado

CDC Equipamentos

Outros créditos'

Adiantamentos sobre contralos de cãmbio (')

Rendas a receber adiantament()s concedidos (')

Devedores por çompra de valores e bens

Compra de Ativos Col
Total antes da provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito

Provisão para perdas esperadas assdcíadas ao risce, de crédito,
Total Geral

Circulante

Não Circulante

80.767

316.419

107.768

285.721

459

1.623.188

12.437

1.310

471.035

3.467

1.633.377

10.077

3.715

528.257

5.839

700.222

10.973

43.929

1.293.784

4627.359

239.227

9.015

36.080

~:2J~~~
_..figc~~__ ~(5_:?.:.?..?.~

4.571.807_ ...._ .. ~ .-.- ....

3.260 o.o.~ =6=~2:=.~6~~,§9~
_ ~ ___1"~~~~ª?

(") As operações do adiantamentos sobre contratos de câmbio e as rendas a receber de acliantaml"ntos concedidos estão registradas no b lanço na rubrica

"Outros instrumentos financeiros passivos" (vida Nota Expllcativa n" 10).

(") Essas operações são claSSificadas sem coobngaç;ões por parte do cedente, pOISna compra dos atlvos houve a transferênCIa. dos nscos e benefíCljS elas apelações

As operações de Credito contam Invanavelmente, com garantias de avaiS, fianças. hipotecas, alienação flduclána de veiculos, ImóveiS e outros bc S. duplicatas etc
Nas operações de FINM·I1E as garantias são os bens .Jbletos das cantl atas ' ,

b. Diversificação por atividade

Controlador e Con olidado

Setor privado:

Indústria
Comércio
Intermediários financeiros
Serviços

Pessoas fislcas
Total da carteira

1.121.245
1.630.912

2.696

1.246.851

680.856
1.546.326

358
1.161.:393

§ª-]~9_7_1_

Controlador e con IOlidado

...._..._._-~~:.§§.§.

.......................')..º.?? •.~.~.~. . ':l,.Q.!.~.,.~.!.'!.
c. Diversificação por prazo

_______ !1_1..}_~! g.!304

4 627.359 ~ =.=_~:~~~~~

____ ~0_6._2~02~1 12.2020
Setor privaclo:

Vencidas
A vencer em até 3 meses
A vencer entre 3 e 12 meses
A vencer entre 12 e 36 meses

A vencer entre :36 e 60 meses
A vencer acima de 60 meses

Total da carteira

108.046 109.638
1.753.394 1.225.387
1.438.175 1.353.923
1.009.412 1.008.699

206.398 2:10.823

d. Cessão de crédito

Durante o primeiro semestre de 2021 foram cedidas operaçoes de créditos sem coobrigação no montante de 1'1$16.464 com sociedades não ligad S, pelo valor de

R$ 11.525. que geraram uma perda no montante ele RS 4.939 (durante o primeiro semestre de 2020 foram cedidas operações de ACC sem coobriga ão no montante

de RS 1.580 com sociedades não ligadas. pelo valor de R$ 538. no qual gerou uma despesa no montante de RS 1.042).
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06.2021 .~~:~-º_9
. I'!!~,,? J."..~?_!()J.~~

116.987 2,91%
646.707 16,09%
952.152 23,69%

1.536.534 38,22%
2.100.122 52.24%

...... !.'li!;,,?
135.626
937.233

1.310.606
1.992.1 ,~2
2.583.456

............~~~...9.?J9.!?!.
2.95~b

20.41%
28,54~o
43.38%
56,26%

Maior devedor
10 maiores devedores
20 maiores devedores
50 maiores devedores

100 maiores devedores

f. Resultado das operações de crédito

Operações de crédito
Rendas de empréslimos
Rendas de titulos descontados
Rendas de financiamentos
Rendas de financiamento em moeda estrangeira
Recuperaçao de créditos baixados como prejuízo
Despesa de cessão de crédito
Tota! de receitas com operações de crédito

128.289
44.239

7
14.353
6.379

(9.197)

102.344
43.867

89
37.179

3.587

--~~
_.•.•.......=,,1~,~,;2,?~.

9. PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CI1:ÊDITO
A movimentação liquida da provisão para perdas espE:radas associadas ao risco crédito foi a seguinte:

Controtador e Go. solidado
___ 06.2021 12.2020

(39.382)
(22.899)

6.729

Saldo no início do semestre
Constituição de provisão
Baixa para prejuízo
Saldo no íim do semestre

(40.680)
(26.826)
28.124

Apresentamos, a seguir. a composição da carteira por níveis de riscos:

Controlado r e Consolidado
06.2021

Provisão para perdas psperadas
Total das operações .__.._. .___ associadas ao risco de crédito

_.._ç_l;J_r..~~..I:'~!!!l!l! Atraso .__ ._. Total _ _ _ J_().!~
3.297.297 3.297.297

980.904

..__.r~i'!~I_.c:l.l;!...r..i.!!~9.....
AA
A
B
C
O
E
F
G
H

Total da carteira

Nível de provisionamento (O~
0,0
0,5
1,0
3,0

10,0
30.0
50,0
70,0

100,0

19l./55 8.126
24.:147 17,451
7.052 42,491
6.677 3.443

425 2,484
854 2.527

4.()02 31.524
4.519.aI3 108.046

980.904 4.904
205.881 2.058

41 .798 1.254
49.54:3 4.954
10.120 3.036
2.909 1.454
3.381 2.366

___ 35.526 +-__ ~35~.~52~6

. _~_:??:.?:Sl.~9.. __ __ 55.552

Controlador e Consolidado
12.2020

Provisão para perdas ~speradas
associadas ao risco ( e créditoTotal das operações

l~!'!~I ..~E)_.r.i_sc:.9. ._.~í'!~I_c:ll;!Pr.9visionan.!ento (%) Curso norrnal Atraso .........................I9.~?.I.
AA 0,0 2,452555 2.452.555
A 0,5 1.159,648 1.159.648
B 1,0 249.400 3.175 252,575
C 3,0 32.336 4.821 37.157
D 10,0 7.20l 53.002 60.209
E 30,0 5.981 39.156 45.13"1
F 50,Q 419 2.707 3.126
G 70,0 655 1.829 2.484
H 100,0 ---~~~. ___ .__:1,!!:~~1?_ ----_LQ_~

Total da carteira 3.910.:136 109.638 _ 4.º.19.97:!

5.798
2.525
1.114
6.020

13.541
1.563
1.738
7.083-_.__._----------- -_._---

39.382

Foram recuperados créditos no montante de RS 6.379 no primeiro semestre de 2021 (RS 3.587 no primeiro semestre de 2020). Foram rene90crldOS créditos no
monlante de RS 63.689 no primeiro semestre d" 2021 (R$ 50.607 no primeiro semeslre de 2020). O saldo apresentado considera como renegociação lualquer acordo
ou alteração nos praz.os de vencimento e nas condi9ões de pagamento originalmente pactL1adas em operaçàe:;; de crédito.

I .- _ w_

Total
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10. OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CRI~DITOS VINCULADOS
Composição de' saldo
O saldo de créditos vinculados estava assim representado:

06.2021
Serviços de Compensação
Compulsório reserva PIX
Compulsório sobre depósito à vista
Compulsório microcréditos
Circulante (Ne12)

4.705
2.156

18.691
____ .2.422.

27.974

1'. OUTROS IN~HRUMENTOS FINANCEIROS - CAIHEIRA DE CÂMBIO

nsolídado __
_.___ ..:'.=2.2020

1.248
521

Controlador CooI s,?lid,!~~ .•._._

__ ~O~6.=2=02~'.. . ._!_g,g_(_l20

660.120 251.528

47.133 1.995

(44.805) (1.995)

10.9'73 9.015

260.543

Ativo - Outros instrllmentos financeiros (Nei1)

Cãmbio comprado a liquidar

Direitos sobre venda de câmbio

Adiantamento ·em moeda nacional recebido
Rendas a receber

45.165

702.410

(645.065)

(55.157)

47.353

1.862

239.227

(118.389)

(~2.:.ª;J-ª>

I __.:º~~~~
121.395

.. ......__.....__J!1c1~?)
112.960

Passivo - Outros instrumentos financeiros passiv,)
CãmlJio vendido a liquidar

Obrigações por compra de câmbio

Adiantamento sobre contratos de câmbio - LA

Adiantamento sobre contratos de câmbio - LE

Resultado de operações de câmbio

Rendas de câmbio

Despesas de câmbio

Total

06.2021
153.011

___ (!º-!ill)
48.9QO

As responsabilidades por créditos abertos para importação no valor de RS 2.515 em 80 de junho de 2021 (R$ 21.027 em 31 de dezembro de 2020) stão registradas
em contas de compensação.

Controlador ConsolidaClo
06.2021 12.2020 06.2021 12.2020
673.421 260.543 673.421 2130.543

358 239 358 239
1.991 1.991

85.485 84.473 85.485 34.413
10.824 20.182 10.916 20.324

21 271 271 211
1.317 110 1.330 205
2.610 1.858 2.620 1.883

27.914 4.110 27.974 4.110
148 147 323 319

12. OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Carteira de câmbio
Rendas a receber
Negociação e intermcdiação de valorEIS
Devedores por depósito em garantia
Imposto de renda a compensar
Opções por incentivos fiscais
Devedores diversos - País:' exterior
Adiantamentos e antecipações
Créditos vinculados (Nel O)
Diversos

Total 804.399 •__ '!.7:'.:~_3~ 804.689 372.367

Clrculante 718914 267460 719204 1----.---287.894
Não clrculante 85485 8A,473 85485 84473

13. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONTROLADOR I GONSClLlDADO

O Banco adota procedimentos de reconrwcer créditos tnbutanos de Imposto de Renda (IR) e ContribUição Social (CS) sobre as diferenças temporar: . preJlllzo "scal
e base negativa da contribuição social, com base nas alíquotas vigentes de 25% para imposto de renda e 20% (25% para o crédito que será realiza~o no periodo do
segundo semestre de 2021) para contribuição social. Os créditos tributários são constituidos em conformidade com a Resolução CMN nº 4.842 de 30 e julho de 2020,
e levam em consideração o hislórico de rentabilidade e a expectativa de geração de lucros triou1áveis futuros fundamentada em estudo técnic de viabilidade.
Para fins de consolidado, em 30 de junrlO de 2021 não foi constituido crédito tributário nRIS DTVM decorrente de prejuizo fiscal no valor de R$ 612 (31/12 '2020- R$ 612)- -

====--- - --=17
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b. Expectativa de realização
Com base em estudo técnico preparado pela Administração. a expectativa de realização dos créditos tributários em 30 de junho de 2021 é a seguin 0:

Exe!2_cio~ Expectativa de r~mli2.açã,:>por exercício _v_ !q~p'resente (i)
2021(ii) 15.363 15.080

.- ~~ ~·mJ ~~ _

NOTAS EXPLlCATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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________ .. 06.2021
. IR_ .. _.__ .Q§. ___ --'li

12.2020
...__ CS

33.773

9.964
5.558

__.1.QJi42
~_?ºI§<i

7.401

3.122
1.914

...............,~ª,§;)~.
............?1.,;3!?E3.

12.2020

Total
Diferenças temporarias:

Provisão para créditos de liquidaçao duvidosa
Ma rcação a mercado de papéis
Passivo contingente
Total

15.800
6.22.4

15.813

14.176
4.979

11.797_
30.952

29.976
11203

_ 27.610.

12.457
6.948

._ 14.368

06.2021
59.937
13.292

___ (4.440)

== ....E3§?:~ª
___ ......1Q,§O%

.~ __ ~1~2~.2,(~~ _
. I~FI CS

48.436 48.436

_._._ ..1.3.0°9) (3.000)
45.436 45.436

1.3.?Z L;3_,,!_
212 272

(9.686) (9.686)
7.48-1 7.487
3.158 3.158

(18) (18)

14·1 144

46.79:3 46.793

... __..._LQ.!51 ª,-~-~g
___ .._:l:,§_§z

(290)

4 3

11.400 8.635

=.J,.._'l~~~?~
145.879

Imóveis

Ç21:l1I'?!~~2~. <::()!l_!>º_I!g-ª~º.
.......g.Il.,2._º2..!.. . J_?,~~º

.__ ._1.:t:~~ 158.186

22.421
12.506
25.010
59.937

47.681
20.995
í8.739

68.789

2022

2023

2024

2025

7.825

3.426

2.180

39.995

... _._ 68.7§!!

(i) Para descontar os crédítos tributários a valor presente foi utilizada a taxa do DI de 30 de junho de 2021 (0,31% a.m.);
(ii) Houve impacto de R$ 1.536 devido à majoração da alíquota da GS em 5% conforme Lei n' 14.183/21.

c. Movimentação dos créditos tributários no período

Saldo no início no período
Constituição no período
Reversão i realização no período
Saldo no fim no período

Representativiclade dos créditos tributáríos sobre o pàtrimónio Ifquido ('l~)

d. Despesa com imposto de renda e contribuição sacia' - Controlado! (acumulado)

<!~,?O~l
IR CS

60.SS7 60.SS7
!13.0CO) (13.000)
47.887 47.887

__ 20.477 ...2..9.477
(1.562) (1.562)
(9.867) (9.867)

23.242 23.242
5.778 5.778

(6) (6)
1.397 1.397

161 161
1.334 1.334

68.364 68.364

Lucro liquido antes da tributação

Remuneração do capital (JCP)

Lucro liquido antes do imposto de renda e da contribuição social
Adíções f exclusões
Resultado de equivalência patrimoníal
Créditos baixados como prejuízo

Provisão para perdas esperadas associadas ao risco ,je crédito
Passivos contingontes, cívels i trabalhistas e fiscal

Ajuste a valor de mercado
Lucro no exterior
Outras inclusões / exclusões
Doações
Base de cálculo

Encarqos às alíquotas ele 15% (IR) e 15% (CS) - a partir de março/2020 20% (CS)
Adicional de IR a 10% sobre parcela excedente a R$ 240
Incentivos fiscais
IR / CS Diferidos

Eteito ajuste JCP Dez./2020

Imposto ele renda í contribuição social

_ ...._J ..Q~?§.§..
__ ..6.821

(423)

13.673

2.395
19.052

1.884
15.558

14. OUTROS ATIVOS
a. Bens não de uso próprio

Total
Circulante
Não circulante

= ~~_?~::.~~
158.186
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26

-+- 1.128
1.154=._"=._=--=--=-=--=.._.=..__.....__..-

Taxa anual de
~.f!recíação _("«»_

Cuslo de
'!~J!;;lçii_()_

Depreciação
_ _.il!:IJ._Il.l_l!!.~9.~

Comissão e prêmios
Despesas antecipadas (i)
Total

Circulanle
Não circulante

1.282
38

(i) Representado, basicamente, por comissões pagas pela intermediação de concessão de operações de crédito, e que são· diferidas pelo pra o elos contratos.
Caso os créditos sejam cedidos a respectiva comissão é Etpropriada Integralmente em resultado.

755
399
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b. Despesas antecipadas

1.286
1.320

15. INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS

IBD.T.V.M.
06.2021

IB créd~-'---::O;-u-:'t-ro-s

1.483
2.672

173
1.482.436

99.99
.173

2.672

Informações sobre investimentos
Capital social reali;;ado
Patrimõnio líquido
Lucro I prejuízo líquido do sen1estre
Cotas
Participação no (;apita I - %
Resultado da participação em controlada
Valor contábil dos inVestimentos
Operações realizadas em controladas ("')
Ativo:
Disponibilidades
Aplicação em depósitos interfinanceiros
Titulos e valores mobiliãrios
Resultado:
Rendas com títulos e valores mobiliários
Rendas de prestação de serviço

12.2020

___ .J.?..:.ª-~J
(3.922)
(t,478)

(271)
(2.828)

(71)
(389)

__ [5.037)

---j~~

164
8.884

319
4.795
2.783

94
966

273
8.519

177
4.745
2.634

193
1.923

._---------- .... ~------------,-------- ....-

4.116
4.777

(9)
683.500

99,64
(9)

4.760 1.452 (')

12
4.795

307

2.783

60
25

34
941

Informações sobre investimentos
Capital social realizado
Patrimônio líquido
Lucro! prejuízo líquido do semestre
Cotas
Participação no capital· %
Resultado ela participação em controlada
Valor coniábil dos investimentos
Operações realizadas em controladas (")
Ativo:
DisponibilidarJes
Aplicação em depósitos interfinanceíros
Títulos e vaiores mobiliários
Resultado:
Rendas com titulos e valores mobiliários
Rendas de preslação de serviço

(0) Investimento para incentivo iiscais, títulos patrimoniais, ações e cotas e obras de arte
(") Operações realizadas em condições de mercado considerada a ausênCía de risco.

IBD.T.V.M.--~ IB Créditos
---1.483

2.385
.280

1.482.4,36
99.99

280
2.499

4.805
(7)

683.500
99.64

(7)
4.769 1.251 n

25 152
4.745

2.634

130 63
50 1.8l3

16. IMOBILIZADO DE USO

Controlador e Consolidado
06.2021

Custo de
__ !'l9.lJ.i~!ç_li_<:l_

Depreciação
_ __~.,"I,!~IJ.!.<l~'!Outras imobilí7-ações:

Imóveis:
Terreno
Edificações

Sublotal
Móveis e equipamentos
Sistema de comunicação
Sistema de processamento de dados
Sistema de seguranca
Aeronaves I Veiculas

Subtotal
Total

21.559
6.033.....__ ._._-_---_ .._.

27.592
2.9t8

372
3.744

71
27:711

___ =34~.816

••=_"",~~?o;,;7"Cl,~

21.559
6.033._-_.._ __ .__ _-_ .._ .._.4 ___.__.j:l,g.±?)

(4.042)
(1.542)

(274)
(2.877)

(71)
(1.780)

_________(§.544)
______i~~)

27.592
2.1 t7

373
2.936

71
27.711
33.208

==~9,~_90

la
20
20
10
20
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17. DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS PJ~SSIVOS -INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS f, OUTROS CLIENTES
a. Diversificação por produto

Controlado!"

___ 06.2021
·127.124

449.464

1.665.870

48.179

1.247.761

738.439

Depósitos à vista

Depósitos inteliinanceiros
DepÓsitos a prazo

Operações compromissadas

Recursos de aceites e emissão de títulos (')

Empréstimos no exterior (")

Obrigar;ões por repasses no Pais (''')

Obrigações por repasses no exterior ("")

Outros recursos

Total

251.988

3.397

...•••"...~.~~~:~?2
(')

___ .12.2020
106.404

406.434

1.836.917

12.712

1.199.963

338.827

458

342.171

___ 18.753

"_••••.••~J5~:~ll_

__ lflMft D••••.• _

Consolida o

126.972

06.2021

444,669
1.663.086

48.1"9

1.247.761

738.439

251.988

3.397

com o DEG, silo destinados a empresas de médio porle, PMEs.

Todas essas linhas de crédito. exigem a manutenção de indices financeiros mínimos (financial covenants), que são monilorados Irimestralmente.

b. Diversificação por prazo

Captações de recursos via Letras Financeiras - LTEL RS 313.565 (31/12/2020 - RS 520.987) com garantia via recebiveis da instituição finjlC8ira e Letras

Financeiras R$ 494.522 (31/1212020 - R$ 386.582). Letras de Crédito Imobiliário RS 67.903 (31/1212020 - R$ 81.546) e Letras de Crédito o Agronegócio
R$ 371.671 (3111212020 - RS 210.848). .

(U) São compostos basicamente por linhas externas para financiamento às exportações e importações de empresas brasileiras vencíveis até mai· de 2022.

(''') Referem·se a repasses de recursos do FINAM E, os quais foram liquidados em junho de 2021, sem novas operações.

(•••• ) Em 1" de Junho de 2017, o Banco Industrial do Bras.! recebeu do IFC (tnternalional Flnance Corporation) uma hnha de crédito de USS 81.2 milhões nas

seguintes condições 1) empréstimo A no montante de USS 46.7 milhões pelo prazo de 5 anos (IFC + MCPP) que foram amortizados rrci81mente em

15 de )Unll0 de 2019, 2020 e 2021: 2) empléstlmo B de US$ 34,5 milhões por um prazo de 2 anos feito junto a um sindicato de bancos, ue foi liqUIdado

Integralmente em 15 de junho de 2019 Esses lecursos são destrnados a empresas com mulheres em sua gestão.

Em 26 de agosto de 2013. recebemos do DEG (DeIJISChe Investilions-und Entwicklungsgesellschatt mbH) um empréstimo sênlor no montant6- de Uf' $ 15.0 mIlhões

com venCffnento ern 8 anos. Em 13 de Julho de 2017, recebernos do DEG um novo empréstimo sênror no montante de US$ 15 O mllMes com venCln1 nto ern 7 anos

Em 30 de juntlo de 2020 recebemos mais um empréstimo sênlor do DEG no montante de US$ 12.0 milhões CI)m vencimento em 7 anos. Os recurso das três linhas

Controlador
06.2021

Sem vencimento
A vencer em até 3 meses
A vencer entre 3 e 12 meses
A vencer entre 12 e 36 meses
A vencer entre :16 e 60 meses
A vencer entre 60 e 180 meses
Total

127.124
937.566

1.846.919
i .526.939

78.673
15.001

4.532.222

c. Despesas de captações, empréstimos, cessões fi; repasses

12.2020
106.404
957.153

1 8/5.490
1.143.321

149.184

____ ...;C~o"'_n!rº-!~~2r.._.. ._
__ ----'0;.=6"'.2"'0=.21. 12.2020Operações de captações no mercado

Depósitos interfinanceiros
Depósitos a prazo
Captações no mercado aberto
Letras de créditos do agronegócio
Letras de créditos imobiliários
Letras financeiras

Outros
Sublotal
Operações de empréstimos e repasses
Despesas de obrigações com banqueiro no exterior
Obrigações por repasses no Pais
Obrigações por repasses no exterior
Subtotal
Total

7.160
30.739

568
4.320

986
15.116

1.925
60.814

37.224
3

37.227
98.941

5.465
24.788

477
280

1.801
9.274

---~
== __~~c??_8

96.656
51

____ 96.846

==.!,~:~?~
..• = """...:Z?,.~;.~§'J..

12.2020
106.367

401.589

1.834.283

12.712

1.199.963

338.827

458

342.171

18.763

____ •.. Consol~g_ª.~o_. _
__ _Q_6.2021 12.2020

126.972
937.355

1.841.534
1.524.955

'18.673
___ ·15.001

=..__~\.??'L~.ê1..

106.367
957.009

1.869.892
1.1q·l.5ô4

149.184
31.097

.. _.4.255.2ªª

...... Ç2.1l~0J.iQô!lc.1 .. __
___ _..Q__6.20~ .__ _.. 12.202Q.

7.100
:10.680

568
4.320

986
15.116

1.925
60.695

:37.224
3

:17.227

5.381
24.724

477
280

1.801
9.274

943
42.880

96.556
51

95.846
193.553



NOTAS EXPLlCATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021

(Em milhares de Reais)

18. PROVISÕES
o Banco e suas controladas são parte em açôes Judiciais e processos administrativos perante vários Iribunais e órgãos governamentais. de
das operações. envolvendo questões tributárias, trabalhistas. aspectos civeis e outros assuntos.
a. Contingências passivas e obrigações legais
As provisões reconhecidas contabilmente estao representadas por: (i) Ações Trabalhistas que objeti'/am ver reconrlecidos direitos trabalhistas, tais com ,horas extras.
verbas acessórias. entre outras; e, (ii) Fiscais e Previdenciarias - Provisão para Riscos Fiscais representados por processos em que se discute a con titucionalidade
ou legalidade da exigência de diversos impostos e contribuições; (iii) Cíveis - promovidas pelo cliente eiou terceiro. visando o ressarcimento de despe as elou danos
em decorrência de operaçao financeira ou alegado descumprimento de obrigaçao legal. Quando requerido pela Justiça, sao efetuados depósitos judiciai. , apresentados
na rubrica "Outros creditas - Devedores por depósitos em garantia". Os processos de natureza fiscal e trabalhista seguem as normas do CPC 25, e os p acessos civeis
são calculados pela média histórica das perdas e ganhos ocorridos nos últimos 3 anos.
O Banco e suas controladas. com base na opinião de seus assessores legais. não esperam a ocorrência de perdas no desfecho desses p ocessos, além
das já provisionadas.
Existem 20 casos ele reclamaçõos trabalhistas classificados como possiveis pelos nossos assessores jurídicos, no montante de AS 6_3{i0.
O cenário de incerteza de tiuraçào dos processos e a possibilidade de alterações na jurisprudência dos tribunais, tornam incertos os valores e o crono
de saídas. A previsão de consumo das provisões é de até cinco' anos.

b. Composição das provisões
A Administração, com base em informações de seus sssessores jurídicos, análise das demandas judic.iais pendentes e, quanto as ações trabalhista, com base na
experiência anterior referente às quantias indenizadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas co ,as ações em
curso, como segue:

12.2020
.97.510 91.257Provisao para contingências

Trabalhistas
Outras contingências fiscais (0)
Cíveis (")

14.949 I
70.119
12.442

Consolidado

11.808
69.645

Provisão para contingências
Trabalhistas
Outras contingências fiscais r)

15.230
70.119

12.089
69.645

Cíveis ("j 1.2.442 9.804

(') Outras Contingências Fiscais compreendem critérios de apuração de base de cálculo de PIS e COFINS, elítre outros.
r') Representa a perda histólica do Banco em relação aos processos em aberto. QUi>stionamentos judiciais sobre indexação de contratos entre outr s. A provisão é

efetuada tomando-se por base o efetivo desembolso de acordos firmados historiCamente.

São concedidos créditos por meio de avais e fianças vinculados a contratos de licitações, garantias judiciais e outros no montante de RS 148.0

1

2 {RS 1:37.015
em 31 de dezembro de 2020j.

__ .Ç_<:>.!l.!!9_l~_~~_Ç2.f1Il..2!is!_i!s!~ _
Garantias prestadas 06.20~1. _._~~~Q.l!Q
Vinculados a licitações, leilões
Fornecimento de mercadorias
Distribuição de TVM por Oferta Pública
Processos jucliciais
Fianças bancárias
Total
Provisão para garantias prestadas
Fornecimento de mercadorias
Distribuição de TVM por Oferta Pllblica
Processos judiciais
Fianças bancárias
Total

c. Movimentação das provisões

5.089
19.493
12.500
66.731

-------~??~
............................1=':t>.º.~?.

3.454
21.294

65.910
_____ ~~~~!,i_~

1~?cº1§

184
63

328
169-----------_ ..
744

__.. f_2ntrC!.!ado.i..
06.2021___ 12.2020

______§_<!Idofinal
_.... 91.257_

11.808
69.645

9.804
687

Adição à provisão Utilização I reversão Atualização Selic
474 --~-~1Q

14.949
1'0.119
12.442

744

Provisão para contingências
Trabalhistas
Outras contingências fiscais
Cíveis
Provisão para garantias prestadas

Total provisão

..§..i.?~.
3.141

474

2.638
57

::;

9.804

185

323



.----------------------------------

10.408

39.483
7.100

366

10.332
20.631

1.124
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______________________ C2ntrolado~

12.202012.2019

........?~.!.cI.2!il1ªl .

.......ª.LJ5Z
11.808
69.645

9.804
687

474

.......§.ll!t:_l~!ir:!ªl
... ~7.791

15.230
70.119
12.442

744
474

Saldo final
91.538

10.408
12.089

69.645
9.804

J- __~ __ 6_~

--~

Sªlcl2fi~~1

g~.??
6.588

48.851
7.177

724

.~cliS'ií2...~.P!2yi!!ií.2
...J..ê,?f!_]

5.220
10.380
2.691

121

.....•.\i~I(z:ªç~()Lr.(!y~rs_ãº

------....JQ0
•......~!l!ªli~ª-Ç~2!?~li~

.............. ._ ...1.Qj.ºª

34
5.963

46.583

Provisão para contingências
Trabalhistas
Outras contingências fiscais
Cíveis

Provisão para ÇJarantias prestadas
Total provisão

(64)

___ ._. . (158)

_._ _-=-- (222)

,_ .., _ª-!?:911
................?ii,Q}:3

a. Capital social

Em ao de junho de 2021. o capital social de R$ 386.077 (31/12/2020 - R$ 386.077) do Banco, totalment" integralizado. é representado por açéies non inativas, sendo

117.604.9/7 ordinárias, pelo valor nominal de R$ 3,282829 e 59.540.196 preferenciais, pelo valor nommai de 11$6.484308. Aos acionrstas é assegura o um dividendo

mínim,) de 25% sobre o lucro líquido ajustado consoante legislação em vigor. Em 30 de dezembro ele 2020 conforme AGE foi ",fetuado aument de Capital no

montante de R$ 16.300, Capital a integralizar no montante de R$ 2.445. Esta AGE foi retificada em 16 de abril de 2021 com aumento efetivo de R$ 1:3. 55, sendo que

R$ 2.930 foram incorporados da reserva estatulária. O proceSso está em análi~e no Banco Central do Brasil a\Juardando hornologar;ão.

b. Reservas

Reserva de lucro· Reserva legal

A Reserva legal é constituída de acordo COm a legislação vigente pela destinação de 5% do lucro líquido do período, limitado a 20% do capital soei i realizado, ou

30% do capital social, acrescido das reservas de capital. O valor constituído de reserva legal em 30 de junho de 2021 foi de RS 1.822 (31/12/20 0- R$ 3.19B).

O saldo da reserva legal em 30 de junho de 2021 atingiu o montante de RS :l1.441 (31/12/2020 _ R$ 29.619) .

98.535

Consolidadcl
......... _...:12.2020

Saldo final
91.538 ----_._----

.•...J!:-tualiza!t.!q.§.e..lj~,
474------

.,_ __ 96.2021 __ -_ __.-
_ Uliliz.~ç_ã_oI revel:§_~

___ •.•..•.....Cons<:>.IÍ<:t.::J.l0 .

ºº,~º?1. _ .. _.. !g:gº~º

~ií2~P~<:>visão
____ .... _ 5.779

3.141

Provisão para contingências
Trabalhistas
Outras contingências fiscais
Cíveis

Provisão para garantias prestadas
Total provisão

12.089
69.645

9.804
687

2.638
57

..----.u----...----...---------- . -u , ~.~------ ~

=_92.225 5.836 ----._------
Consolidado

~?,?º!~.
___j!_aldo final
____ ._62.903

6.869
48.857

7.177
724

Adição à provisão
18.291

.._ •.__•__ 12.2020

._ .._':.!tilização I reversão. Atualização. Sei i.!!:
........ í-º:1_} 10.4QQ.Provisão para contingências

Trabalhistas
Outras contingências fiscais
Cíveis

Provisão para garantias prestadas
Total provisão

5,220
10,380
2,691

121
(64)

------~
,====(2=2",,2) 10.40863.627 18.412

19. OUTROS PASSIVOS

Controlado r ........ -.._--
06.2021 .. .1.?202q_

1.615 34
11.050 5.963
35.600 46.454
30.329 39.428

5.271 7,026
162 366

10.829 10,275

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados
Sociais e estatutárias
Fiscais e previdenciárias
Tributos sobre lucros a pagar
Impostos e contribuições a recolher

Negociação e intermediação de valores
Provisão para pagamentos a efetuar
Credores diversos - país / exterior
Diversas
Total
Circulante

1.615
'11.050
35.706
30,368
5.338

162
10.884
92.594

_____ 904

"~., .... I!)?c2!§

92.299
904

20.39:3

---~
==,.ª-'L\l_9.~,
===?~,§º~

152.459

20. PATRIMÔNIO LíQUIDO



Retenção de lucros -- Reservas estatutéirias
O estatuto do Banco prevê a destinação de reserva. à disposição dos órgãos estatutários. para futuros investimentos com a parcela de
aos acionistas. O valor constituído de reserva estatutária em:lO de junho de 2021 foi de RS 21.610 (3t/12/2020 - R$ 34A59).
30 de junho de 202.1, que inclui o ajuste da JCP de 1'1$9.813 atingiu o montante de RS 218.537 (:31/12/2020 - 1'1$180.044).

c. Dividendos
Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo dE 25% sobre o lucro líquido ajustado consoante legislação em vigor.
Durante o primeiro semestre de 202'1, o Banco pagou a remuneração do capital próprio (JCP) aos acionistas, calculada sobre as contas de patrim nio liquido. com
base na variação da Taxa de Juros de Longo Pra;:o (TJl..P). nos termos da Lei n" 9.249, de 26 de dezembro de 1995, no montante de R$ 13000 (RS :~6.300
distribuidos no exercício 2020).

___ .__ .f9_n~oJi!:l_ t:!9 .._ .
06.2021 .. _. .~..2.~~020

-----:2"'.7"'6:-:-2 2.737

6.086 5.685
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CNPJ 31.895.683/0001-16
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21. DESPESAS DE PESSOAL
___ C_()_r:tY21~ _

06.2021 12.2020
Honorários - Diretoria e Conselho de Administração
Benefícios (i)
Encargos sociais
Proventos
Outros
Total

2.762
5.937
5.552

20.400

................ ~
...........3;1.804

2.737
5.530
5.553

17,104
... _ .....119.

= ..=:}l.º.ª~

5.655
20.694

5.657
17.407

(i) Contempla os seguintes beneficios: assistência médica, alimentação, vale·transporte, entre outros.

22. OUTRAS DESPESAS AOMINISTRATIVAS

ControladOI' , '

Água, Energia H Gás
Aluguéis
Comunicações
Manutenção e conservação
Material
Processamento de dados
Relações públicas
Publicações
Seguros
Sistema financeiro
Serviços de terceiros
Serviços técnicos especialiúdos
Transporte
Viagem ao exterior
Viagem no país
Outras
Amortização e depreciação

Total
23. DESPESAS TRIBUTÁRIAS

327 284
879 1.447

1.303 1.38·1
1.290 1.134

198 147
4.091 4,970

978 480
253 231

80 39
955 786

3.652 2351
2.176 2.608

140 185
48 17
92 89

1.357 531
1.627 '105

19.446 = ....1?38!?_

. 1~5;_!. .. .._ •..••• _ •..!.!Q
===_=.=3~=.3=_50 31.596

co"'our=----
___ O.~.?.!l..?.~ ... g~~(}.?..9.

330 288
906 1.472

1.318 1.393
1.291 1.138

199 147
4.091 4.970

978 482
253 234

80 39
990 807

'3.662 2.361
2.224 2.654

140 186
48 17
92 90

1.365 536
1.627 705

__ ._J.§lJj94 -.==17á1~.

972

(7.461)

711
._. __ ._5.827

973
4.854

Controlador ..•..•.........._ ....
06.2021 ~2.2020

952 1.013
425 523

7.393 5.605

1.151
4

__ ~!l)
(5.778)

(56)
(360)

(1.334)

____ l!Q~626)
(3.158)

Tributos Federais! Municipais
IS5
COFINS
PIS
Outros
Total

1.201
474

911
.................. 1,:\§!J.
==,~Jl~~3~.

._-_._. _ _Q)
(4.799)==r=..· ·=..·..·..·_..·--

10.445

(5.662)

24. OUTRAS RECEITAS { DESPESAS OPE;RACIONAIS

...•_ ....f2.!}!t:!l.!l:I.~<>..r....•._. _
_ -ºQ'-~.1 ...!,?,?Q'?!l.

Outras receitas operacionais
Variação monetária ativa
Lucros na alienação de valores e bens
Outras
Outras despesas operacionais
Provisões para contingências
Garantias financeiras prestadas
Prejuizo na vencia de valores e bens
Doações
Outras
Total

1.862 --_._._ ...§..ª.~§.
711

1.151 4.854

_ ____Q2~~j
(5.778)

(56)
(360)

(1.334)

__ ......(!Q~§J
(3.158)

(7.461)

__._... __ ._ ......J.?J
(4800)
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RISCO (BASILEIA) E LIMITES OPERACIONAIS

o índice de comprometimento do patrimônio de referência para o risco de operações é de 13,0% em 30 de junho 2021 (12,7% em ::11de dezembro e 2020) .

. C_o_n_solid",·!J"'o.::_ _

06.2021
§g:!.::i1ª

_______I?_s~]_1!l.

10

624.:338

_____1?,?,Q.?º
_:;Jl..~,_8_:;§.
592.856

Patrimônio de referência

Patrimônio de referência nível I
Títulos Patrimoniais

Palrimônio de Referência para Limite de Imobilização

Patrimônio de referência (a)

Alocação ele capital por risco

RWAcpad - crédito

RWAcam - câmbio

RWA:ur - mercado

RWAopad - operacional

Patrimônio de referência exigido (b)

Margem (a-b)

RBAN . juros de carteira não negociável

Margem (a-b)

Ativo ponderado pelo risco (i) (c)
índice de Basileia (alc)

10

592.846

624.348 592.856

341.275

2.828

7.673

31.222
____ 382,~_8

241.350

337.809

655

7.199

28.236

.;J_?'::l.,ªg~
.. __ 218.957

(58.127)

160,830

__ .::J,Ej.z_:L!:::i1
___ ....._....1.?L?~:?

(33,598)

207.752

_____1I!lL<I?!?
___!..::I.,.9.~&.

Por meio da Resolução n" 4.783/20 do BACEN, implantou-se uma nova motodologia de apuração do ACP·Corservação, tendo em vista os reflexos a pandemia do
COVID-19:

·1,25% sobre o RWA, no período de 12 de abril de 2020 a 31 de março de 2021;
• 1,625% sobre o RWA, no período de I" de abril de 2021 a 30 de setembro de 2021;

·2,00% sobre o RWA, no período de 1" de outubro de 2021 a 31 de março de 2022; e,
·2,5% sobre o flWA, a partir de 1" de abril de 2022.

26. VALOR DE MERCADO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

As Demonstrações Financeiras são elaboradas com base em critérios contabeis que pressupõem a continuidade normal das operações do B nco e de suas
controladas. O valor conlábil dos instrumentos financeiros, registraclos ou não em contas patrimoniais. aproxima-se do valor que por eles poderia-se bter através de
negociação em mercado aUvo ou, na ausência deste, aproxima-se do valor presente dos Iluxos de caixa ajustados pela taxa de juros vigente no mer, ado,

Isso não se aplica aos Itens a seguir, para os quais demonstramos o valor conlabll e o respectivo valor que sena obtido no mercado atlvo ou o valor PI,sente do fluxo
de caixa, que denominamos valor de mercado.

Os valores de realização estwnados de ativos e passIvos financeiros do Banco fOlam detel minados paI' meiO dPo Informações dlspon'vels no mercaao metodologlas
apropriadas de avaliações Entretanto, considerável Julgamento fOI requelldo na Interpretação dos dados de mel cada Jlara prodllzlr a 2stlmatlva do vai, r de realização
mais adequada Corno consequêncla, as estimativas a seguir não Indicam, necessanamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado (I troca corrente
O uso de diferentes metodologlas ae mercado pode ter um efeito matellal nos valores de realização estimados

A administração desses Instrumentos é efetuada por meio de estratégias operaclonals, Visando liqUideI, rentabilidade e segurança A polltlca de contrlle conSiste em
acompanhamento permanente das taxas contratadas verSIJS as vigentes no mercado O Banco e suas controladas pão efetuam aplicações de carát r especulatlvo,
em clenvatlvos ou quaisquer outros atlvos de lisco.
a. COl11pos.ção dos saldos

________ _ __ 06.2021 . _ __

Vaiar contá!?l! _'@lo~E.e mercado --º_~.h.2..L(.e.e ~illpotencial
Ativos
Opera'ião de credito
Passivos
Depósitos e captações
Recursos de repasses
Total

12.2020

575.673

4.627.35H 5.173,556 546.197

3.485.424
___ 251.9§.fl_

3.519.911
268.422

(34.487)
(16.434)

495.276

Valor contábil Vaio/' de mercado Ganho I otencial
Ativos
Operação de crédito
Passivos
Depósitos e captações
Recursos de repasses
Total

4,019.974 4.595.647

3.544.971
342.62B

3.571.086
363.005

(26.115)
(20.376)

....."",,.....~~..;.~!:l.~



•• ~ __••••••••••~••••••••••~ ~ ••••••••••••••••__,__•••••••••••••••••••••••••••••••••••__u •••••••••••••••••••__•••••_~ ••••__••••__••••••••••••__••••__••••••••~..u••••-•••••----.,

NOTAS EXPLlCATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021

(Em milhares de Reais)

b. Critérios, premissas e limitações utilizados no C'álcu/o dos valores de mercado
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos e investimentos: baseiam-se em cotações de preços de mercado na data do alanço,
houvesse cotaçao de preços de mercado, os valores seriam estimados com base em cotações de distribuioores. modelos de definições de preç
cotações ou cotações de preços para instrumentos com características semelhantes.
Operações de crédito prefixadas: foram determinadas mecliante desconto dos fluxos de caixa estimaclos. adotando as taxas de juros praticadas pelo B
controladas em novos contratos de características similares. As referidas taxas são compatíveis com o mercaclo na data do balanço,
Depósitos e recursos de repasses: foram calculados mediante o tiesconto da diferença entre fluxos de caixa nas condições contratuais e as taxa' praticadas no
mercado na data do balanço.
Limitações: Os valores de mercado foram estimados na data do balanco, baseados em "informações relevantes de mercado".
afetar significativamente as estimativa3 apresentadas.

c. Garantias
O Banco e suas controladas na formalização de seus instrumentos financeiros não contam com garantias que possam ser vendidas ou repenhorad
ocorra inadimplência do elevedor.

27. TRANSAÇÕES COM PARTES,RELACIONADAS
Conforme o CPC 05 as partes relacionadas são definidas como sendo seus controladores e aciol1istas com participação relevante, empresas a el
administradores e demais membros dI) pessoal-chave da Administração e seus familiares, Os principais saldos de ativos e passiVOS em 30 de junho
dezembro 2020, bem como as transaçõcs que influenciaram o resultado dos periodos, estão resumidas na Notq Explicativa n914 (Investimento em p rticipações em
Controladas e CI)ligadas).
Além desses valores, os depósítos a prazo, letras de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio e debêntures com partes relacionadas: total! am RS 97.108
em 30 de junho de 2021 (R$ 79.209 em 31 de dezembro de 2020), cujas taxas estão entre 100% a 127% do DI, com prazos de vencimento até o tubro de 2025.
operações de Grédito no montante de R$ 4.839 da Camacorp Visão Gráfica Ltda. e RS 2,008 River Participação e Incorporação Ltda. SBS 5.516 da amacorp Visão
Gráfica Uda. em \31 de dezembro de 2020), as operações de crédito estão de acordo com a Resolução do BACEN nO4.693/18,
Remuneração dos Diretores e do Conselho de Administração: (i) os Diretores são os representantes legai$ do Banco, responsáveis, principal
administração cotidiana e pela implementação das políticas ,~ diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. São todos brasileiros
Brasil. De acordo co,m o Estatuto Social do Banco, a Diretoria deve ser composta por 5 a 12 membros (artigo 6" do Estatuto Social do Banco). No pri
de 2021. a remuneração dos administradores formada por honorárips fixos totaHzoll R$ 2.762 (R$ 2.737 no primeiro semestre de 2020),
As despesas com remuneração cios diretores estão re!1istradas na rubrica contábil "Despesas de honoriÍrios - DJretoria e Conse,lho de AdmimStração".
da Administração foi fixada em R$ 10.000 na Assernbleia Geral Ordinária de 20 de abril de-2015.

28. SEGUROS
O Banco adota a politica de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eve tuais sinistros,
considerando a natureza de sua atividade. As premissas de risco, dada a sua natureza, não fazem parte elo escopo de uma revisão de Demonstrações Financeiras,
consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. A apólice de seguro foi contratada junto á Chubb Seguros Brasil S,4" com vigência
de 17 de Junho de 2021 a 17 de Junho de 2022, englobando uma única apólice garantindo matriz e filiais, J
LocaL~~..!J~,,!? '. _<I!2L!"_I!l.Ilsco
Matriz 150.000
Ag Campinas 600
Ag Curitiba 600
~~ ~
Ag Goiánia
Ag Belo Horizonle
Ag Salvador
Ag Rio Branco
Ag Manaus - Em fase de registro
Ag Macapá

A apóiice inclui ainda sublimites conforme descrito a seguir:

~ber_t_lJ.'-?_!l2.,~E!9.~!2.
Incêndio! raio / (!xplosão ! irnplosão í fumaça
Lucros cessantes (Illcro líquido + despesas fixas decorrentes da cobertura básica)
Vendaval! furacão I impacto de veículos! queda de aeronaves I granizo! tornado
Responsabilidade civil operações
Equipamentos eletrõnicos
Alagamentos/inundaçáo
Roubo e furto de bens
Danos elétricos
Responsabilidades contingentes
Responsabilidade garagista! Incêndio / roubo
Perda e/ou pagamento de aluguel
Despesas corn desentult10 do local em decorrência de incêndio, raio e explosão
Quebra de vidros
Roubo no interior do estabelecimento
Vazamento acidental de tanque, ruptura encanamento ou tubulações do imóvel
Roubo fora do estabelecimento
Fideliclade de empregados

____ ~lJ_I?!l'!1_ites
100.000

18.000
3,000
2,000
1.000

500
500
500
200
300
500
200
200
100
200
100

1.000

500
500
300
150
150
100



r---------------------------------------~-------- ..,----------~m ..~ a_ dd __ ••• ~ ,

. ~:3~8~~83_~O:..~v:_ia_1do Br••,a••_S_iI_S•...A_·_." .•_ .•••• ••..••_. __ iA••.••• ••••Banco Industdal do fira, il

-
NOTAS EXPLlCATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021
(Em milhares de Reais)

29. OUTRAS INFORMAÇÕES

(a) O Elanco não tem por política oferecer plano de pensão e/ou quaisquer tipos ete benefícios pós-emprego a funcionáriOS,

(b) O Banco conta com um único acionista. Sr. Carlos AllJerto MansuL que acumula ainda as funções de Diretor-President0 e Presidente do Conselho ce Administração.

30. COMPOSiÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

__ .__ .__ç_O_!l.trolaqQ!__ _

__ --'0"'6"'.2""0"'2"-1 12.2020
_____ 5_1L687 . 365.770

Descrição

No inicio do período

Caixa (. equivalentes de caixa

No final do período

Caixa e equivalentes de caixa

06.2021 12.2020

. ~1!,ª?~
517.828

358.998

358.998

..........._~§?,ªª!.
365.837

517.828

517.687

358.832

365.770

517.687

517.687358.832 517.828

3LCOVID-19

Os reflexos causados pelo Covid-19 durante a Panclemia nas operações do B<tnco foram notados principalmente com relação ao aumento de 67,6 'ó na carteira de

operações de crédito, se comparada com o mesmo semestre do exercício anterior. Este aumento está diretamente relacionado ao Programa Emerg ncial de Acesso

ao Crédito do BI~OES, lançado durante a Pandomia, que encerrou·se em dezembro de 2020.

Adicionalmente, vide abaixo as medidas preventivas implementadas para que sejam evitadas contaminações durante a jornada de trabalho elos cola oradores:

• Nenl1uma pessoa poderá entrar nas dependências do BIS sem aferição de temperatura corporal;

• As dependências do BIB são higienizadas com frequência;

• As catracas e os dispositivos eletrônicos de acesso às áreas internas foram temporariamente desativados para se evitar o contágio;

As marcações do ponto eleirônico dos funcionários são efe!uadaS através do crachá por aproximação, sem a necessidade de ter conlato com o e ipamento. para

não haver risco de contágio;

• Todos os colaboradores utilizam máscaras do protoção nas dependências do BIB;

• Está disponível em todos os andares álcool em gel e espuma para todo o público interno (colaboraclores. visitantes, presladores de serviço ete.);

• Orientações para o uso de elevadores com no máximo duas pessoas;

Desenvolvimento de campanha educativa (e'mails, cartazes, comunicados diversos);

• Marcação indicati'la de distância mínima entre pes,.oas no piso do hal! de entraela, na recepção;

• Politica cle janelas e portas internas aberlas para assegurar suficiente ventilação nos ambientes;

• Higiünização frequente de equipamentos. mesas, cadeiras, interruptores etc,;

• Distanciamento entre pessoas;

É necessário apresentar para área de Recursos HUinanos o teste de Covid-19, para os colaboradores que retornarem de fénas Oll licença.

Adicionalmente. alél11das medidas ciladas acima. o Banco Industrial do Brasil realizou testes quinzenais para a detecçao de anticorpos para Covid 19 flGM e IGG)

nos colaboradores entre setembro de 2020 até março 2021. Após esta data passou a realizar testes mensais com a mesma linalidacle. Para a realiza, ao elos testes é
efetuado um processo de triagem através da abordagem do questionário da Organização Mundial da Saúde (OMS), para identificação de sinais / sin ornas e contato

recente com o vírus. Em casos de resultados positivos, os Colaboradores são imediatamente afastados para a realizaçâo da confirmação viral <tIra és de RT PCR

(vias respiratórias). bem como são adotados protocolos institucionaís baseado nos riscos de cada área / atividade.

o CONSELHO DE ~DMINisTRAÇÃO A DIRETOFUA
DAlMO GOES - Contador ..
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRJl\S INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos Acionistas e ao Conselho de Administração do
Banco Industrial do Brasil S.A.
São Paulo - SP
Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, do Banco Industrial do Brasil SA ("Banco"). identificadas omo controlador
e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junhO de 2021 e as respectivas demonstrações do result do. eJo resultado
abrangente. das mutações do património liquido e dos fluxos de caixa. indivieluais e consolidados. para o semeslre findo nessa data, bem como a correspondentes
notas explicalivas, incluindo (> resumo das principais práticas contábeis.
Em nossa opinitlo. as demonstraçóes financeiras aCllna referidas apresentam adequadamente. em todos os a;;pectos relevantes. a posição patrim nial e financeira,
individual e consolidada, cio Banco Industrial do Brasil S.A. em 30 de junllo de 2021, o desempenho, indiviclual e consondado, de suas operações e o seus respectivos
fluxos de caixa, individuais e consolidados, para o ,emestre finclo nessa data, de acordo com as práticas conlábeis adotadas no Brasil aplicáv is as instituições
aulorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasii.
Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de allditoria. Nossas responsabilidades .. m conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações finance ras individuais e
consolidadas" Somos independentes em relação ao Banco e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de corda com essas
normas. Acredilamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório dos auditores • A Administ ação do Banco é
responsavel por essas outras informações que compreendem o Relatório da Adm;nistração.
Nossa opinião sobre as demonstraçôes financeiras, individuais e consolidadas, não abrange o Relatório da Administração e não expressamos q lalquer forma de
conclusão de auditoria sobre esse relatório, . I
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas. nossa responsabilidade e a de ler o Relatório da Administração, e ao fazê-lo,
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconSistente com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou com nosso CO~lleCimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado. concluirmos que ilá distorção relevante no Relatório
da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Nâo temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas - A Administração é esponsável pela
elaboraçáo e adequada apresentação das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas. de acordo com as práticas contábeis adotadas n Brasil apilcáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permiti a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorçáo relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Banco e suas controladas
continuarem operanclo, divulgando, qu!\ndo aplicável, os assunlos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso clessa base contâbil n elaboração das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a não ser que a Administração pretenda liquidar o Banco e suas controladas ali cessar suas o erações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opereções,
Os responsáveis pela governança do Banco e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração da demonslrações
financeiras individuais e consolidadas,
Responsabilidades do audi'lor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão li res ele distorção
relevante, IfIdependenteme,lte se causada por fraude ou erro, e emitir relatono de auQlloria contendo nossa opinião. Segurança razoavel e um alto ní~el de segurança,
mas não uma ']arant a de que a auditOria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audltona sempre detectam as evertuals dlsforçóes
relevantes ex,sh,ntes As dlstorções podem ser decorrentes de flaucle ou erro e são conSideradas relevantes quando, Indlvldualmenle ou em conjullio possam
influenCiar, aentro de uma perspectiva razoável, as deCisões econõmlcas dos usuáflos tomadas com base nélS retendas demonstrações flnan eiras ,nd'vlduals
e consolidadas

Como parte ela audllolla !eallzada ele acordo com as normas braslie ras e internacionaiS de auditolla, exercemos lulgamento profiSSional e ma temos cct,clsmo
profiSSional ao longo da audltona Além dISSO

Oll erro, planoOjamos e executamos procedimentos de auditOria em resposta a tais fiSCOS bem como obtemos eVidência de auditOria apropriada sufiCiente para
fundamentar nossa opinião O riSco de não detecçiío de dlstorção reievante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, ja que a Irau e pode envolver
o ato de burlar os controles Inlernos, conlUlo, falSificação, omissão ou representações falsas IntenCionais

• Obtemos entel1olmelllo dos conholes internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos ae audltofla apropriados às clrcunst'nclils, mas, não,
com o obletlVo de expressarmos opinião sobre a eficáCia dos controles Internos do Banco e suas controladas
Avaliamos a adequaçao das políticas contabels utillzada~ e a razoabllidade das e$tlmatlvas contábels e lespectlvas dlvulgaçoes feitas pela Adm~ Istração
Concluimos sobrf, a adequação ele.liSO, pela Adn1inistração, da base conlãbil de continuidade operacional 0, com base nas eviclências de aud toria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos Oll circunstâncias que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continui ade operacional
do Banco e suas conlroladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, ,levemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria parI as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião. se as divulgações fore n inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia. eventos ou condições futl ras podem levar
o Banco e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional. I
Avaliamos a apresentação geral. a estrutura e o conteúdo das demonstrações fina~no:eirasindividuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se aJ demonslrações
financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen ação adequada.
Obtemos evidência de auelitoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo par expressar uma
opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsaveis pela elireçãCl. supervisão e desempenho da audi! ria do grupo e,
consequentemente, peia opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado. da época da auditoria e d s constatações
significativas de auditoria, inclusive as oventuais rJeficiências significativas nos conlroles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 04 de a90sto de 2021.

~ Auditores Independentes
CRC 2SP014428/0-6 Alberto S i1borghs Neto

Contador CRC 1 P167455/0-Q


