BANCO BTG PACTUAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 30.306.294/0001-45
COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
BANCO BTG PACTUAL S.A. (“Banco” ou “BTG Pactual”), em atendimento ao Artigo 30, XXXIII, da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n. o 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada (“ICVM 480”), comunica, em continuidade ao Comunicado sobre Transações entre Partes
Relacionadas de 24 de julho de 2019 e de 01 de outubro de 2019 e aos Fatos Relevantes de 28 de maio de
2019 (“Comunicados ao Mercado”), aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrada a seguinte
operação com partes relacionadas, considerando a obtenção das aprovações regulatórias aplicáveis A
operação abaixo representa a conclusão da transferência de uma parcela correspondente a cerca de 22,55%
do EFG International AG, instituição financeira suíça listada (“EFG”) detida indiretamente pelo Banco à
BTGP Holding:
Nome da Parte Relacionada

BTGP Holding.

Relação da Parte Relacionada
com a Companhia

Controladora indireta do Banco.

Data da Transação

20 de abril de 2021.

Objeto da Transação

A BTG Pactual (Cayman) International Holding Limited,
sociedade constituída de acordo com a legislação das Ilhas
Cayman, subsidiária integral do BTG Pactual (“CaymanCo”),
concluiu o processo referido nos Comunicados ao Mercado, pelo
qual a CaymanCo alienou à BTGP Holding a integralidade das
quotas de sua titularidade de emissão da BTG Pactual Holding
EFG Ltda. (“Veículo de Investimento”) no valor total de
aproximadamente R$3,8 bilhões, mediante a transferência à
CaymanCo da titularidade da Nota (conforme definido abaixo)
(“Transação”).
O Veículo de Investimento é detentor, na presente data, de
aproximadamente 89,5074% da BTGP-BSI Ltd., correspondente a
uma parcela correspondente a cerca de 22,55% do EFG. Após a
Transação, o Banco permanecerá com cerca de 2,64% do capital
social do EFG, mediante a sua participação acionária residual na
BTGP-BSI Ltd. A BTGP-BSI Ltd. é, na presente data, detentora
de uma participação de 25,1% do EFG.

Em 30 de setembro de 2019, o Banco, por meio de sua agência nas
Ilhas Cayman (“Cayman Branch”), emitiu à BTGP Holding
uma Equity-Linked Note, cujo ativo subjacente corresponde aos
direitos econômicos de cerca 24,39% do capital social da
EFG ("Nota"), nos termos dos Comunicados ao Mercado.
Considerando a obtenção das aprovações regulatórias aplicáveis e
a realização da Transação, a Cayman Branch realizou, nesta data,
o resgate da Nota, de acordo com os termos e condições
apresentados nos Comunicados ao Mercado.

Se, quando, de que forma e em
que medida a contraparte na
transação, seus sócios ou
administradores participaram no
processo: a) de decisão da
Companhia acerca da transação,
descrevendo essa participação; e
b) de negociação da transação
como
representantes
da
Companhia, descrevendo essa
participação

A administração do Banco realizou a operação acima, com o
objetivo de atender aos melhores interesses do Banco, de modo a
permitir aos seus investidores uma percepção mais clara da
performance dos negócios do BTG Pactual, nos termos das
Políticas do BTG Pactual e do Estatuto Social do Banco.
Adicionalmente, a administração do Banco realizou análise
detalhada dos termos da Transação e da Transferência, que tiveram
por base condições praticadas em hipóteses semelhantes,
assegurando-se, portanto, a adequação de tais termos com as
premissas de negócios arm’s length.

Justificativa pormenorizada das
razões
pelas
quais
a
administração do Companhia
considera que a transação
observou condições comutativas
ou
prevê
pagamento
compensatório adequado:

As condições para a presente Transação foram negociadas entre as
partes acima descritas de forma independente e em termos
comutativos (arm’s length) pelo Banco e pela BTGP Holding,
considerando as condições de mercado para a sua efetivação e nos
termos dos Comunicados ao Mercado, inclusive nos termos da
aprovação unânime no âmbito de Reunião dos Membros
Independentes do Conselho de Administração do Banco realizada
em 3 de junho de 2019 e da Reunião do Conselho de
Administração do Banco realizada em 30 de setembro de 2019.
São Paulo, 20 de abril de 2021.

BANCO BTG PACTUAL S.A.
José Miguel Vilela Junior
Diretor de Relações com Investidores
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