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FATO RELEVANTE
O Banco do Brasil S.A. (“Banco do Brasil”), em conformidade com o § 4º do artigo 157, da Lei
n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, com a Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada e em
complemento ao Fato Relevante divulgado em 7 de fevereiro de 2020, informa que:
(i)

o Banco Votorantim S.A. (“Banco BV”) realizou, nesta data, protocolo de pedido de
registro de companhia aberta junto à CVM, nos termos da Instrução CVM nº 480, de
7 de dezembro de 2009, conforme alterada; e

(ii)

o Banco BV, em conjunto com Banco do Brasil e Votorantim Finanças S.A., seus
acionistas, realizaram, nesta data, protocolo de pedido de registro de distribuição
pública primária e secundária de certificados de depósito de ações (“Units”) do Banco
BV junto à CVM, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

2. A presente comunicação não deve ser considerada como anúncio de oferta, cuja realização
dependerá de aprovação das instâncias internas competentes, do Banco Central do Brasil, da
CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, bem como de condições favoráveis dos mercados
de capitais.
3. Fatos adicionais, julgados importantes, serão prontamente divulgados ao mercado.

Brasília (DF), 27 de agosto de 2020.

Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo
Vice-Presidente Gestão Financeira e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Banco do Brasil S.A. (“Banco do Brasil”), in accordance with paragraph 4th of article 157 of Law
6,404, of Dec. 15th, 1976, as amended, according to CVM Instruction 358, as of Jan. 3rd, 2002,
as amended, and in addition to the Material Fact released on Feb. 7th, 2020, informs that:
(i)

Banco Votorantim S.A. (“Banco BV”) filed, today, at CVM, a request for registration
as a publicly traded company, pursuant to CVM Instruction 480, of Dec. 7th, 2009, as
amended; and

(ii)

Banco BV, together with Banco do Brasil and Votorantim Finanças S.A., its
shareholders, filed today at CVM, a request for registration of a primary and secondary
public offering of Certificate of Deposit of shares (“Units”) of Banco BV, pursuant to
CVM Instruction 400, of Dec. 29th, 2003, as amended, and other applicable legal and
regulatory dispositions.

2. The current communication must not be considered as an offering announcement, execution
of which will depend on the competent internal bodies approval, and also depends on the
authorization from the Central Bank of Brazil, CVM and B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcão, as well
as dependent on favorable capital markets conditions.
3. Further facts deemed relevant will be promptly disclosed to the market.

Brasília (DF), August 27th, 2020.

Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo
CFO
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