BANCO BTG PACTUAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 30.306.294/0001-45
COMUNICADO AO MERCADO
O BANCO BTG PACTUAL S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução CVM
358/2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu a
correspondência anexa ao presente Comunicado ao Mercado, informando que a BTG Pactual
Holding S.A., companhia, inscrita no CNPJ/MF sob o no 10.923.227/0001-62, com sede na Cidade
e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3.477, 14º andar, parte, CEP: 04538133 (“BTGP Holding”), realizou operações em Units BPAC11 representativas de ações de emissão
do Banco, passando a deter mais de 10% (dez por cento) do total das Ações Preferenciais Classe
A emitidas pelo Banco (“Ações Classe A”). Após a realização das operações acima mencionadas
a BTGP Holding passou a deter:
(i)

32.398.868 (trinta e dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta
e oito) do total de ações ordinárias de emissão do Banco, correspondente a 1,87% (um
virgula oitenta e sete por cento) do total das ações ordinárias do Banco; e

(ii)

64.797.736 (sessenta e quatro milhões setecentos e noventa e sete mil setecentos e trinta
e seis) do total de Ações Classe A, correspondente a 11,64% (onze virgula sessenta e
quatro por cento) do total das Ações Classe A.

A referida participação da BTGP Holding representa aproximadamente 3,68% (três virgula
sessenta e oito por cento) do total de ações de emissão do Banco.
Conforme detalhado na correspondência anexa, a participação da BTGP Holding no Banco não
envolve a mudança na composição do controle ou na alteração da estrutura administrativa do
Banco. A BTGP Holding é parte de contratos ou acordos dispondo sobre o direito de voto ou sobre
a compra e venda de valores mobiliários de emissão do Banco, nos termos da Seção 15.8 do
Formulário de Referência do Banco.
São Paulo, 28 de agosto de 2019.
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