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Ticker Nível 2 

ESTE DOCUMENTO É UMA MINUTA INICIAL SUJEITA A ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES, TENDO SIDO ARQUIVADO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PARA FINS EXCLUSIVOS DE ANÁLISE E EXIGÊNCIAS POR PARTE 
DESSA AUTARQUIA. ESTE DOCUMENTO, PORTANTO, NÃO SE CARACTERIZA COMO O PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA E NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE VENDA OU UMA SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE COMPRA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL, NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO, SENDO QUE QUALQUER OFERTA OU SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE AQUISIÇÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS SÓ SERÁ FEITA POR MEIO DE UM PROSPECTO DEFINITIVO. OS POTENCIAIS INVESTIDORES NÃO DEVEM TOMAR NENHUMA DECISÃO DE INVESTIMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA MINUTA. 

MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE UNITS DE EMISSÃO DO 

 
PARANÁ BANCO S.A. 

Código CVM: 20729 
Companhia de Capital Autorizado 

CNPJ/ME nº 14.388.334 | NIRE: 41.300.002.169 
Rua Visconde de Nacar, CEP: 82590-300 – Curitiba, PR 

[] Units 
Valor da Oferta: R$[] 

Código ISIN das Units: “[]” 
Código de negociação das Units na B3: “[]” 

No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Unit estará situado entre R$[] e R$[] (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. 

Paraná Banco S.A. (“Banco”), JRM Participações S.A. (“Acionista Vendedor Pessoa Jurídica”) e os acionistas vendedores pessoas físicas identificados na seção “Identificação dos Acionistas Vendedores” deste Prospecto Preliminar (“Acionistas Vendedores 
Pessoas Físicas” e, em conjunto com o Acionista Vendedor Pessoa Jurídica, os “Acionistas Vendedores”) e, em conjunto com o Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador Líder”), Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (“Goldman 
Sachs” ou ‘Agente Estabilizador”), Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, Goldman Sachs e Bradesco BBI, os 
“Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações, representativos cada um de 8 ações ordinárias de emissão do Banco (“Ações Ordinárias”) e 8 ações preferenciais de 
emissão do Banco (“Ações Preferenciais” e, em conjunto com as Ações Ordinárias, “Ações”), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem emitidas pelo Banco e de titularidade dos 
Acionistas Vendedores na proporção descrita neste Prospecto (conforme abaixo definido) (“Units” e “Oferta”, respectivamente). Inicialmente, até a Homologação (conforme abaixo definido), as Units serão formadas por 7 recibos de subscrição representativos de 
uma Ação Ordinária cada um (“Recibos de Subscrição de Ação Ordinária”), 7 recibos de subscrição representativos de uma Ação Preferencial cada um (“Recibo de Subscrição de Ação Preferencial” e, em conjunto com o Recibo de Subscrição de Ação 
Ordinária, os “Recibos de Subscrição”), assim como por 1 Ação Ordinária e por 1 Ação Preferencial de titularidade dos Acionistas Vendedores (advindas do empréstimo de Ações para fins de estabilização). 

A Oferta compreenderá a distribuição pública (i) primária de [] () Units (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de Units do Banco e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção descrita neste Prospecto, no âmbito de eventual colocação do 
Lote Suplementar (conforme abaixo definido) (“Oferta Secundária”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA de 
Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, atualmente vigente (“Código ANBIMA”), e demais normativos 
aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no segmento especial de negociação de valores mobiliários denominado Nível 2 de Governança 
Corporativa no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Nível 2”) e convidadas a participar da Oferta por meio da adesão à carta convite a ser disponibilizada pelo Coordenador Líder para efetuar, 
exclusivamente, esforços de colocação das Units junto a Investidores Não Institucionais (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”). 
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Units no exterior pelo J.P. Morgan Securities LLC; Goldman Sachs & Co LLC, Bradesco Securities Inc. e pela XP Investments US, LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), 
em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre o Banco, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), 
exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), 
em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados 
Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-
U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, 
“Investidores Estrangeiros”) e, em ambos os casos, desde que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento da Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), ou da Resolução do Conselho Monetário 
Nacional nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada (“Resolução CMN 4.373”) ou da Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 560”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro 
de distribuição e colocação das Units em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Units inicialmente ofertadas poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 14,29%, ou seja, em até [] Units provenientes dos Acionistas Vendedores, na proporção descrita 
beste Prospecto, a serem por eles alienadas nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Units inicialmente ofertadas (“Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do “Instrumento Particular 
de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Units) do Paraná Banco S.A.”, a ser celebrado entre o Banco, os Acionistas Vendedores os 
Coordenadores da Oferta e a B3, na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Colocação”), opção essa a ser exercida em função da prestação dos serviços de estabilização de preço das Units e nos termos dos normativos aplicáveis, em especial, a Instrução CVM 
400 (“Opção de Lote Suplementar”). 
Na hipótese de o Preço por Unit ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste 
Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Interior à Faixa Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva. 
O preço de subscrição, conforme o caso, por Unit será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato 
de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de 
Bookbuilding”) e terá como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Unit coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding (“Preço por Unit”). 
A escolha do critério de determinação do Preço por Unit é justificada na medida em que o preço de mercado das Units a serem subscritas/adquiridas foi aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores 
Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas do Banco, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais e os Investidores Âncoras não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Unit.  

 Preço (R$)(1) Comissões (R$)(2)(4) Recursos Líquidos (R$)(2)(3)(4) 

Preço por Unit ....................................................................................................................................................  [] [] [] 
Oferta Primária(5) ................................................................................................................................................  [] [] [] 

Total da Oferta ..................................................................................................................................................  [] [] [] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[], que é o preço médio da Faixa Indicativa. 
(2) Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar o Lote Suplementar. 
(3) Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.  
(4) Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta _ Custos de Distribuição”, na página 51 deste Prospecto. 
(5) Para informações as Units provenientes dos Acionistas Vendedores a serem alienadas no âmbito da Oferta Secundária, considerando a eventual colocação do Lote Suplementar, e os recursos líquidos a serem recebidos por cada um, veja a 

seção “Informações sobre a Oferta - Quantidade, montante e recursos líquidos” na página 50 deste Prospecto. 
As deliberações para conversão do registro de categoria “B” para categoria “A” perante a CVM, a listagem do Banco e das Units no segmento do Nível 2 da B3, bem como a consequente adaptação do estatuto social, inclusive para a criação das 
Units, foram aprovadas na assembleia geral de acionistas do Banco realizada em 30 de janeiro de 2020, [cuja ata foi devidamente homologada pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”) em 10 de março de 2020, registrada na Junta Comercial do 
Estado do Paraná (”JUCEPAR”) em 17 de junho de 2020 sob nº 20203645103, publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná (“DOEPR”) e no jornal “Bem Paraná” em [•] de [•] de 2020. 

A realização da Oferta, dentro do limite de capital social autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas do Banco, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como seus termos e condições foram aprovados na reunião do conselho de administração do Banco realizada em 07 de fevereiro de 2020, registrada na JUCEPAR em 17 de julho de 
2020 sob o nº 20203799496 e publicada no DOERP e no jornal “Bem Paraná” em [] de [] de 2020. 
A alteração da composição das Units foi aprovada na assembleia geral de acionistas do Banco realizada em 20 de fevereiro de 2020, cuja ata foi devidamente homologada pelo BACEN em 12 de março de 2020, registrada na JUCEPAR em 20 de 
julho de 2020 sob nº 20203703693, publicada no DOEPR e no jornal “Bem Paraná” em [•] de [•] de 2020. 
O Banco esclarece que o aumento de capital referente à Oferta está sujeito à aprovação prévia pelo BACEN, nos termos da legislação e regulamentação vigentes (“Homologação”), sendo a Homologação ato discricionário do BACEN, de maneira que 
não é possível estimar sua data. Por tal razão, inicialmente, até a Homologação, cada Unit será composta por (i) 7 Recibos de Subscrição de Ação Ordinária; (ii) 7 Recibos de Subscrição de Ação Preferencial; (iii) por 1 Ação Ordinária de titularidade 
dos Acionistas Vendedores provenientes de empréstimo a ser tomado pelo Agente Estabilizador para fins de obtenção de recursos a serem utilizados nas atividades de estabilização e (iv) por 1 Ação Preferencial de titularidade dos Acionistas 
Vendedores provenientes de empréstimo a ser tomado pelo Agente Estabilizador para fins de obtenção de recursos a serem utilizados nas atividades de estabilização. Após a Homologação, os Recibos de Subscrição serão convertidos nas 
correspondentes ações emitidas pelo aumento de capital no contexto da Oferta e, consequentemente, cada Unit será composta por 8 Ações Ordinárias e 8 Ações Preferenciais de emissão do Banco. Os Recibos de Subscrição relativos à Oferta não 
poderão ser convertidos em ações de emissão do Banco até a Homologação do aumento de capital do Banco pelo BACEN. 
A Oferta Secundária, incluindo a quantidade e o procedimento de fixação do Preço por Unit, foi aprovada pelo Acionista Vendedor Pessoa Jurídica por meio de assembleia geral de acionistas, realizada em 4 de agosto de 2020, cuja ata será 
devidamente registrada na JUCEPAR, publicada no DOEPR e no jornal “Bem Paraná”, não havendo necessidade de aprovação societária posterior Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores Pessoas 
Físicas para a participação na Oferta e a fixação do Preço por Unit. 
Exceto pelo registro na CVM, o Banco e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Units nos Estados Unidos e em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.  
É admissível o recebimento de reservas, a partir de [•] de [•] de 2020, para subscrição de Units, as quais somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do período de distribuição. 
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE 
AS UNITS A SEREM DISTRIBUÍDAS.” 
A Oferta está sujeita a prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 4 de agosto de 2020. 
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de aquisição das Units. Ao decidir subscrever e integralizar as Units, os potenciais investidores deverão realizar sua própria 
análise e avaliação da situação financeira do Banco, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Units.  
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DO BANCO A ELE INCORPORADO POR REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DO BANCO – 
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DO BANCO” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS UNITS”, A PARTIR DAS PÁGINAS 19 E 90, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” 
DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DO BANCO, INCORPORADO POR REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE UNITS QUE DEVEM SER 
CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO. 

 

Coordenadores da Oferta 

 

A data deste Prospecto Preliminar é [] de []de 2020.



 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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1 

DEFINIÇÕES 

Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção 
“Sumário da Oferta” deste Prospecto, a partir da página 28. Ademais, os termos indicados abaixo 
utilizados neste Prospecto terão o significado a eles atribuídos nesta seção, salvo se de outra 
forma determinado neste Prospecto ou se o contexto assim exigir. 

Acionistas Vendedores A JRM e os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas, considerados 
em conjunto. 

Acionista Vendedor Pessoa 
Jurídica ou JRM 

A JRM Participações S.A. 

Acionistas Vendedores 
Pessoas Físicas 

Os acionistas vendedores identificados na seção “Identificação 
dos Acionistas Vendedores”. 

Administração Conselho de Administração e Diretoria Estatutária do Banco, 
considerados em conjunto. 

Administradores Membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
Estatutária do Banco, considerados em conjunto. 

Agente Estabilizador ou 
Goldman Sachs 

Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. 

ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais. 

Assembleia Geral A assembleia geral de acionistas do Banco. 

Auditores Independentes KPMG Auditores Independentes. 

B3 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 

BACEN GAAP Práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo BACEN que incluem as diretrizes 
contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações, bem 
como com o COSIF e as alterações estabelecidas pela Carta-
Circular nº 3.624, de 26/12/2013 e os pronunciamentos, 
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPCs 00(R1), 01, 02, 03, 04, 05, 
10(R1), 23, 24, 25, 27 e 33(R1) – aprovados pelo BACEN. 

Banco  Paraná Banco S.A. 

Banco Central ou BACEN Banco Central do Brasil. 

Banco do Brasil Banco do Brasil S.A. 

Bradesco BBI Banco Bradesco BBI S.A. 

Brasil ou País República Federativa do Brasil. 

Câmara de Arbitragem  
do Mercado 

A câmara de arbitragem prevista no Regulamento da Câmara 
de Arbitragem do Mercado, instituída pela B3, destinada a 
atuar na composição de conflitos que possam surgir nos 
segmentos especiais de listagem da B3. 
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CMN Conselho Monetário Nacional. 

CNPJ/ME Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia. 

Coordenador Líder ou  
J.P. Morgan 

Banco J.P. Morgan S.A. 

CPF/ME Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia. 

Código ANBIMA Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas 
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. 

Código Civil Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada. 

Conselho de Administração O conselho de administração do Banco. 

Conselho Fiscal O conselho fiscal do Banco. 

CVM Comissão de Valores Mobiliários. 

Deliberação CVM 476 Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005. 

Dia(s) Útil(eis) Qualquer dia exceto sábados, domingos, feriados nacionais 
declarados e/ou dias em que não haja expediente na B3. 

Diretoria Estatutária A diretoria estatutária do Banco. 

DOEPR Diário Oficial do Estado do Paraná. 

Dólar, dólares ou US$ Moeda oficial dos Estados Unidos. 

Estados Unidos Estados Unidos da América. 

Estatuto Social O estatuto social do Banco. 

Formulário de Referência Formulário de referência do Banco, elaborado nos termos da 
Instrução CVM 480, e incorporado por referência a este Prospecto. 

Goldman Sachs Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. 

Governo Federal Governo Federal do Brasil. 

Homologação Aprovação prévia pelo BACEN, nos termos da legislação e 
regulamentação vigentes, a que o aumento de capital referente 
à Oferta está sujeita, sendo ato discricionário do BACEN, de 
maneira que não é possível predeterminar a sua data. Para 
maiores informações, leia seção “Fatores de Risco Relacionados 
à Oferta e às Units” na página 90 deste Prospecto. 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

IFRS International Financial Reporting Standards (Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro). Conjunto de normas 
internacionais de contabilidade, emitidas pelo IASB – 
International Accounting Standards Board (Conselho de 
Normas Internacionais de Contabilidade). 

Instituição Escrituradora Itaú Corretora de Valores S.A. 
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Instrução CVM 400 Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 480 Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 505 Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 539 Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, 
conforme alterada. 

Instrução CVM 560 Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme 
alterada. 

IPO Oferta pública inicial de distribuição de Units. 

IPCA Índice de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo IBGE. 

JUCEPAR Junta Comercial do Estado do Paraná. 

Lei 4.131 Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada. 

Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Lei do Mercado de Capitais Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Nível 2 Segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3. 

Ofício-Circular CVM/SRE Ofício-Circular CVM/SRE/Nº02/20, divulgado em 5 de março 
de 2020. 

Prospectos O Prospecto Definitivo e este Prospecto Preliminar, considerados 
em conjunto. 

Real, reais ou R$ Moeda oficial corrente no Brasil. 

Regra 144A Rule 144A editada ao amparo do Securities Act. 

Regulamento de Arbitragem Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída 
pela B3, inclusive suas posteriores modificações, que disciplina o 
procedimento de arbitragem ao qual serão submetidos todos os 
conflitos estabelecidos na cláusula compromissória inserida no 
Estatuto Social do Banco e constante dos termos de anuência dos 
administradores e dos membros do Conselho Fiscal. 

Regulamento do Nível 2 Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança 
Corporativa, que disciplina os requisitos para negociação de 
valores mobiliários de companhias abertas em segmento 
especial do mercado de ações da B3, denominado Nível 2 de 
Governança Corporativa, estabelecendo regras diferenciadas 
para a listagem dessas companhias, além de regras aplicáveis 
aos seus administradores e seus acionistas, inclusive ao seu 
acionista controlador. 

Regulamento S Regulation S do Securities Act, conforme alterada, dos 
Estados Unidos. 
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Resolução CMN 4.373 Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014. 

SEC Securities and Exchange Commission, a comissão de valores 
mobiliários dos Estados Unidos. 

Securities Act Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado. 

XP  XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. 
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO BANCO  

Identificação Paraná Banco S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 14.388.334, com seus atos constitutivos registrados 
na JUCEPAR sob o NIRE nº 41.300.002.169. 

Registro na CVM Em fase de conversão de registro como emissora de valores 
mobiliários categoria “A” perante a CVM, cujo requerimento foi 
apresentado à CVM em 7 de fevereiro de 2020. 

Sede Localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua 
Visconde de Nácar n 1441, CEP 82590-300. 

Diretoria de Relações com 
Investidores 

Localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua 
Visconde de Nácar n 1441, CEP 82590-300. O Diretor Vice de 
Relações com Investidores é o Sr. Cristiano Malucelli. O 
telefone da Diretoria de Relações com Investidores é  
+55 (41) 3351-9950 e o seu endereço eletrônico é 
http://riparanabanco.mzweb.com.br/. 

Instituição Escrituradora Itaú Corretora de valores S.A. 

Auditores Independentes KPMG Auditores Independentes. 

Títulos e Valores Mobiliários 
Emitidos 

As Units serão negociadas no segmento Nível 2 de governança 
corporativa da B3 sob o código “[]”, a partir do primeiro dia útil 
imediatamente posterior à divulgação do Anúncio de Início. 

O aumento de capital referente à Oferta está sujeito à 
Homologação pelo BACEN, sendo este ato discricionário do 
BACEN, de maneira que não é possível estimar sua data. Por 
tal razão, inicialmente, até a Homologação, cada Unit será 
composta por 7 Recibos de Subscrição representativos de uma 
Ação Ordinária cada um, por 7 Recibos de Subscrição 
representativos de uma Ação Preferencial cada um, por 1 Ação 
Ordinária de titularidade dos Acionistas Vendedores (advindas 
do empréstimo de Ações para fins de estabilização) e por 1 
Ação Preferencial de titularidade dos Acionistas Vendedores 
(advindas do empréstimo de Ações para fins de estabilização). 
Os Recibos de Subscrição relativos à Oferta não poderão ser 
convertidos em ações emitidas pelo Banco até a Homologação 
do aumento de capital do Banco pelo BACEN. 

Jornais nos Quais Divulga 
Informações 

As informações referentes ao Banco são divulgadas no 
DOERP e no jornal “Bem Paraná”.  

Formulário de Referência Informações detalhadas sobre o Banco, seus negócios e 
operações poderão ser encontradas no Formulário de 
Referência, elaborado nos termos da Instrução CVM 480 e 
incorporado por referência a este Prospecto. 

Website http://riparanabanco.mzweb.com.br/ 

As informações constantes no website do Banco não são parte 
integrante deste Prospecto e não estão a ele incorporadas por 
referência. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO 

Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas seções 
“Sumário do Banco – Principais Fatores de Risco Relacionados ao Banco” e “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Units”, nas páginas 19 e 90, respectivamente, deste Prospecto e nas 
seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do 
Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto. 

As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais 
do Banco sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham o potencial de 
afetar os negócios do Banco, o seu setor de atuação, sua participação de mercado, reputação, 
negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou fluxo de caixa. As 
estimativas e perspectivas sobre o futuro estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram 
efetuadas somente com base nas informações disponíveis atualmente. Muitos fatores importantes, 
além daqueles discutidos neste Prospecto, tais como previstos nas estimativas e perspectivas sobre 
o futuro, podem impactar adversamente os resultados do Banco e/ou podem fazer com que as 
estimativas e perspectivas não se concretizem. Dentre os diversos fatores que podem influenciar as 
estimativas e declarações futuras do Banco, podem ser citados, como exemplo, os seguintes: 

•  os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de Coronavírus 
(COVID-19) (ou outras pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil 
e na medida em que continuem a causar graves efeitos macroeconômicos negativos, 
podendo, portanto, intensificar o impacto dos demais riscos aos quais estamos sujeitos;  

•  o impacto do surto de COVID-19 na economia e condições de negócio no Brasil e no 
mundo e quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais no 
combate ao surto; 

•  nossa capacidade de implementar, de forma tempestiva e eficiente, qualquer medida 
necessária em resposta ao, ou para amenizar os impactos do surto de Coronavírus 
(COVID-19) em nossos negócios, operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e 
condição financeira; 

•  nossa capacidade de prever e reagir, de forma eficiente, a mudanças temporárias ou de 
longo prazo no comportamento de nossos consumidores em razão do surto de Coronavírus 
(COVID-19) ou outras pandemias, epidemias e crises similares), mesmo após o surto ter 
sido suficientemente controlado; 

• a conjuntura econômica, política e de negócios no Brasil e os riscos associados à pandemia 
da COVID-19; 

• nossa capacidade de implementar nossa estratégia operacional e plano de negócios;  

• nossa capacidade de se financiar adequadamente, bem como nosso nível de capitalização e 
endividamento;  

• o aumento da inadimplência de nossos clientes, bem como o aumento na provisão para 
créditos de liquidação duvidosa;  

• riscos de créditos e de mercado e outros riscos relacionados às nossas atividades;  

• a concorrência dos setores bancário e de seguro brasileiros;  

• a oferta e a procura pelos nossos produtos e serviços, bem como mudanças nas preferências 
dos consumidores;  

• inflação, valorização e desvalorização do real, o valor de mercado de títulos públicos e 
flutuações da taxa de juros; 
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• alterações nas leis, regulamentos, tributação e políticas governamentais que regulam as 
nossas atividades, incluindo exigências de capital mínimo, depósito compulsório/encaixe 
obrigatório e empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento, etc;  

• resultados adversos em procedimentos administrativos ou processos judiciais envolvendo o 
Banco;  

• rebaixamento na classificação de crédito do Brasil; 

• o não cumprimento, por nossa parte, nossos acionistas, administradores e/ou quaisquer de 
nossos empregados, das leis de combate à lavagem de dinheiro, corrupção e 
financiamento ao terrorismo; 

• falhas ou violações da nossa infraestrutura de segurança operacional ou de sistemas; 

• os fatores de risco apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às 
Units” deste Prospecto, na página 90 deste Prospecto, bem como na seção “4. Fatores de 
Risco” do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto; e 

• outros fatores ou acontecimentos que afetem nossa condição financeira ou o resultado de 
nossas operações.  

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados 
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas 
sobre o futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “entende”, “estima”, 
“continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar 
estimativas e perspectivas para o futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o 
futuro incluem informações pertinentes a resultados, estratégias, planos de financiamentos, 
posição concorrencial, dinâmica setorial, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de 
regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui 
descritos, as estimativas e perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem vir a não 
se concretizar.  

Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um 
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser substancialmente 
diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras constantes neste Prospecto 
e no Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto. 

Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos 
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da 
situação financeira futura do Banco e de seus resultados operacionais futuros, sua participação e 
posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados 
àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que 
determinarão esses resultados e valores estão além da sua capacidade de controle ou previsão. 
Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser tomada 
somente baseada nas estimativas e declarações futuras contidas neste Prospecto e no Formulário 
de Referência incorporado por referência a este Prospecto. 

Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência do Banco 
incorporado por referência a este Prospecto podem ter sido, em alguns casos, arredondados para 
números inteiros. 

O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM 
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
INCORPORADO POR REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO, PODERÃO AFETAR OS 
RESULTADOS FUTUROS DO BANCO E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES 
DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS DECLARAÇÕES E 
ESTIMATIVAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM 
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QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE O BANCO E OS COORDENADORES DA OFERTA 
NÃO ASSUMEM A RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE 
OU REVISAR QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO 
DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER 
OUTRA FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E 
VALORES ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DO BANCO. 
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SUMÁRIO DO BANCO 

Este Sumário contém um resumo das nossas atividades e das nossas informações financeiras e 
operacionais, não pretendendo ser completo nem substituir o restante deste Prospecto, incluindo o 
Formulário de Referência, incorporado por referência. Este Sumário não contém todas as 
informações que o investidor deve considerar antes de investir em nossas Units. Antes de tomar sua 
decisão em investir em nossas Units, o investidor deve ler cuidadosa e atenciosamente todo este 
Prospecto e o Formulário de Referência, incorporado por referência, em especial as informações 
contidas nas seções “Considerações Sobre Estimativas e Perspectivas Sobre o Futuro” e “Principais 
Fatores de Risco Relativos à Companhia” do Prospecto, e as seções “3. Informações Financeiras 
Selecionadas”, “4. Fatores de Risco” e “10. Comentários dos Diretores, bem como nas nossas 
demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas incorporadas a este Prospecto. 
Declaramos que as informações constantes neste Sumário são consistentes com as informações do 
Formulário de Referência. A menos que o contexto exija outra interpretação, os termos “nós”, 
“nossos” e “nosso Banco” referem-se ao Paraná Banco S.A. e suas controladas. 

Visão Geral 

Somos um dos primeiros bancos a atuar no segmento de crédito consignado do setor público no 
Brasil, modalidade de crédito com desconto em folha de pagamento ou no benefício a aposentados 
e pensionistas, tendo iniciado nossas operações na década de 80. Em 2017, o Banco iniciou seu 
processo de transformação digital interna que nos permitiu um desenvolvimento disruptivo no 
mercado de crédito consignado, aliando a experiência do modelo de banco tradicional à agilidade e 
eficiência do modelo digital, investindo R$ 59,7 milhões, R$ 41,2 milhões e R$ 26,7 milhões em 
tecnologia e publicidade nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 
2017, respectivamente. Construímos internamente uma estrutura tecnológica proprietária focada 
em desenvolver a melhor experiência digital ao usuário, combinada à eficiência dos processos 
internos, garantindo rápida escalabilidade. Atuamos sob uma estratégia omnichannel, onde mais 
de 90%  da originação era feita via canais de distribuição próprios durante 2019. Em 30 de junho 
de 2020 esse percentual passou para 96%. A transformação digital também provocou mudanças 
na estrutura interna da empresa, que conta com o guidance de uma comissão de transformação 
digital responsável por guiar a empresa na implementação de iniciativas digitais alçadas por uma 
agenda transformacional.  

Em decorrência desta nova abordagem, temos apresentado crescimento acelerado, com 
originação líquida de crédito consignado 60% e 87% superiores, em termos do montante agregado 
de novos empréstimos concedidos, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e no semestre 
findo em 30 de junho de 2020, em relação aos períodos anteriores (31 de dezembro de 2018 e 30 
de junho de 2019, respectivamente).  

Em 30 de junho de 2020 o crescimento acelerado fez com que o Banco superasse a marca de R$ 
1,7 bilhão originados em um único semestre. Desse montante, R$ 856,9 milhões foram originados 
através do canal digital, um aumento de 2.158,5% em relação a 30 de junho de 2019, o que 
representa 51,1% da originação total. Nossa capacidade de originação, combinada com baixos 
índices de inadimplência, de 1,6% em 30 de junho de 2020, nos torna um banco com elevada e 
sustentável rentabilidade. Este resultado é fruto da combinação de um banco tradicional com mais 
de 40 anos de história, sendo 25 anos de experiência no mercado de crédito consignado, aliada a 
agilidade e eficiência do modelo digital. 

Originação Líquida Total 30/06/2020 2019 2018 2017 
Refinanciamento .................  464.641.710 477.485.922 354.402.649 303.827.777 
Novas Operações ...............  1.212. 961.338 960.418.477 541.715.720 517.243.688 
Total ...................................  1.677.603.048 1.437.904.399 896.118.369 821.071.465 

Atuamos sob uma estratégia omnichannel, por meio de lojas físicas próprias ou correspondentes 
bancários, preponderantemente exclusivos, e por meio do canal digital. Em 30 de junho de 2020, 
tínhamos canais de venda com cobertura nacional estruturados, além de 97 convênios1 ativos com 
diversos empregadores, INSS e órgãos municipais, estaduais e federais, dentre outros. Na mesma 
data, tínhamos mais de 1 milhão de contratos de empréstimos com pessoas físicas ativos. Além do 
canal digital, principal foco do Banco, em 30 de junho de 2020 possuíamos uma diversificada rede 
de 35 lojas próprias e 169 correspondentes exclusivos. 

 
1 Convênios significam os contratos entre nós e as instituições públicas pagadoras, autorizando o desconto em folha de pagamento para amortização dos 

empréstimos concedidos aos respectivos empregados, aposentados ou pensionistas. 
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Em 30 de junho de 2020, nossa carteira de crédito consignado atingiu R$ 4.900,6 milhões, 
representando um crescimento de 14,0% em relação à 30 de junho de 2019. Esse crescimento foi 
impulsionado pelo incremento de 21,1 pontos percentuais de participação do INSS na carteira total 
na comparação anual. No primeiro semestre de 2020, o INSS correspondeu a 60,8% da carteira de 
consignado total, seguido pelos convênios estaduais com 15,4% e dos municipais e federais com 
13,5% e 10,2%, respectivamente2. 

Nossa capacidade de originação cresceu de forma acelerada desde 2019, em razão da 
implementação da nossa solução integralmente digital (end-to-end), tendo originado R$ 12,5 
milhões, R$ 27,1 milhões, R$ 50,6 milhões e R$ 141,2 milhões em créditos consignados no 
primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre de 2019, respectivamente, representando uma taxa 
média de crescimento trimestral composta de 104%. No primeiro semestre de 2020, nossa solução 
digital foi responsável pela originação de R$ 856,9 milhões em créditos consignados. 

O saldo de nossa carteira de crédito total bruta da provisão para créditos de liquidação duvidosa 
era de R$ 4.936,5 milhões em 30 de junho de 2020, dos quais 99% correspondiam a créditos 
consignados, comparado com R$ 3.786,1 milhões em 31 de dezembro de 2019, dos quais 99% 
correspondiam a créditos consignados.    

O gráfico abaixo representa a evolução mensal da originação digital ao longo do ano de 2019 e dos 
seis primeiros meses de 2020: 

 

Os gráficos abaixo representam a nossa presença no território brasileiro por meio de canais físicos 
e digitais em 30 de junho de 2020: 

 

A tabela abaixo representa a evolução trimestral da originação digital ao longo do ano de 2019:  

Originação digital (R$) 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 
Total .......................................  12.535.260 27.162.427 50.608.000 141.192.263 388.110.003 468.755.038 
   Novos Clientes ....................  3.882.452 16.202.769 34.727.355 101.545.636 239.441.089 279.840.285 
   Clientes Existentes ..............  8.652.808 10.959.658 15.880.645 39.646.627 148.668.914 188.914.753 
Custos de originação por 
cliente (R$)       
CAC (1) ....................................  813 541 801 462 343 543 
 

(1)   Equivalente aos custos diretos médios de aquisição por clientes. 

Já em relação aos primeiros trimestres de 2020, a nossa originação digital atingiu R$ 388,1 milhões 
no primeiro trimestre de 2020, compreendendo o período de três meses findo em 31 de março de 
2020, e R$ 468,8 milhões no segundo trimestre de 2020, compreendendo o período de três meses 
findo em 30 de junho de 2020, totalizando R$ 856,9 milhõe no período de seis meses findo em 30 de 
junho de 2020, apresentando um crescimento de 2.159% em comparação com período de seis 

 
2 Esses percentuais de participação são com base em BACEN GAAP 
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meses findo em 30 de junho de 2019. Um crescimento acima da média do mercado brasileiro, 
conforme dados do Banco Central do Brasil, o crédito consignado para trabalhadores do setor público 
apresentou um crescimento mensal composto de 1,2% entre janeiro de 2019 a maio de 2020. 

O gráfico abaixo representa a evolução trimestral da originação digital ao longo do ano de 2019 e 
do segundo semestre de 2020: 

 
Em julho de 2018, a Standard and Poor’s (“S&P”) atribuiu ao Paraná Banco a nota brAA+ na escala 
nacional e BB- na escala global, com perspectiva negativa. Em março de 2019, a S&P alterou a 
perspectiva para estável. Em maio de 2020, a S&P reafirmou a nota brAA+ na escala nacional e 
BB- na escala global, com perspectiva estável. A Fitch reafirmou a nota AA-(bra) em abril de 2020. 
Em janeiro de 2020, a RiskBank atribuiu o rating 10,63 (baixo risco para médio prazo).  

Temos exposição também no mercado de seguros por meio de nossa controlada em conjunto, 
Junto Seguros S.A., que foi fundada em 1991 e, em 1995, obteve a outorga de companhia 
especializada em seguro garantia pelo Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). Atuando em seguro 
garantia e fiança locatícia, a Junto Seguros S.A. atingiu um total de R$ 257,0 milhões de prêmios 
emitidos líquidos e um lucro líquido de R$ 27,1 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, com um capital 7 vezes maior que o mínimo requerido. De janeiro de 2017 a novembro de 
2019, a Junto Seguros S.A. apresentou um market share médio de 14% do mercado de seguro 
garantia, conforme dados da Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). O forte 
desempenho financeiro e posição patrimonial é refletido no rating brAAA pela S&P, com 
perspectiva estável. Para maiores informações sobre nossa investida Junto Seguros S.A., ver itens 
4.1(d) e 9.1(c) do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto. 

Acreditamos que os mercados de seguro garantia e de crédito corporativo apresentam 
similaridades importantes em termos de análise de risco, tendo em vista que ambos se 
fundamentam na avaliação de risco de crédito da contraparte. No entanto, nossa visão é de que 
explorar o seguro garantia pode ser mais promissor em virtude de ambiente competitivo mais 
favorável e com maior potencial de crescimento. Nesse sentido, de acordo com dados da SUSEP 
de 30 de novembro de 2019, o mercado de seguro garantia no Brasil cresceu 119% em termos de 
prêmios diretos entre 2014 e 2019, enquanto a totalidade do mercado de crédito corporativo caiu 
10% no mesmo período em termos de saldo da carteira de crédito às pessoas jurídicas de acordo 
com os dados do Banco Central, mostrando assim o potencial desse mercado. Além de serem 
importantes ferramentas de diversificação de risco, acreditamos que as atividades focadas em 
seguro garantia também nos permitem explorar o mercado de crédito corporativo com mais 
eficiência que outros bancos.  

Além disso, buscando captar as oportunidades de negócios geradas com a abertura do mercado de 
resseguros no Brasil, fundamos, em 2008, a Junto Resseguros S.A., nossa controlada em conjunto 
que ressegura as apólices de seguro garantia e fiança locatícia emitidas pela Junto Seguros S.A., 
sendo responsável por transferir o excesso de risco assumido a outros resseguradores a nível 
mundial, sempre analisando o rating e a capacidade de cumprimento de obrigações desses 
resseguradores. Em 2019, o volume total de prêmios de resseguros emitidos líquidos no Brasil pela 
Junto Resseguros S.A. foi de R$ 162,6 milhões, com um lucro líquido de R$ 41,0 milhões. Em 
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novembro de 2019, ocupávamos a terceira posição de market share, com 16% da produção de 
prêmios de resseguros na categoria riscos financeiros, segundo dados da SUSEP. Com um capital 
10 vezes superior ao mínimo requerido, o desempenho financeiro e a posição patrimonial da Junto 
Resseguros são reconhecidos com rating brAAA, pela S&P, com perspectiva estável. 

Principais Indicadores Operacionais e Financeiros 

O quadro abaixo apresenta as informações financeiras e operacionais selecionadas do Banco para 
o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e 2019 e para os exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:  

Indicadores de 
estrutura de capital (em 
R$, exceto percentuais) 30 de junho de 

CAGR 
2019 x 
2017(¹) 31 de dezembro de 

 2020 2019  2019 2018 2017 

Total de ativos .................... 7.145.282.000 6.469.484.000 2,2% 6.103.935.000 5.950.893.000 5.844.442.000 
Índice de Basileia(2) ............ 23,70% 29,26% - 20,60% 24,42% 20,89% 
Patrimônio líquido .............. 1.486.265.000 1.769.408.000 (4,6)% 1.528.165.000 1.751.763.000 1.679.117.000 
 

(1)  CAGR: Compound Annual Growth Rate é a taxa de crescimento anual composta calculada pelo saldo final dividido pelo saldo inicial, elevado a 1 dividido pelo período de tempo decorrido, e 
subtraindo 1 do resultado apurado.  

(2)  Percentual do patrimônio líquido ajustado em função do valor do ativo ponderado pelo risco.  

Indicadores de rentabilidade e 
eficiência (em R$, exceto percentuais) 

Período de seis meses findo em 
CAGR 2019 x 

2017 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

30/06/2020 30/06/2019  2019 2018 2017 

Lucro líquido ................................................. 46.855.000 88.281.000 (4,1%) 187.484.000 295.744.000 204.029.000 
Retorno sobre o ativo médio(1) (ROAA) ......... 1,4% 2,9% - 3,1% 5,0% 3,4% 
Retorno sobre o patrimônio líquido 
médio(2) (ROAE) ............................................ 6,3% 10,3% - 11,4% 17,2% 12,5% 
Índice de eficiência operacional(3) ................. 61,1% 46,1% - 56,6% 26,9% 42,8% 
Desembolsos com tecnologia, 
propaganda, promoções e publicidade(4) ......... 41.830.000 23.472.000 49,5% 59.671.747 41.164.442 26.721.724 
Margem financeira líquida (NIM) ................... 9,6% 8,6% - 9,5% 14,0% 11,9% 
 

(1)  Percentual do lucro líquido no período sobre o saldo médio do total de ativos. 
(2)  Percentual do lucro líquido no período sobre o saldo médio do patrimônio líquido. 
(3)  Calculado por meio da divisão de (i) o somatório das despesas de pessoal, despesas de serviços e comissões, outras despesas, desconsiderando as despesas tributárias contidas nesta conta, e 

outras receitas; e (ii) o somatório da margem financeira com receitas de serviços e comissões e despesas tributárias referente às contribuições federais para PIS e COFINS. 
(4)  Despesas e investimentos relacionados à transformação digital. 

Indicadores de qualidade dos 
ativos (em R$, exceto 
percentuais) 

Período de seis meses findo em 
CAGR 2019 x 

2017 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

30/06/2020 30/06/2019  2019 2018 2017 

Perdas (líquidas de recuperação) no 
valor recuperável de ativos 
financeiros(1) .....................................  (28.972.000) (25.319.000) (44,7%) (28.838.000) (67.051.000) (94.157.000) 
Recuperação de créditos .................  11.161.000 16.214.000 1,5% 32.979.000 31.128.000 32.033.000 
Perdas no valor recuperável dos 
ativos financeiros (líquida de 
recuperações) ..................................  (40.133.000) (41.533.000) (30,0%) (61.817.000) (98.179.000) (126.190.000) 
Índice de Inadimplência (NPL)(2) ......  1,6% 1,6% - 1,7% 1,9% 3,0% 
Despesa de provisão sobrecarteira 
média(3) ............................................  (0,7%) (0,7%) - (0,8%) (1,9%) (2,55%) 
Provisões constituídas .....................  192.381.000 231.578.000 42,6% 203.798.000 230.886.000 100.272.000 
Índice de cobertura(4) .......................  244% 404% - 312% 354% 91% 
 

(1) Perdas no valor recuperável de ativos financeiros (bruta de recuperação) mais recuperação de crédito baixado para prejuízo. 
(2) Empréstimos e financiamentos com faixa de atraso acima de 90 dias dividido pelo total de empréstimos e financiamentos. 
(3) Variação das perdas (líquidas de recuperação) no valor recuperável dos ativos financeiros dos ativos financeiros deduzida do crédito recuperado dividido pela carteira média apurada pela 

soma da carteira de crédito, bruta de provisão, no fim do exercício em referência com a carteira de crédito, bruta de provisão, no fim do exercício anterior, dividida por dois. 
(4) Provisões constituídas no final do período dividido pelo montante dos empréstimos com mais de 90 dias em atraso no final período. 

Indicadores de originação (em R$, 
exceto percentuais) 

Período de seis meses findo em 
CAGR1S20 

x 2017 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

30/06/2020 30/06/2019  30/06/2020 2018 2017 

Originação ............................................ 1.677.603.048 886.715.520 22,7% 1.677.603.048 896.118.369 821.071.465 
% Digital ............................................... 51,08% 21,64% - 51,08% 0,3% 0,0% 
% Físico (lojas próprias e 
correspondentes exclusivos) ................ 45,45% 68,84% - 45,45% 89,2% 82,1% 
% Físico (correspondente 
multimarca) .......................................... 3,47% 9,53% - 3,47% 10,6% 17,9% 
Ticket médio1 canal digital .................... 4.395 3.674 - 4.395 1.090 - 
Ticket médio lojas próprias .................. 6.064 5.267 9,8% 6.064 4.105 4.368 
Ticket médio correspondentes 
exclusivos ............................................ 4.311 5.423 1,4% 4.311 3.981 4.104 
Ticket médio correspondentes 
multimarcas .......................................... 4.319 6.579 3,8% 4.319 3.904 3.797 
 

 

 

(1) Ticket médio é equivalente ao valor liberado dividido pela quantidade de clientes. 

Originação por classificação de 
convênio (em R$, exceto 
percentuais) 

Período de seis meses findo em 
CAGR 1S20 

x 2017 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

30/06/2020 30/06/2019  30/06/2020 2018 2017 

Total ..................................................  1.677.603.048 551.188.880 22,6% 1.677.603.048 896.118.369 821.071.465 
INSS ...................................................  1.432.090.564 306.541.452 43,6% 1.432.090.564 508.057.697 404.046.879 
Demais convênios ..............................  245.512.484 244.647.428 (14,0)% 245.512.484 388.060.672 417.024.586 
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Indicadores da plataforma de 
distribuição 

Período de seis meses findo em 
CAGR 1S20 

x 2017 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

30/06/2020 30/06/2019  2019 2018 2017 

Número de lojas próprias ...............  35 36 3,5% 36 34 31 
Número de clientes atendidos ........  194.932 101.489 (0,7)% 333.927 225.232 199.468 
% clientes digitais ...........................  55,0% 16,2% - 21,0% 1,0% 0 

O quadro abaixo apresenta as informações financeiras e operacionais da Junto Holding Brasil S.A. 
selecionadas para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, bem como 
para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:  

Indicadores de performance 
(em R$, exceto percentuais) 

Seis meses findos em 30 de junho 
CAGR 2019 

x 2017 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2020 2019  2019 2018 2017 

Prêmios Brutos de 
Cancelamentos .............................. 287.858.000 445.221.000 1111,3% 715.171.000 530.485.000 577.564.000 
Sinistralidade(1) ............................... 21,7% 29.9% - 13,3% 20,0% 28,6% 
Índice Combinado(2) ....................... 77,7% 64,7% - 56,1% 58,8% 56,1% 
Lucro Líquido ................................. 4.560.000 42.417.000 (6,44)% 91.482.000 82.213.000 104.337.000 
 

(1) Calculado pela divisão dos sinistros retidos pelo prêmio ganho no período 
(2) Calculado pela soma de: (i) sinistros retidos, (ii) resultado de comercialização, (iii) outras receitas e despesas operacionais e (iv) despesas administrativas, dividido pelos prêmios ganhos no período. 

Oportunidades do Setor 

Entendemos que o mercado de crédito consignado apresenta oportunidades de crescimento para o 
Banco tendo em vista: (i) nossa experiência consolidada no mercado de crédito consignado, decorrente 
dos cerca de 25 anos de atuação no setor; (ii) nosso foco na entrega de um produto de elevada 
qualidade e com alto valor agregado para o consumidor final, considerando seu custo baixo para o 
cliente e baixo risco para a instituição financeira, refletido pelo baixo índice de inadimplência; e (iii) a 
transformação do setor em um mercado de alta adesão digital, que acreditamos representar uma janela 
de oportunidade. Abaixo detalhamos cada um dos pilares do nosso modelo de negócio. 

O crédito consignado é a modalidade de crédito pessoal que mais cresce no Brasil, com crescimento 
médio de 19,9% nos últimos três anos3, em termos de concessão de crédito, enquanto o mercado de 
crédito pessoal não consignado cresceu em média 16,8% no mesmo período4. Em termos absolutos, 
essa expansão do crédito consignado significou também a ampliação de sua relevância frente a outras 
formas de crédito para pessoas físicas, ampliando de 23% em 2009, para 34% em 2019 da sua 
participação no total da carteira para pessoa física, segundo dados do Banco Central do Brasil. Além 
disso, o crédito consignado do setor público, quando comparado a outras modalidades de crédito, se torna 
mais atrativo para os tomadores de crédito, por ser mais barato e proporcionar um elevado grau de 
adimplência pelo desconto direto na folha de pagamentos, de servidores, aposentados e pensionistas.  

Historicamente, o processo de concessão de crédito consignado do setor público se mostrou 
burocrático, extenso e trabalhoso para o cliente, especialmente para os aposentados e pensionistas do 
INSS. Dado o cenário atual desse mercado, acreditamos que a instituição que oferecer a melhor 
experiência ao cliente será a candidata natural a se posicionar como líder no setor. Inovamos com a 
criação de nossa plataforma digital, indo ao encontro das demandas e carências do setor e facilitando o 
acesso do consumidor final ao crédito consignado, com uma melhor experiência ao longo do processo.  

 

Vantagens Competitivas 

Acreditamos que os seguintes pontos nos proporcionam vantagens competitivas em relação aos 
nossos concorrentes e contribuem para o nosso sucesso: 

 
3 Conforme dados do Banco Central (Estatísticas monetárias e de crédito/ Crédito do sistema financeiro - Recursos livres - Concessões por modalidade - Pessoas 

físicas). Dados atualizados até 11/2019. 
4 Conforme dados do Banco Central (Estatísticas monetárias e de crédito/ Crédito do sistema financeiro - Recursos livres - Concessões por modalidade - Pessoas 

físicas). Dados atualizados até 11/2019. 
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Experiência e destaque no mercado de crédito consignado  

Possuímos mais de 40 anos de experiência no mercado de crédito pessoal, sendo uma das 
primeiras instituições financeiras a explorar o mercado de crédito consignado, que tem como marco 
inicial o ano de 1996. A experiência adquirida ao longo de décadas na indústria de crédito 
consignado do setor público nos proporciona um conhecimento significativo em relação ao perfil 
dos nossos usuários e às principais oportunidades e desafios do mercado. 

Em 30 de junho de 2020, contamos com mais de 1 milhão de contratos de empréstimos ativos e 
R$ 4,9 bilhões de carteira de crédito consignado. Em 31 de dezembro de 2019, contávamos com 
mais de 700 mil contratos de empréstimos ativos e R$ 3,7 bilhões de carteira de crédito 
consignado. Nosso modelo de negócio, baseado na diversificação dos canais de distribuição 
prioritários, compostos pela solução digital, lojas próprias e correspondentes exclusivos, nos 
permite maior eficiência e agilidade na concessão do crédito, refletindo em um elevado potencial 
de originação, com um baixo índice de inadimplência, característico deste produto. 

Modelo de negócio inovador e proprietário com foco dedicado ao consumidor final 

Nossa proposta é altamente disruptiva pois um percentual superior a 91% do volume mensal de 
empréstimos é originado por meio de canais próprios de distribuição (lojas próprias, 
correspondentes exclusivos e end-to-end digital). Dessa forma, possuímos relacionamento direto 
com o cliente, podendo aumentar nosso conhecimento sobre suas necessidades e identificar novas 
oportunidades de negócio: maior retenção, aumento da participação na carteira do cliente (share of 
wallet) e potencialmente o cross-selling de novos produtos. 

Tradicionalmente, o mercado de crédito consignado para bancos médios fundamentou seu 
crescimento através de canais terceirizados, em especial por meio da contratação de 
intermediários comissionados, constituindo uma relação distante desses bancos com os tomadores 
de crédito. Nossa forma de atuação diferenciada por meio de nossos canais próprios nos permite, 
com uma relação direta com o cliente final, aumentar sua fidelização. 

Protagonismo na transformação “end-to-end” digital da cadeia de valor do crédito consignado 

Nosso frequente contato com o consumidor nos permite compreender os desafios do processo da 
concessão do crédito consignado. Com esse conhecimento, passamos a desenvolver soluções 
com o objetivo de melhorar a jornada do usuário, desde simulações até a formalização e liberação 
do crédito. Nesse contexto, acreditamos ter sido a primeira instituição financeira de médio porte no 
Brasil a criar uma plataforma end-to-end digital, para que nossos clientes desfrutem de uma 
experiência mais amigável na obtenção de crédito consignado.  

Para o desenvolvimento dessa plataforma end-to-end digital, nossa equipe investiu intensamente 
no desenvolvimento de soluções digitais próprias e inovadoras, respeitando o arcabouço 
regulatório necessário, sempre com o objetivo de oferecer uma contratação de crédito consignado 
on-line rápida, segura e que proporcione uma experiência positiva para nossos clientes. 

Utilização de tecnologia avançada para coleta e tratamento de dados  

Nossa transformação digital não é apenas focada na capacidade de originação on-line, mas 
também na coleta e no tratamento de dados, de acordo com a regulamentação em vigor, com o 
objetivo de entender melhor o comportamento dos nossos clientes e oferecer uma melhor 
experiência. Dentre as tecnologias utilizadas pela nossa equipe de análise de dados, temos 
ferramentas para otimização da precificação de pedidos de crédito consignado, análise 
comportamental para maximizar a retenção de clientes (minimizar churn ou evasão de clientes) e 
rentabilização e monetização da base atual de clientes por meio do aumento do share of wallet.  

Também investimos em tecnologia nas demais áreas de suporte para que nossos clientes tenham 
a melhor experiência possível. Para isso, no último ano a equipe de tecnologia aumentou em mais 
de 40%, com o incremento de 92 para 132 funcionários dedicados. Essa aquisição de talentos e 
melhoria nos sistemas internos elevou nossa capacidade de processamento de dados, 
possibilitando um ganho de escala na nossa capacidade de realizar simulações digitais de 
contratação de operações de crédito. 

Cultura e estrutura organizacional inovadora, que promove a agilidade, otimização da cadeia 
de valor e transformação digital  

Em meados de setembro de 2019 realizamos uma reestruturação organizacional completa, com o 
objetivo de se adequar à nova fase fundamentada pela transformação digital. Identificamos oportunidades 
para ganhar eficiência e produtividade, saindo do modelo tradicional verticalizado e hierárquico para um 
modelo horizontal de cadeia de valor, o qual é focado na maximização de resultado para diferentes 
unidades ou tribos (originação, rentabilização, retenção, tecnologia e funding, dentre outras). 
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Quatro medidas-chave foram tomadas para otimizar a governança e fomentar a transformação 
digital: (i) criação do Transformation Office, estrutura de desenvolvimento de soluções organizada na 
forma de tribos e squads com objetivo de garantir agilidade na implementação de quaisquer 
iniciativas que promovam nossa transformação digital; (ii) Touchpoint com o CEO, encontro semanal 
para manter o CEO atualizado sobre os principais movimentos e resultados da transformação digital; 
(iii) criação do Board Digital, comissão para transformação digital, buscando fomento à criatividade, 
alinhamento de estratégia e avaliação de resultados com líderes da transformação digital; (iv) criação 
dos Centros de Excelência especializados nos diferentes temas estratégicos para o modelo digital, 
formados por equipes institucionais, cujos principais objetivos são garantir a qualidade de entregas 
em todas as unidades de negócio, disseminação de conhecimento e cultura organizacional e 
formação de profissionais qualificados e soluções para suplementar demandas internas. 

Essas iniciativas promovem maior visibilidade e foco em nossas oportunidades de negócio. Ademais, 
nossa nova estrutura promove flexibilidade e agilidade para a tomada de decisão, tendo em vista o 
ambiente transformacional e de alto crescimento da aderência de usuários na plataforma digital. 

Canal de distribuição omnichannel com capacidade de alcance nacional e com 
características diferenciadas em relação à abordagem com foco total ao cliente 

Nossa plataforma de distribuição prioritária possui três pilares, os quais possuem dinâmicas 
distintas e complementares: 

 End-to-end digital; 

 Lojas próprias; e 

 Correspondentes exclusivos. 

Nossa presença física está bem consolidada nas regiões sul e sudeste do Brasil, por meio da 
nossa atuação de aproximadamente 25 anos no mercado de crédito consignado do setor público. 
Nossa plataforma digital, por outro lado, rompe barreiras regionais, possibilitando um alcance muito 
mais amplo, criando condições de o Banco originar crédito consignado para aposentados e 
pensionistas do INSS por todo o território brasileiro. 

O canal de distribuição end-to-end digital ampliou a nossa capacidade de atuação, proporcionando 
escalabilidade e melhorando a experiência dos tomadores de crédito. Além disso, a transformação 
digital impactou positivamente os canais de distribuição físicos por meio de melhorias de processos 
de suporte, trazendo redução de custos e proporcionando maior foco nas atividades de alto valor 
agregado, como originação e suporte aos clientes. 

Nossa distribuição, impulsionada pelos canais prioritários, nos permite estar constantemente em 
contato com o cliente final, melhorando a experiência do cliente. Esse fato se traduz em baixa 
rotatividade de clientes, redução de despesas com comissões e potencial sinergia com eventuais 
novos produtos. 

Histórico de crescimento sustentável, suportado por uma estratégia bem definida com alta 
rentabilidade e sólida estrutura de capital 

Nosso modelo de negócio preza pelo crescimento sustentável, no qual o aumento da carteira de 
crédito consignado não impacta de forma negativa a rentabilidade do Banco, mantendo níveis 
consistentes de retorno sobre o patrimônio líquido. 

O canal de distribuição end-to-end digital possibilita o aumento de escala da plataforma de 
originação do Banco, reduzindo o custo de aquisição de novos clientes e mantendo as margens em 
níveis atrativos e com rentabilidade. 

Em termos de gerenciamento de risco, sempre praticamos uma abordagem conservadora, refletida 
pelos Índices de Basileia acima do mínimo regulatório (10,5%) no período de seis meses findo em 
30 de junho de 2020 (23,70%) e nos últimos três exercícios fiscais (20,60%, 24,42% e 20,89% em 
2019, 2018 e 2017, respectivamente). 

Diversificação estratégica e exposição ao mercado de crédito corporativo de forma eficiente 
por meio de seguros 

Nossas investidas, Junto Seguros S.A. e Junto Resseguros S.A., representam uma oportunidade 
de diversificação para nós, atuando no mercado de seguro garantia e resseguros para clientes 
corporativos de grande, médio e pequeno porte. 

Entendemos que nosso negócio de seguro garantia possibilita exposição a risco de crédito corporativo de 
forma mais atraente que por meio de crédito direto bancário, tendo em vista que: (i) o mercado de seguro 
garantia têm demonstrado forte expansão, com crescimento dos prêmios coletados nos últimos anos 
superior ao aumento da carteira de crédito corporativo; (ii) o arcabouço regulatório permite, com solidez e 
segurança, uma estrutura de capital mais eficiente e um retorno sobre capital próprio mais atraente; e (iii) 
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a possibilidade de controle de exposição a riscos por meio do negócio de resseguros, que permite originar 
apólices de valores elevados, com retenção de prêmios e participação adequada nos resultados, ao 
mesmo tempo em que distribui o risco entre sólidos resseguradores nacionais e internacionais. 

Estratégia 

Nossa estratégia está fundamentada no desenvolvimento da relação com o cliente, por meio da 
ampliação do nosso canal de distribuição digital e utilização de nossas lojas físicas e 
correspondentes exclusivos. A expansão do canal end-to-end digital, conjuntamente com a 
transformação digital dos demais canais físicos, tem como objetivo aumentar de forma significativa 
nosso market share no mercado de crédito consignado e posterior rentabilização do nosso 
relacionamento com o cliente por meio de novos produtos. Desta forma, os principais componentes 
da nossa estratégia de longo prazo são detalhados abaixo: 

Tornarmo-nos a instituição financeira de referência para nossos clientes colocando-os no 
centro do nosso ecossistema  

Acreditamos que o principal ponto estratégico do Banco está na proximidade e conhecimento do 
seu consumidor final, o tomador de crédito consignado. Esse relacionamento só é possível por 
meio da originação via canais de distribuição próprios, ou seja, utilizando a plataforma end-to-end 
digital, lojas próprias ou nossos correspondentes exclusivos. 

Colocar o nosso cliente no centro do modelo de negócio nos possibilita compreender melhor as 
barreiras e desafios da jornada para a liberação de crédito consignado e proporcionar soluções 
inovadoras para melhorar a experiência do cliente, aumentando, consequentemente, sua fidelização.  

Acreditamos que proporcionar um processo ágil e eficiente, focado na qualidade do serviço, nos 
diferenciará dos demais competidores e proporcionará um relacionamento de longo prazo com 
nossos clientes, possibilitando potenciais sinergias por meio de cross-selling com novos produtos. 

Ampliar continuamente nossa operação de crédito consignado  

Somos focados em sermos os melhores. Pretendemos reforçar nossa operação de crédito 
consignado, com o objetivo de ampliá-la significativamente, adotando as seguintes medidas:  

 constante inovação do canal digital, que permite a contratação de operações de crédito 
consignado pelo celular, computador ou tablet em qualquer região do país, sem a necessidade 
de intermediários. É um canal de venda direto com o cliente, moderno e de fácil manuseio, que 
possui custos inferiores ao correspondente bancário; 

 aumento de campanhas publicitárias e de marketing, em especial marketing digital, para gerar 
oportunidades de vendas para as lojas próprias e correspondentes exclusivos e, 
principalmente, amadurecer e universalizar o canal de distribuição digital; 

 fortalecimento da estratégia de portabilidade de operações de crédito consignado para capturar novos 
clientes oriundos de instituições concorrentes, passando a deter o relacionamento com o cliente tomador 
do crédito e a aumentar a carteira de crédito (share of wallet) dos clientes ativos com o Banco;  

 fortalecimento da estratégia de retenção de clientes, oferecendo a melhor experiência possível 
e ofertando no timing correto condições favoráveis para permanência de nossos clientes face a 
ofertas de portabilidade de instituições concorrentes, assim promovendo a minimização do 
churn e mantendo a rentabilidade dos negócios com uma base de clientes estável e fiel; e 

 desenvolvimento e utilização de tecnologias inovadoras que fomentem o crescimento de nossa 
carteira de créditos consignado, gerando ganhos operacionais na originação, aprovação, 
processamento e concessão do crédito, suportados por processos de governança robustos 
que garantam a sua sustentabilidade. 

De acordo com o Banco Central do Brasil, em 31 de dezembro de 2019 o saldo da carteira de crédito 
pessoal consignado total era de R$ 383 bilhões, sendo que deste total o Banco detinha R$ 3,7 bilhões, 
correspondente a 1% do mercado. Por sua vez, o saldo da carteira de crédito pessoal consignado 
oriundo do convênio para atender beneficiários do INSS respondia por R$ 138 bilhões do volume total, 
sendo a nossa participação nesse convênio equivalente a R$ 1,7 bilhão ou 1,2% do mercado. 

Ampliação do nosso market share em crédito consignado por meio da consolidação do 
canal digital  

Temos a visão de que a plataforma end-to-end digital é inovadora e promove uma disrupção no 
mercado de crédito consignado, oferecendo uma experiência positiva para o nosso cliente, ampliando o 
alcance de nossos serviços para todo o território nacional e promovendo ganhos de escala. 

Nossa solução digital para aposentados e pensionistas do INSS está completamente operacional e 
apresenta alto desempenho, refletido pelo crescimento material no volume mensal de originações de crédito 
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consignado no exercício social de 2019. Essa alta performance reforça nossa visão de que o formato digital 
nos permitirá elevar o tamanho da nossa carteira significativamente, expandindo nosso market share. 

Posteriormente, teremos a oportunidade de replicar a estratégia digital para os demais 96 
convênios federais, estaduais e municipais, aumentando o potencial mercado endereçável e 
potencializando nossa capacidade de originação.  

Fortalecer nossa plataforma omnichannel para nossos clientes, alavancando o potencial de 
nosso canal próprio 

Em 30 de junho de 2020 nossos canais próprios correspondiam a 96% da originação de crédito 
consignado. Em 31 de dezembro de 2019 correspondiam a 91%. Pretendemos reforçar nossa 
estratégia de distribuição, mantendo a ênfase nos canais próprios, da seguinte forma:  

 continuar o processo de expansão de originação via canal digital, por entendermos ser o mais 
ágil para o cliente, além de mais rentável para nossa expansão; 

 manter lojas próprias e correspondentes exclusivos com o objetivo de complementar a 
experiência digital e oferecer uma plataforma omnichannel, redesenhando seu papel no 
mercado de crédito consignado; e 

 utilizar soluções tecnológicas para facilitar a experiência de nossos clientes que acessam 
nossas lojas próprias e correspondentes exclusivos, buscando proporcionar experiência 
semelhante àquela obtida pelos clientes que utilizaram o canal digital end-to-end. 

Priorizar o crescimento sustentável sem prejudicar a nossa rentabilidade 

Pretendemos ampliar nossas operações de crédito consignado, mantendo a nossa rentabilidade, 
em linha com a forma como historicamente operamos nossos negócios. Para tanto, pretendemos 
adotar, entre outras, as seguintes medidas:  

 manter a nossa independência de funding, tendo em vista serem os custos de captação de 
recursos um importante fator para a nossa rentabilidade, por meio da diversificação de nossas 
fontes de captação, que incluem emissão de Letras Financeiras no mercado de capitais local, 
depósitos a prazo, emissões de bonds e securitizações (cessões de crédito para FIDCs), além 
de outras formas de captação de funding disponíveis;  

 manter nossos custos operacionais e administrativos em níveis que acreditamos serem ideais 
tendo em vista o nosso contexto de crescimento, investindo no contato direto com nossos 
clientes através do canal digital e lojas próprias; e  

 expandir nossa carteira de crédito consignado por meio da plataforma digital, a qual possui 
ganhos materiais de escala e resultam em um custo unitário menor que o realizado por meio 
do canal de distribuição físico. 

Expandir a atuação digital da Junto Seguros, empresa controlada em conjunto, com 
consequente aumento da operação de nossa resseguradora  

O objetivo é alavancar a transformação digital realizada também nos negócios de seguros para 
continuar aumentando a eficiência, escalabilidade e segurança no mercado de seguro garantia. Em 
30 de junho de 2020, o Banco tinha mais de 15 mil clientes assegurados (mais de 17 mil em 31 de 
dezembro de 2019) e acredita que um processo end-to-end digital permitirá expandir a atuação 
para novos clientes de médio e pequeno porte.  

Em 2020, aproximadamente 87% das emissões de apólice de seguro garantia foram feitas através 
da plataforma digital (71% em 2019), sendo este um processo mais rápido e eficiente para nossos 
parceiros que observam tempos de respostas cada vez menores, quando não imediatas. O Banco 
acredita que possuir uma plataforma eficiente e completamente digital irá diferenciá-la dos 
competidores em um potencial cenário de universalização do seguro garantia no Brasil. 

Com equipes multidisciplinares também organizadas em squads5, a jornada digital em nossa 
seguradora vem entregando resultados rápidos e consistentes, como o desenvolvimento de 
modelos de análise de crédito com aplicação de advanced analytics, que hoje nos permitem 
aprovar mais limites para mais empresas mantendo a sinistralidade nos baixos níveis 
historicamente observados. O investimento em tecnologia também se reflete na modernização do 
backoffice, na automação de processos internos, na modernização da base de dados e no 
desenvolvimento de capacitações em marketing digital, além de inovações constantes para a 
melhor experiência dos clientes, como apólices com QR Code e registradas em blockchain que 
oferecem transparência e segurança para tomadores e segurados. 

 
5Squads: equipes multidisciplinares com autonomia para tomar decisões e definir prioridades, com ciclos curtos de entregas, alinhados aos objetivos de negócio da 
empresa. 
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Adicionalmente, a jornada digital da seguradora se reflete também na performance da 
resseguradora, tendo em vista que possibilita melhorias do processo e o crescimento do montante 
por ela ressegurado.  

Foco em eficiência e produtividade por meio de inovação digital contínua e agilidade 
organizacional 

Pretendemos continuar a aumentar nossa produtividade e eficiência se alavancando fortemente na 
infraestrutura digital construída pelo Banco e manter as boas práticas de governança implantadas 
adotando as seguintes práticas: 

 manter a estrutura de suporte à transformação digital, promovendo uma visão estratégica do 
modelo de negócio e permitindo a tomada de decisões rápidas e eficazes, posicionando o 
Banco como uma empresa de tecnologia no segmento de crédito consignado; 

 continuar buscando ferramentas tecnológicas que possam (i) acelerar o processo de 
concessão de crédito, (ii) prover uma experiência melhor para nossos clientes e (iii) simplificar 
processos internos, aumentando a produtividade dos funcionários e, consequentemente, 
melhorando a eficiência do Banco; e 

 tendo em vista o ambiente dinâmico em decorrência da tecnologia, alavancar-nos em nossa 
estrutura organizacional horizontal, com base em tribos e squads, que torna o processo de go-
to-market mais rápido. 

Sermos uma empresa atrativa para trabalhar com uma cultura única e forte senso de 
conquista para atrair e reter novos talentos 

Pretendemos continuar consolidando a mudança organizacional trazida pela transformação digital 
pela qual passamos, adotando as seguintes medidas:  

 atração e retenção de talentos, fundamental para o desenvolvimento do Banco, além de foco 
na promoção de um ambiente de trabalho com cultura de excelência, onde talentos sejam 
constantemente motivados por novos desafios; 

 relacionamento próximo com possíveis canais de geração de novos talentos como 
universidades e associações, a fim de estimular o reconhecimento da marca nacionalmente e 
nos posicionar como referência entre as melhores empresas para se trabalhar no país; e 

 manutenção de uma estrutura organizacional horizontal e cultivo do conceito de ownership 
como pilar da cultura do Banco. 

Estrutura Societária 

O organograma a seguir reflete nossa estrutura societária:  

 
Para mais informações sobre nossa estrutura societária, veja item “15.4 - Organograma dos 
acionistas e do grupo econômico” do nosso Formulário de Referência, incorporado por referência a 
este Prospecto. 
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Eventos Recentes  

Impactos da Pandemia do COVID-19 no Banco 

O Banco, assim como todo o mercado, está enfrentando um período de incertezas relacionado ao 
impacto contínuo da pandemia do coronavírus (COVID-19), especialmente no Brasil, que inclui a 
deterioração significativa da esperada recuperação econômica, consequentemente revertendo as 
expectativas (anteriores à atual pandemia) de uma recuperação econômica e de aumento da renda 
da população brasileira. Nesse ambiente econômico desafiador, o Banco está focado em tomar as 
medidas necessárias para fortalecer sua saúde financeira face ao impacto contínuo e sem 
precedentes da COVID-19. 

Desde o início da pandemia, temos adotado medidas preventivas, incluindo, mas não se limitando 
a: adoção do regime de teletrabalho para todos os funcionários, administrativos e de vendas (Lojas 
Próprias), reforço do caixa, aumento das vendas através dos canais digitais, adoção de protocolos 
de saúde, para proteção dos poucos funcionários e prestadores de serviços que precisam trabalhar 
na sede do Banco, adequação dos sistemas de TI e criação de um grupo de trabalho especial para 
acompanhamento da pandemia, deliberação sobre a permanência dos funcionários no regime de 
teletrabalho, etc. 

Acreditamos que essas medidas e nossa posição financeira atual são adequadas para garantir o 
cumprimento de nossas obrigações de longo e curto prazos e, embora não tenhamos no momento 
motivos para acreditar que não seremos capazes de continuar operando nossos negócios, a 
administração entende que a pandemia do COVID-19 poderá trazer efeitos adversos relevantes no 
nosso resultado. 

Para informações mais detalhadas, ver item 10.9 do Formulário de Referência, incorporado por 
referência a este Prospecto. 

Informações Adicionais 

Nossa sede está localizada na Rua Comendador Araújo, 614, Curitiba, PR, Brasil. O nosso 
departamento de Relações com Investidores está localizado no 5º andar da nossa sede, o telefone 
é (41) 3351-9950, fax (41) 32403898, e-mail ri@paranabanco.com.br e o sítio na internet é 
http://riparanabanco.mzweb.com.br/default_pt.asp?idioma=0&conta=28. As informações 
constantes em nosso website ou que podem ser acessadas por meio dele não integram esse 
Prospecto e não são a ele incorporadas por referência. 

Principais Fatores de Risco do Banco 

Os potenciais compradores da Units devem considerar de forma cuidadosa os riscos específicos 
relacionados ao Banco e às Units. Devem ser consideradas, à luz das circunstâncias financeiras e 
dos objetivos do investimento, todas as informações constantes neste Prospecto e no Formulário 
de Referência, incorporado por referência a este Prospecto. Apesar do Banco considerar os fatores 
de risco relacionados abaixo como os cinco principais fatores de risco a ele relacionados, eles não 
são exaustivos, devendo os potenciais investidores analisar detalhada e cuidadosamente todas as 
informações contidas neste Prospecto, em especial a seção “Fatores De Risco Relacionados à 
Oferta E às Units” a partir da página 90 deste Prospecto, e o Formulário de Referência, 
incorporado por referência a este Prospecto, em especial a seção “4.1 – Fatores de Risco”, o qual 
encontra-se disponível para consulta conforme informações da seção “Documentos e informações 
incorporados a este Prospecto por referência” na página 26 deste Prospecto. 

O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia 
declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do novo 
coronavírus (COVID-19), provocou e pode continuar provocando um efeito adverso em nossas 
operações, inclusive paralisando integralmente ou parcialmente os nossos canais de venda. A 
extensão da pandemia da COVID-19, a percepção de seus efeitos ou a forma pela qual tal 
pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são 
altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso relevante em 
nossos negócios, em nossa condição financeira, nos resultados das operações e fluxos de 
caixa e, finalmente, em nossa capacidade de continuar operando nossos negócios. 

Em 11 março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia da COVID-
19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Na prática, a declaração significou o 
reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se disseminou por diversos continentes 
com transmissão sustentada entre as pessoas. 
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A declaração da pandemia da COVID-19 desencadeou severas medidas restritivas por parte de 
autoridades governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto. Como resultado, 
foram implementadas medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e 
lockdown, viagens e transportes públicos sofreram restrições, locais de trabalho foram fechados 
por períodos prolongados, cadeia de suprimentos foram interrompidas, o consumo foi reduzido de 
uma maneira geral. No Brasil, alguns estados e municípios, incluindo das localidades em que o 
Banco possui estabelecimentos, seguiram essas providências, adotando medidas, como restrição 
à circulação e isolamento social, para impedir ou retardar a propagação da doença, gerando o 
fechamento de shoppings, áreas de grande circulação, parques e demais espaços públicos. Além 
disso, essas medidas influenciaram o comportamento da população em geral, resultando na 
acentuada queda ou até mesmo na paralisação das atividades de companhias de diversos setores, 
bem como numa redução drástica de consumo.  

O setor bancário foi diretamente afetado por medidas editadas pelo Governo Federal para proteção 
dos clientes, dentre elas algumas mudanças nas regras de concessão de empréstimos 
consignados, nosso principal produto. Em especial, o prazo para quitação de consignados para 
aposentados e pensionistas do INSS foi estendido de 72 parcelas para 84 parcelas. É possível que 
parte relevante de nossos clientes faça uso dessas extensões de prazo. 

O Banco não pode garantir que seus negócios não serão paralisados ou seus canais de venda, 
próprios e terceirizados, fechados em razão do surto da COVID-19, incluindo em razão de uma 
nova onda de casos. Não é possível prever as consequências que isso poderia gerar, nem se o 
Banco poderá ser obrigado a adotar medidas adicionais em razão da mencionada pandemia. 

Como o Banco adotou a prática de home office / teletrabalho para a totalidade de seus funcionários 
administrativos quando da declaração de pandemia, situação que ainda persistia na data deste 
Prospecto, essa prática pode afetar negativamente a produtividade e causar outras interrupções 
nos negócios do Banco. 

Além disso, tendo em vista as potenciais alterações no cenário nacional provocadas pela pandemia 
do COVID-19, o Banco pode não ser capaz de ajustar suas despesas às variações rápidas e 
intensas demandadas pelo mercado. Pode ser necessário, por exemplo, alterar os números de 
empregados e colaboradores em geral, e o Banco pode não conseguir implementar essas 
mudanças em consonância com as necessidades reais dos consumidores. O Banco também atua 
com base tanto em despesas fixas quanto variáveis, e, em caso de redução significativa de 
demanda, pode não ser possível reduzir nossas despesas fixas. Portanto, nossos desempenhos 
financeiros podem ser adversamente afetados. 

Adicionalmente, uma recessão e/ou desaceleração econômica global, notadamente no Brasil, além 
de resultar em um aumento do desemprego, pode resultar em (i) menor atividade comercial e de 
consumo, tanto durante a pandemia da COVID-19 quanto depois da redução do surto, (ii) receio dos 
consumidores de adoecerem e (iii) aumento do inadimplemento dos clientes. Todos esses fatores 
podem impactar adversamente o setor bancário e consequentemente afetar nossos resultados. 

Além do risco de maior inadimplemento mencionado acima, as medidas de restrições à circulação 
impostas a lojas, bancos, lotéricas, como a restrição de horário de funcionamento, por exemplo, 
podem dificultar ou atrasar a realização dos pagamentos devidos por parte de nossos clientes. 

O Banco acredita, ainda, que a extensão dos impactos da pandemia dependerá de desenvolvimentos 
futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, incluindo, dentre outros, a duração e a distribuição 
geográfica do surto, sua gravidade, as ações para conter o vírus ou tratar seu impacto, a velocidade e 
mesmo a possibilidade de recuperação das condições econômicas e operacionais usuais.  

Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas ou que demande políticas 
públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso 
nos nossos negócios, bem como na economia brasileira. Surtos de doenças também podem 
impossibilitar que nossos funcionários se dirijam aos seus locais de trabalho (incluindo por prevenção 
ou por contaminação em larga escala de nossos colaboradores), o que prejudicaria o regular 
desenvolvimento dos nossos negócios. Não conseguimos garantir que outros surtos regionais e/ou 
globais não acontecerão, e caso aconteçam, não conseguimos garantir que seremos capazes de 
tomar as providências necessárias para impedir um impacto negativo nos nossos negócios. 

Após a diminuição do surto da COVID-19, o Banco e suas controladas poderão continuar a ter impactos 
materialmente adversos em seus negócios como resultado do impacto econômico nacional e global, 
incluindo qualquer recessão, desaceleração econômica ou aumento nos níveis de desemprego no 
Brasil, que já ocorreram ou possam vir a ocorrer. Não temos conhecimento de eventos comparáveis 
que possam nos fornecer uma orientação quanto ao efeito da disseminação da COVID-19 e de uma 
pandemia global e, como resultado, o impacto final do surto da COVID-19 é altamente incerto. 
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Os impactos da pandemia da COVID-19 também podem precipitar ou agravar os outros riscos 
informados no Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto. 

Até a data deste Prospecto, não havia informações adicionais disponíveis para que pudéssemos 
realizar uma avaliação a respeito do impacto do surto do COVID-19 em nossos negócios, além 
daquelas apresentadas nos itens 7.9, 10.1 e 10.9 do Formulário de Referência, incorporado por 
referência a este Prospecto. Além disso, na data deste Prospecto, não é possível assegurar se, 
futuramente, tal avaliação será prejudicada ou qual será a extensão de tais efeitos em nossos 
resultados, tampouco é possível assegurar que não haverá incertezas materiais na capacidade de 
continuarmos operando nossos negócios. 

O Banco pode não ser capaz de cumprir com os índices financeiros exigidos pela legislação 
aplicável ou índices financeiros decorrentes de obrigações contratuais 

O Banco está sujeito a regulamentações específicas aplicáveis às instituições financeiras e companhias 
seguradoras. Além disso, pode ser parte em determinados contratos que estabelecem o compromisso 
de manutenção de determinados índices financeiros pelo Banco. Esse compromisso pode afetar nossa 
capacidade de reagir a mudanças na economia ou no nosso setor de atuação ou nossa capacidade de 
aproveitar novas oportunidades de negócios lucrativos. Além disso, em decorrência da pandemia da 
COVID-19, o Banco pode enfrentar restrições de caixa, o que pode comprometer e/ou dificultar o 
cumprimento dos covenants financeiros aos quais está sujeita no âmbito de suas obrigações. 

No caso de índices financeiros decorrentes de obrigações contratuais, eventual descumprimento pode 
configurar um evento de inadimplemento. Em tais casos, as obrigações a eles vinculadas poderão ser 
vencidas antecipadamente, de acordo com as disposições aplicáveis de referidos contratos, e o fluxo de 
caixa e a condição financeira do Banco poderão ser afetados de maneira relevante e adversa. Além 
disso, alguns dos contratos podem conter cláusulas que estabelecem o seu vencimento antecipado 
caso ocorra um evento de inadimplemento em outros contratos ou o vencimento antecipado de outros 
contratos seja declarado (cross-acceleration ou cross-default), o que também pode vir a afetar de 
maneira adversa e relevante o fluxo de caixa e a condição financeira do Banco. Para mais informações, 
ver seção 10 do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.  

Adicionalmente, o Banco é obrigada a manter determinados índices financeiros exigidos pela 
legislação aplicável a instituições financeiras e/ou companhias seguradoras, como o Índice de 
Basilia, o descumprimento de tais índices poderá sujeitar o Banco a eventuais restrições, o que 
também pode vir a afetar de maneira adversa e relevante. Para mais informações, ver “O 
desenquadramento com as exigências mínimas de capital estabelecidas pelo Banco Central pode 
afetar adversamente nossa capacidade de crescimento e consequente geração de receita.”  

Nossas operações poderão ser influenciadas pelas regulamentações específicas em 
decorrência do COVID-19 

Desde o início da crise do novo coronavírus no Brasil, que gerou emergência de saúde pública de 
importância nacional, como parte da estratégia de enfrentamento da crise, o Conselho Monetário 
Nacional, o Banco Central e a SUSEP vêm editando uma série de normas que podem afetar 
nossos resultados operacionais e condição financeira.  

Dentre tais normas, destacam-se: (i) a Resolução CMN nº 4.782, de 16 de março de 2020, a Resolução 
CMN nº 4.782, de 16 de março de 2020, que estabeleceu, por tempo determinado, que as 
reestruturações de operações de crédito realizadas até 30 de setembro de 2020, ficam dispensadas de 
serem consideradas como indicativos de que uma obrigação não será honrada, com vistas à 
caracterização da respectiva exposição como ativo problemático. Esta dispensa não se aplica à 
reestruturação de operações já caracterizadas como ativos problemáticos na data de publicação da 
Resolução; (ii) a Resolução CMN nº 4.783, de 16 de março de 2020, que reduz o percentual do 
Adicional de Conservação de Capital Principal (ACCP), o qual caiu de 2,5% para 1,25% pelo prazo de 
um ano, com reversão gradual até março de 2022; (iii) a Resolução CMN nº 4.788, de 23 de março de 
2020, que aumenta o potencial permitido de recompra, por bancos, de letras financeiras de emissão 
própria, de 5% para 20%; (iv) a Resolução CMN nº 4.795, de 02 de abril de 2020, que permitiu ao 
Banco Central a concessão de empréstimos a instituições financeiras, com lastro em letras financeiras 
garantidas por operações de crédito, por meio de uma Linha Temporária de Liquidez Especial;  (v) a 
Resolução CMN nº 4.820, de 29 de maio de 2020, que determina vedações temporárias à distribuição 
de resultados e ao aumento de remuneração de administradores de instituições financeiras; (vi) a 
Circular nº 4.028, de 23 de junho de 2020, que dispõe sobre as operações de compra e venda, pelo 
Banco Central, de ativos de crédito privado negociados em mercado secundário, em linha com o texto 
da Emenda Constitucional 106, de 7 de maio de 2020; (vii) a Circular nº 4.033, de 24 de junho de 2020, 
que instituiu a dedução de até 30% do saldo compulsório de poupança - que deve ser recolhido no 
Banco Central, desde que tal saldo, obrigatoriamente, seja revertido em operações de crédito para 
micro e pequenas empresas; (viii) a Resolução CMN nº 4.803, de 9 de abril de 2020, que permite a 
reclassificação das operacaoes de credito renegociadas entre 1º de março de 2020 e 30 de setembro 
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de 2020 para o nível de risco em que estavam classificadas em fevereiro de 2020, antes dos efeitos 
econômicos das medidas de combate à COVID-19; e (ix) a Carta Circular Eletrônica SUSEP nº 1/2020, 
a Carta Circular Eletrônica SUSEP nº 4/2020 e a Carta Circular Eletrônica SUSEP nº 6/2020, que 
prorrogaram diversos prazos previstos para cumprimento de obrigações dos entes regulados perante a 
SUSEP, com o condão de evitar prejuízos à fiscalização das respectivas atividades e contribuir com o 
atual momento de enfrentamento da pandemia, diante do cenário extraordinário. Para mais 
informações, ver seção 7.5 do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto. 

No que se refere às entidades públicas relacionadas a deduções em folha de pagamento dos 
benefícios de aposentados, pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (“INSS”) e dos salários 
dos servidores públicos, foram editadas as seguintes normas, que também visam o enfrentamento da 
crise: (i) em 22 de julho de 2020 o INSS publicou a Instrução Normativa INSS nº 107, que possibilitou 
às instituições financeiras ofertar prazo de carência para o início do desconto da primeira parcela no 
benefício previdenciário, para o pagamento de empréstimos nas modalidades consignação, desde que 
não exceda 90 dias e que esse prazo seja computado no número máximo de parcelas a serem 
descontadas no benefício (acrescidas de juros pelo período de carência de acordo com a taxa 
pactuada), para liquidação do contrato, durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 2020, com efeitos até 31 de dezembro de 2020; (ii) o Decreto nº 4.530, de 
17 de abril de 2020, do Governo do Estado do Paraná, facultou a suspensão, por 90 dias, dos 
descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento. A suspensão depende de 
requerimento do servidor diretamente à instituição consignatária na qual tenha firmado o contrato de 
empréstimo, e as parcelas suspensas deverão ser acrescidas ao final do contrato de empréstimo 
(acrescidas de juros pelo período de suspensão de acordo com a taxa pactuada). Outros órgãos 
consignantes adotaram medidas semelhantes. Após a expiração dos prazos de carência, suspensões e 
reclassificações supramencionados, poderá haver um aumento no nivel de inadimplência dos nossos 
clientes, o que poderá resultar em um aumento nas perdas relativas à nossa carteira de crédito e ter um 
impacto negativo na nossa provisão para créditos de liquidação duvidosa. Não podemos prever qual 
seria o eventual impacto de tais medidas em nossas perdas de crédito, nem da suficiência de nossa 
provisão para créditos de liquidação duvidosa. Para mais informações, ver “Fatores de Risco – Estamos 
sujeitos a perdas associadas à nossa carteira de crédito, principalmente em razão da situação de 
solvência dos clientes e entidades conveniadas com os quais temos exposição de crédito significativa” 
do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto. 

Da mesma forma, outras alterações legislativas e/ou regulamentares atualmente em discussão, ou 
que venham a ser propostas, podem afetar adversamente e de forma relevante os nossos 
resultados operacionais e condições financeira. 

O principal negócio do Banco, que é o de empréstimo consignado, está sujeito a alterações 
de leis e regulamentos, interpretação judicial e eventos de rescisão, bem como a políticas 
de entidades públicas relacionadas a deduções em folha de pagamento dos benefícios de 
aposentados, pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (“INSS”) e dos salários 
dos servidores públicos. Quaisquer mudanças relacionadas a tais fatores podem afetar o 
negócio, a condição financeira e os resultados das operações e perspectivas do Banco.  

Em 30 de junho de 2020, o principal negócio do Banco era o de empréstimo consignado, que 
representava 99% da sua carteira de crédito total bruta de provisão. Os pagamentos referentes ao 
saldo devido pelo tomador do empréstimo consignado são deduzidos diretamente dos benefícios 
de aposentados e pensionistas do INSS, bem como dos salários de servidores públicos. Esse 
mecanismo de dedução de pagamento é regulamentado por diversas leis e regulamentos federais, 
estaduais e municipais, bem como está sujeito, eventualmente, à interpretação judicial. Quaisquer 
mudanças nas leis e regulamentos aplicáveis ou, ainda, em interpretações judiciais, podem 
restringir a atuação do Banco nesse segmento, impactando adversamente seus resultados. Ainda, 
o INSS reavalia constantemente suas políticas a respeito de deduções na folha de pagamento. 
Alterações nas normas do INSS ou na legislação a respeito das deduções em folha de pagamento 
podem afetar de forma negativa a operação de empréstimo consignado do Banco. 

Além disso, a concessão de empréstimo consignado a aposentados e pensionistas do INSS e a 
servidores públicos depende da autorização de entidades públicas às quais essas pessoas estão 
relacionadas. Ainda, se o contrato entre a entidade pública empregadora e o tomador for rescindido 
ou se o tomador deixar de receber o benefício ou o pagamento por qualquer motivo, isto pode 
acarretar um inadimplemento no pagamento do empréstimo consignado.  

No mesmo sentido, se o contrato de trabalho de um servidor público for rescindido, independentemente 
de a rescisão ocorrer por parte da entidade pública empregadora, por saída voluntária ou morte, a 
amortização do saldo em aberto do empréstimo consignado dependerá exclusivamente da capacidade 
financeira do tomador de amortizar o empréstimo consignado. Da mesma forma, se uma entidade 
pública empregadora sofrer deterioração de sua situação fiscal, ou, ainda, estiver em difícil situação 
financeira, pode ser que ela não consiga pagar os salários dos tomadores. 
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Qualquer um dos eventos acima pode aumentar o risco na carteira de empréstimo consignado do Banco. 

Quaisquer alterações referentes aos processos e regulamentos discutidos acima podem resultar na 
necessidade de mudanças ao sistema de cobrança mediante dedução na folha de pagamento 
adotado pelo Banco. Um novo sistema pode não ser tão eficaz quanto o sistema atual de dedução 
na folha de pagamento e pode ter custos operacionais mais altos, além de eventuais novas 
despesas de implementação. Nesse caso, pode ser exigido que o Banco redirecione sua linha de 
negócio a operações com um maior risco de crédito, o que pode afetar adversamente nossos 
resultados operacionais e situação financeira. 

Nossa incapacidade de atingir nossa estratégia de negócio pode ter um efeito negativo 
sobre o crescimento da nossa carteira de crédito. 

O crescimento da nossa carteira de crédito consignado, depende da implementação bem-sucedida 
da nossa estratégia de negócio. Nossa estratégia está sujeita à nossa habilidade de desenvolver 
produtos de crédito e tecnologia para originação e processamento de novos empréstimos, bem 
como à nossa competência para impulsionar o crescimento da nossa base de clientes e a 
expansão de nossos canais de distribuição, em especial os canais digitais. Neste sentido, nossa 
estratégia está sujeita a incertezas e riscos econômicos, de competência, regulatórios, 
operacionais, tecnológicos e fiscais, os quais podem estar fora do nosso controle. É provável que 
venhamos a enfrentar eventos e circunstâncias que poderão afetar a nossa estratégia de negócios. 

Nossa incapacidade de implementar um ou mais itens de nossa estratégia pode afetar 
adversamente o crescimento da nossa carteira de crédito, o que, por sua vez, pode ter um efeito 
negativo sobre nossos resultados. Qualquer um dos fatores abaixo, dentre outros, pode influenciar 
nossa habilidade de implementar nossa estratégia de negócio: 

 insuficiência na manutenção dos acordos com os empregadores atuais, em especial os mais 
relevantes, que permitam manter e/ou aumentar nossa base de clientes; 

 insuficiência na antecipação e adaptação do Banco a novas tendências do mercado de crédito; 

 insuficiência na manutenção de relacionamento com nossos correspondentes bancários 
multimarca e exclusivos; 

 insuficiência na antecipação e adaptação do Banco e novas tecnologias para oferta e 
concessão de crédito; 

 crescimento da competição nos mercados de crédito consignado; 

 aumento dos custos operacionais do Banco; 

 insuficiência na captação de recursos com custo conivente a nossa operação; 

 condições econômicas, políticas e corporativas do Brasil; 

 inflação, flutuações de câmbio e taxas de juros; 

 futuras regulamentações governamentais e novas interpretações sobre as normas aplicáveis 
ao Banco;  

 inadimplência de nossos clientes; e 

 pandemias (como, por exemplo, o COVID-19). 

Não temos controle total sobre esses fatores e nossos esforços para gerenciá-los podem ser 
insuficientes para manter nosso crescimento, o que poderá nos afetar adversamente. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, COORDENADORES DA OFERTA, 
CONSULTORES E DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre o Banco 
e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços: 

Banco e Acionistas Vendedores 
PARANÁ BANCO S.A. 

Rua Visconde de Nacar, 1.441, 6º andar, 
CEP 82590-300, Curitiba, Paraná 

At.: Sr. Cristiano Malucelli  
Tel.: +55 (41) 3351-9950 

Coordenadores da Oferta 
Coordenador Líder  
Banco J.P. Morgan S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 6º (parte),  
10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte),  
14º e 15º andares, Itaim Bibi 
CEP 04538-905, São Paulo, SP 
At.: Sr. Marcelo Porto 
Tel.: +55 (11) 4950-3700 
www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt 

Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. 
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 
17º andar 
CEP 04542-000, São Paulo, SP 
At.: Sr. Fabio Federici 
Tel.: +55 (11) 3371-0000 
http://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil 

Banco Bradesco BBI S.A. 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,  
n° 1.309, 10° andar 
CEP 04543-011, São Paulo, SP 
At.: Glenn Mallett 
Tel.: +55 11 2169 4672 
Fax: +55 11 3847-9856 
www.bradescobbi.com.br  

XP Investimentos Corretora de Câmbio, 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 25º ao 
30º andar 
CEP 04551-065, São Paulo, SP 
At.: Vitor Saraiva 
Tel.: +55 (11) 4871-4277 
www.xpi.com.br 

Consultores Legais Locais do Banco e dos 
Acionistas Vendedores Consultores Legais Externos do Banco 

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga 
Advogados 
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447 
CEP 01403-001, São Paulo, SP 
At.: Sra. Vanessa Fiusa 
Tel.: +55 (11) 3147-2834 
www.mattosfilho.com.br 

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP 
Rua Colômbia, nº 325 
CEP 01438-000, São Paulo, SP 
At.: Tobias Stirnberg / Fabiana Sakai 
Telefone: +55 (11) 3927-7781 
www.milbank.com 

Consultores Legais Locais dos 
Coordenadores da Oferta 

Consultores Legais Externos dos 
Coordenadores da Oferta 

Pinheiro Neto Advogados 
Rua Hungria, nº 1.100 
CEP 01455-906, São Paulo, SP 
At.: José Luiz Homem de Mello / Guilherme 
Monteiro 
Tel.: +55 (11) 3247-8400 
Fax: +55 (11) 3247-8600 
www.pinheironeto.com.br 

White & Case LLP  
Av. Brig. Faria Lima, 2.277, 4º andar 
CEP: 01452-000, São Paulo, SP 
At.: Donald E. Baker / John P. Guzman 
Tel.: (11) 3147-5600 
Fac-símile: (11) 3147-5611 
http://www.whitecase.com/ 
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Auditores Independentes do Banco 
KPMG Auditores Independentes 

Rua Arquiteto Olavo Redig Campos, 105, 6º – 12º andar 
Edifício EZ Towers, Chácara Santo Antônio 

CEP 04711-904, São Paulo / SP 
At.: Sr. Rodrigo M. Lia 

Tel.: +55 (11) 3940-3236 
https://kpmg.com/br 

 
Declaração de Veracidade das Informações 

O Banco, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de veracidade 
das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais encontram-se anexas a 
este Prospecto a partir da página 117. 
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DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO POR REFERÊNCIA 

Os seguintes documentos, conforme arquivados na CVM, são incorporados por referência a 
este Prospecto: 

 o Estatuto Social Consolidado do Banco, conforme aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária do Banco em 30 de janeiro de 2020 e homologado pelo BACEN em 10 de 
março de 2020 e posteriormente alterado por meio da assembleia geral de acionistas do 
Banco realizada em 20 de fevereiro de 2020, cuja ata foi devidamente homologada pelo 
BACEN em 12 de março de 2020 e da assembleia geral de acionistas do Banco realizada 
em 17 de julho de 2020, [cuja ata foi devidamente homologada pelo BACEN em [•] de [•] 
de 2020]; 

 o Formulário de Referência do Banco, em sua versão mais recente disponibilizada no site 
da CVM, elaborado nos termos da Instrução CVM 480; 

 as informações trimestrais, consolidadas, do Banco relativa ao período de seis meses encerrado 
em 30 de junho de 2020, elaboradas de acordo com o IFRS, acompanhadas do respectivo 
relatório da administração, das notas explicativas e do relatório do auditor independente; 

 as demonstrações financeiras, consolidadas, do Banco relativas aos exercícios sociais 
findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, elaboradas de acordo com o IFRS, 
acompanhadas do respectivo relatório da administração, das notas explicativas e do 
relatório do auditor independente; 

Exceto por tais documentos, nenhum outro documento ou informação disponível no site da CVM ou 
do Banco ou da B3 é incorporado a este Prospecto por referência. 

Estatuto Social 

O Estatuto Social do Banco se encontra disponível para consulta nos seguintes endereços eletrônicos:  

Banco: http://riparanabanco.mzweb.com.br/ – nesse website acessar “Governança Corporativa”, e, 
em seguida, clicar em “Estatuto Social”. Posteriormente, acessar a versão mais recente 
disponibilizada do Estatuto Social. 

CVM: www.cvm.gov.br – nesse website acessar “Companhias”, localizado no canto esquerdo da 
página, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, depois digitar “Parana 
Banco” e clicar em “Continuar”, posteriormente acessar “Parana Banco S.A.” e, em seguida, clicar em 
“Estatuto Social”. Na versão mais recente disponibilizada do “Estatuto Social”, acessar “Consulta”. 

Formulário de Referência 

Informações detalhadas sobre o Banco, seus resultados, negócios e operações poderão ser 
encontradas no Formulário de Referência, elaborado nos termos da Instrução CVM 480, que se 
encontra disponível para consulta nos seguintes endereços eletrônicos:  

Banco: http://riparanabanco.mzweb.com.br/ – nesse website acessar “Informações Financeiras” e, 
em seguida, clicar em “Formulário de Referência”. Posteriormente, acessar a versão mais recente 
disponibilizada do Formulário de Referência. 

CVM: www.cvm.gov.br – nesse website acessar “Companhias”, localizado no canto esquerdo da 
página, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, depois digitar “Parana 
Banco” e clicar em “Continuar”, posteriormente acessar “Parana Banco S.A.” e, em seguida, clicar 
em “Formulário de Referência”. Na versão mais recente disponibilizada do “Formulário de 
Referência”, acessar “Consulta”. 
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Demonstrações Financeiras 

As nossas informações trimestrais consolidadas relativas ao período de seis meses encerrado e 30 
de junho de 2020 e as demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, acompanhadas dos respectivos relatórios 
da administração e notas explicativas encontram-se disponíveis para consulta nos seguintes 
endereços eletrônicos: 

Banco: http://riparanabanco.mzweb.com.br/ – nesse website acessar “Informações Financeiras”, 
localizado na parte superior do website, clicar em “Central de Resultados”, e em seguida clicar na 
demonstração financeira desejada. 

CVM: www.cvm.gov.br – neste website acessar “Companhias”, localizado no canto esquerdo da 
página, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, depois digitar “Parana 
Banco” e clicar em “Continuar”, posteriormente acessar “Parana Banco S.A.” e, em seguida, clicar 
em “Dados Econômico-Financeiros” e, finalmente, clicar na demonstração financeira desejada. 

Os investidores devem ler os itens 4.1 e 4.2 do Formulário de Referência incorporado por 
referência a este Prospecto, bem como as Seções deste Prospecto “Sumário do Banco – 
Principais Fatores de Risco Relativos ao Banco” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e 
às Units”, nas páginas 19 e 90 deste Prospecto, respectivamente para ciência dos riscos que 
devem ser considerados antes de decidir investir nas Units. 
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SUMÁRIO DA OFERTA 

O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar 
antes de investir nas Units. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este 
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário do Banco – Principais 
Fatores de Risco do Banco” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units” nas páginas 19 
e 90, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de 
Referência do Banco, incorporado por referência a este Prospecto, e nas demonstrações 
financeiras e respectivas notas explicativas, anexas a este Prospecto, para melhor compreensão 
das atividades do Banco e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Units. 

Ações Ordinárias Ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de 
emissão do Banco, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 
gravames, objeto da Oferta, e subjacentes às Units.  

Ações Preferenciais Ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal 
de emissão do Banco, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus 
ou gravames, objeto da Oferta, e subjacentes às Units.  

Ações em Circulação no 
Mercado após a Oferta (Free 
Float) 

Antes da realização da Oferta, nenhuma Unit lastreada em ações 
ordinárias e preferenciais do Banco está em circulação no 
mercado (considera-se “ações em circulação” todas as ações do 
Banco, com exceção das de titularidade do controlador, das 
pessoas a ele vinculadas, dos administradores do Banco e das 
ações mantidas em tesouraria). Após a realização da Oferta, sem 
considerar a colocação do Lote Suplementar, estima-se que todas 
as Units, representativas de [•]% do capital social do Banco, 
estarão em circulação no mercado, sem considerar a colocação do 
Lote Adicional. Considerando a colocação do Lote Suplementar, 
estima-se que [•]% do capital social do Banco estará em circulação 
no mercado. Para mais informações, veja seção “Informações 
sobre a Oferta – Composição do Capital Social” na página 44 
deste Prospecto. 

Agente Estabilizador  Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. , agente autorizado 
a realizar operações de estabilização de preço das Units no 
mercado brasileiro, nos termos do Contrato de Estabilização. 

Agentes de Colocação 
Internacional 

J.P. Morgan Securities LLC; Goldman Sachs & Co LLC, 
Bradesco Securities Inc. e pela XP Investments US, LLC, 
considerados em conjunto. 

Anúncio de Encerramento Anúncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado 
imediatamente após a distribuição das Units, limitado a seis 
meses, contados a partir da data de divulgação do Anúncio de 
Início, na forma do artigo 29 e anexo V da Instrução CVM 400, 
disponibilizado nos endereços indicados na seção 
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 75 
deste Prospecto, informando o resultado final da Oferta. 

Anúncio de Início Anúncio de início da Oferta, a ser divulgado na forma do Artigo 52 
e Anexo IV da Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços 
indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da 
Oferta” na página 75 deste Prospecto, informando acerca do início 
do Prazo de Distribuição. 
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Anúncio de Retificação Anúncio a ser imediatamente divulgado, nos termos dispostos no 
artigo 27 da Instrução CVM 400, na hipótese de ser verificada 
divergência relevante entre as informações constantes neste 
Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, que altere 
substancialmente o risco assumido pelo investidor quando da sua 
decisão de investimento, disponibilizados nos endereços indicados 
na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na 
página 75 deste Prospecto. 

Aprovações Societárias As deliberações para conversão do registro de categoria “B” para 
categoria “A” perante a CVM, a listagem do Banco e das Units no 
segmento do Nível 2 da B3, bem como a consequente adaptação 
do Estatuto Social, incluindo a criação das Units, foram aprovadas 
na assembleia geral de acionistas do Banco realizada em 30 de 
janeiro de 2020, cuja ata foi devidamente homologada pelo 
BACEN em 10 de março de 2020, registrada na JUCEPAR em 17 
de junho de 2020 sob n.º 20203645103, publicada no DOEPR e no 
jornal “Bem Paraná” em [•] de [•] de 2020. 

A realização da Oferta, dentro do limite de capital social autorizado 
previsto no Estatuto Social, com a exclusão do direito de preferência 
dos atuais acionistas do Banco, nos termos do artigo 172, inciso I, da 
Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições, 
foram aprovados na reunião do conselho de administração do Banco 
realizada em 07 de fevereiro de 2020, registrada na JUCEPAR em 24 
de julho de 2020 sob o nº 20203799496  e publicada DOERP e no 
jornal “Bem Paraná” em [] de [] de 2020. 

A alteração da composição das Units foi aprovada na assembleia 
geral de acionistas do Banco realizada em 20 de fevereiro de 
2020, cuja ata foi devidamente homologada pelo BACEN em 12 de 
março de 2020, registrada na JUCEPAR em 20 de julho de 2020 
sob nº 20203703693, publicada no DOEPR e no jornal “Bem 
Paraná” em [•] de [•] de 2020. 

O Preço por Unit e o respectivo aumento de capital social do Banco 
serão aprovados em reunião do conselho de administração do Banco 
a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e 
a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será 
devidamente publicada no jornal “Bem Paraná” na data de divulgação 
do Anúncio de Início e no DOERP no dia útil subsequente. 

O Banco esclarece que o aumento de capital referente à Oferta está 
sujeito à Homologação, sendo a Homologação ato discricionário do 
BACEN, de maneira que não é possível estimar sua data. Por tal razão, 
inicialmente, até a Homologação, cada Unit será composta por 7 Recibos 
de Subscrição representativos de uma Ação Ordinária cada um, por 
7 Recibos de Subscrição representativos de uma Ação Preferencial cada 
um, por 1 Ação Ordinária de titularidade dos Acionistas Vendedores 
(advindas do empréstimo de Ações para fins de estabilização) e por 1 
Ação Preferencial de titularidade dos Acionistas Vendedores (advindas 
do empréstimo de Ações para fins de estabilização). Após a 
Homologação, os Recibos de Subscrição serão convertidos nas 
correspondentes ações emitidas pelo aumento de capital no contexto da 
Oferta e, consequentemente, cada Unit será composta por 8 Ações 
Ordinárias e 8 Ações Preferencias de emissão do Banco. 



30 

A Oferta Secundária, incluindo a quantidade e o procedimento de 
fixação do Preço por Unit,  foi aprovada pelo Acionista Vendedor 
Pessoa Jurídica por meio de assembleia geral de acionistas, 
realizada em 4 de agosto de 2020, cuja ata será devidamente 
registrada na JUCEPAR, publicada no DOEPR e no jornal “Bem 
Paraná”, não havendo necessidade de aprovação societária 
posterior. Não será necessária qualquer aprovação societária em 
relação aos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para a 
participação na Oferta e a fixação do Preço por Unit . 

Atividade de Estabilização O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após 
notificação aos demais Coordenadores da Oferta, poderá, a seu 
exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à 
estabilização do preço das Units na B3, no âmbito da Oferta, 
dentro de trinta dias contados do início da negociação das Units na 
B3, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o 
disposto no Contrato de Estabilização, o qual será previamente 
submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do 
artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da 
Deliberação CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005, antes da 
divulgação do Anúncio de Início.  

Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar 
operações bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão 
ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento, observadas 
as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente 
Estabilizador e a Corretora poderão escolher livremente as datas 
em que realizarão as operações de compra e venda das Units de 
emissão do Banco no âmbito das atividades de estabilização, não 
estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer 
data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a 
qualquer momento, a seu exclusivo critério. 

Aviso ao Mercado Aviso divulgado nesta data, a ser novamente divulgado em [] de 
[] de 2020, com a identificação das Instituições Consorciadas que 
aderiram à Oferta e informando acerca de determinados termos e 
condições da Oferta, incluindo os relacionados ao recebimento de 
Pedidos de Reserva, em conformidade com o artigo 53 da 
Instrução CVM 400, nos endereços indicados na seção 
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 75 
deste Prospecto. 

Capital Social Na data deste Prospecto, o capital social do Banco é de 
R$768.359.358,23, totalmente subscrito e integralizado, 
representado por 205.980.405 ações ordinárias, nominativas, 
escriturais e sem valor nominal e 201.240.070 ações preferenciais, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

Contrato de Colocação Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e 
Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações do 
Paraná Banco S.A., celebrado pelo Banco, pelos Acionistas 
Vendedores, pelos Coordenadores da Oferta e pela B3, na 
qualidade de interveniente anuente. 
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Contrato de Colocação 
Internacional 

Placement Facilitation Agreement, celebrado entre o Banco, 
Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional, 
a fim de regular os esforços de colocação das Units pelos Agentes 
de Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros 
exclusivamente no exterior. 

Contrato de Empréstimo Contrato de Empréstimo de Certificados de Depósito de Ações de 
Emissão do Paraná Banco S.A., celebrado entre os Acionistas 
Vendedores, na qualidade de doadores, o Agente Estabilizador, na 
qualidade de tomador, a Corretora e a B3. 

Contrato de Estabilização Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de 
Estabilização de Preço de Units de Emissão do Paraná Banco S.A., 
celebrado entre o Banco, os Acionistas Vendedores, o Agente 
Estabilizador, a Corretora e os demais Coordenadores da Oferta, estes 
últimos na qualidade de intervenientes anuentes, que rege os 
procedimentos para a realização de operações de estabilização de 
preços das Units de emissão do Banco no mercado brasileiro pelo 
Agente Estabilizador, o qual foi devidamente submetido à análise e 
aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da 
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM nº 476, de 25 de 
janeiro de 2005. 

Contrato de Participação no 
Nível 2  

Contrato de Participação no Nível 2 de Governança Corporativa a 
ser celebrado entre o Banco, seus acionistas controladores, e a B3, 
o qual entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio de Início. 

Contrato de Prestação de 
Serviços 

Contrato de prestação de serviços a ser celebrado entre o 
Banco e a B3. 

Coordenadores da Oferta O Coordenador Líder, Goldman Sachs, Bradesco BBI, e XP, 
considerados em conjunto. 

Corretora Goldman Sachs do Brasil Corretora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. 

Cronograma Estimado da 
Oferta 

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma Estimado 
da Oferta” na página 53 deste Prospecto. 

Data de Liquidação Data da liquidação física e financeira da Oferta Primária que 
deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis, 
contados da data de divulgação do Anúncio de Início. 

Data de Liquidação do Lote 
Suplementar 

Data da liquidação física e financeira do Lote Suplementar, que 
ocorrerá no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da(s) 
respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Lote Suplementar. 

Destinação dos Recursos O Banco pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da 
Oferta de acordo com o seu plano de negócios, notadamente para 
(i) financiar a expansão das operações de crédito consignado, 
gerados principalmente pelos canais digitais, lojas próprias e 
correspondentes exclusivos e (ii) investimento em tecnologia e 
marketing para a evolução da plataforma digital. 
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Direitos, Vantagens e 
Restrições das Ações 
Ordinárias 

As Ações Ordinárias de emissão do Banco conferirão aos seus 
titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos às 
demais ações ordinárias de emissão do Banco, nos termos 
previstos no seu Estatuto Social, incorporado por referência a este 
Prospecto, e na Lei das Sociedades por Ações, conforme descritos 
a partir da página 70 deste Prospecto e na seção “18.Valores 
Mobiliários” do Formulário de Referência, incorporado por referência 
a este Prospecto. 

Direitos, Vantagens e 
Restrições das Ações 
Preferenciais 

As Ações Preferenciais de emissão do Banco conferirão aos seus 
titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos às 
demais ações preferenciais de emissão do Banco, nos termos 
previstos no seu Estatuto Social, incorporado por referência a este 
Prospecto, e na Lei das Sociedades por Ações, conforme descritos 
a partir da página 71 deste Prospecto e na seção “18.Valores 
Mobiliários” do Formulário de Referência, incorporado por referência 
a este Prospecto. 

Direitos, Vantagens e 
Restrições dos Recibos de 
Subscrição 

Os Recibos de Subscrição conferirão aos seus titulares os 
seguintes direitos: (i) direito de serem incluídos em oferta pública 
decorrente de alienação de ações de emissão do Banco que 
resultem na alienação de seu controle acionário, nas mesmas 
condições de tal alienação; e (ii) direito de serem convertidos em 
ações ordinárias e ações preferenciais, conforme o caso, após a 
Homologação. As características e riscos inerentes aos Recibos 
de Subscrição encontram-se ainda descritos na seção “Fatores de 
Risco Relacionados à Oferta e às Units” na página 90 deste 
Prospecto – Até que seja verificada a Homologação, as Units 
serão compostas por 7 Recibos de Subscrição representativos de 
uma Ação Ordinária cada um, por 7 Recibos de Subscrição 
representativos de uma Ação Preferencial cada um, por 1 Ação 
Ordinária de titularidade dos Acionistas Vendedores (advindas do 
empréstimo de Ações para fins de estabilização) e por 1 Ação 
Preferencial de titularidade dos Acionistas Vendedores (advindas 
do empréstimo de Ações para fins de estabilização). 

As características e riscos inerentes aos Recibos de Subscrição 
encontram-se ainda descritos na seção “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Units”, na página 90 deste Prospecto. 

Direitos, Vantagens e 
Restrições das Units 

As Units refletirão as características das ações de emissão do 
Banco e/ou dos Recibos de Subscrição que as compuserem, 
conforme o caso e conferirão aos seus titulares os mesmos 
direitos e vantagens das ações de emissão do Banco e/ou dos 
Recibos de Subscrição que as compõem, conforme o caso, nos 
termos previstos no seu Estatuto Social, incorporado por 
referência a este Prospecto, conforme descritos a partir da página 
70 deste Prospecto. 

As características e riscos inerentes às Units encontram-se ainda 
descritos na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às 
Units”, na página 90 deste Prospecto. 



33 

Distribuição Parcial Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme 
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim, 
caso não haja demanda para a subscrição/aquisição da totalidade das 
Units (sem considerar o Lote Suplementar) por parte dos Investidores 
Não Institucionais e dos Investidores Institucionais até a data da 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato 
de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de 
Reserva e intenções de investimento automaticamente cancelados. 
Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos Investidores 
Não Institucionais serão devolvidos, sem qualquer remuneração, juros 
ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, 
caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre 
os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e quaisquer 
outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com 
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, 
no prazo máximo de 3 (três) Dias Úteis, contados da data de 
disponibilização do comunicado de cancelamento da Oferta. Para 
mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à 
Oferta e às Units” na página 90 deste Prospecto – Na medida que não 
será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que 
a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes 
interessados em subscrever a totalidade das Units objeto da Oferta”, 
na página 93 deste Prospecto. 

Evento de Fixação do Preço 
em Valor Inferior à Faixa 
Indicativa 

Fixação do Preço por Unit abaixo de 20% do preço inicialmente 
indicado, considerando um preço por Unit que seja o resultado da 
aplicação de 20% sob o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo que 
o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser descontado do 
valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II 
do Código ANBIMA e do item 19 do Ofício-Circular CVM/SRE, 
hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu 
Pedido de Reserva, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à 
Oferta e às Units” na página 90 deste Prospecto – A fixação do 
Preço por Unit em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a 
desistência dos Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir 
a capacidade do Banco de alcançar dispersão acionária na Oferta”, 
na página 93 deste Prospecto. 

Faixa Indicativa A faixa indicativa do Preço por Unit apresentada na capa deste 
Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do 
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por Unit 
estará situado entre R$[] e R$[], podendo, no entanto, ser fixado 
acima ou abaixo dessa faixa indicativa. 

Fatores de Risco Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à 
subscrição das Units que devem ser considerados na tomada 
da decisão de investimento, os investidores devem ler as 
seções “Sumário do Banco – Principais Fatores de Risco do 
Banco” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units”, 
a partir das páginas 19 e 90 deste Prospecto, respectivamente, 
bem como os Fatores de Risco descritos no item “4. Fatores de 
Risco” do Formulário de Referência incorporado por referência 
a este Prospecto, para ciência dos riscos que devem ser 
considerados antes de investir nas Units. 
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Garantia Firme de 
Liquidação 

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não 
solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto no 
Contrato de Colocação, de liquidar as Units (sem considerar o Lote 
Suplementar) que tenham sido subscritas/adquiridas, porém não 
liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de 
Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme 
de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, 
nos termos do Contrato de Colocação. A garantia firme de 
liquidação é vinculante a partir do momento em que for concedido o 
registro da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de Colocação e o 
Contrato de Colocação Internacional, disponibilizado o Prospecto 
Definitivo e divulgado o Anúncio de Início. 

Caso as Units objeto de garantia firme individual e não solidária de 
liquidação efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não 
sejam totalmente integralizadas por estes até a Data de 
Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o disposto no 
Contrato de Colocação, integralizará, na Data de Liquidação, pelo 
Preço por Unit, na proporção e até o limite individual da garantia 
firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da 
Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo 
resultante da diferença entre (i) o número de Units objeto da 
garantia firme de liquidação prestada pelos Coordenadores da 
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, multiplicada pelo 
Preço por Unit, e (ii) o número de Units objeto da garantia firme de 
liquidação efetivamente subscritas/adquiridas, no Brasil, por 
investidores no mercado, multiplicada pelo Preço por Unit. 

Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 
400, em caso de exercício da garantia firme de liquidação, caso os 
Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos 
do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Units 
antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, o preço de 
venda dessas Units será o preço de mercado das Units de 
emissão do Banco, limitado ao Preço por Unit, sendo certo, 
entretanto, que as operações realizadas em decorrência das 
atividades de estabilização previstas no item 10 abaixo não 
estarão sujeitas a tais limites. 

Homologação do Aumento 
de Capital pelo BACEN  

O aumento de capital referente à Oferta está sujeito à 
Homologação pelo BACEN, nos termos da legislação e 
regulamentação vigentes, sendo a Homologação ato discricionário 
do BACEN, de maneira que não é possível estimar sua data. Por 
tal razão, inicialmente, até a Homologação, cada Unit será 
composta por 7 Recibos de Subscrição representativos de uma 
Ação Ordinária cada um, por 7 Recibos de Subscrição 
representativos de uma Ação Preferencial cada um, por 1  Ação 
Ordinária de titularidade dos Acionistas Vendedores (advindas do 
empréstimo de Ações para fins de estabilização) e por 1 Ação 
Preferencial de titularidade dos Acionistas Vendedores (advindas 
do empréstimo de Ações para fins de estabilização). Após a 
Homologação, os Recibos de Subscrição serão convertidos nas 
correspondentes ações emitidas pelo aumento de capital no 
contexto da Oferta e, consequentemente, cada Unit será composta 
por 8 Ações Ordinárias e 8 Ações Preferenciais de emissão do 
Banco. Os Recibos de Subscrição relativos à Oferta não poderão 
ser convertidos em ações de emissão do Banco até a 
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Homologação do aumento de capital do Banco pelo BACEN. Não 
é possível determinar a data de ocorrência da Homologação. Para 
maiores informações, leia seção “Fatores de Risco Relacionados à 
Oferta e às Units” na página 90 deste Prospecto, em especial o 
fator de risco “Até que o Banco Central homologue o aumento 
de capital do Banco decorrente da Oferta Primária, as Units 
serão compostas por Recibos de Subscrição. Somente após a 
Homologação, as Units serão representativas apenas de 
ações emitidas pelo Banco. Não há como precisar quando ou 
se referida homologação do Banco Central será concedida”. 

Inadequação da Oferta O investimento nas Units representa um investimento de risco, pois é 
um investimento em renda variável e, assim, os investidores que 
pretendam investir nas Units estão sujeitos a perdas patrimoniais e 
riscos, inclusive aqueles relacionados às Units, ao Banco, ao setor em 
que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do 
Brasil, descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência 
incorporado por referência a este Prospecto, e que devem ser 
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de 
investimento. O investimento em Units não é, portanto, adequado a 
investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do 
mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou 
categoria de investidor que esteja proibida por lei de subscrever Units 
ou com relação à qual o investimento em Units seria, no entendimento 
do Banco e dos Coordenadores da Oferta, inadequado. Os 
investidores devem ler atentamente as seções deste Prospecto e do 
Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto 
que tratam sobre “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units”. 

Instituições Consorciadas Instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de 
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da 
Oferta, exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Units 
junto aos Investidores Não Institucionais, e que tenham aderido à 
carta-convite disponibilizada pelo Coordenador Líder. 

Instituições Participantes da 
Oferta 

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, 
consideradas em conjunto. 

Instrumentos de Lock-up Acordos de restrição à venda de ações de emissão do Banco 
assinados pelo Banco e seus administradores. 

Investidores Estrangeiros Os (i) investidores institucionais qualificados (qualified institutional 
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme 
definidos na Regra 144A, editada pela SEC, em operações isentas 
de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos 
editados ao amparo do Securities Act; e (ii) investidores que sejam 
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos 
ou constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S. 
persons), nos termos do Regulamento S, editado pela SEC, no 
âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no 
país de domicílio de cada investidor, que invistam no Brasil em 
conformidade com os mecanismos de investimento 
regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM.  
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Investidores do Segmento 
Private 

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou 
com sede no Brasil, e clubes de investimento registrados na B3, 
em todos os casos, que não sejam considerados Investidores de 
Varejo e que sejam considerados investidores qualificados nos 
termos da regulamentação da CVM, e que realizem Pedidos de 
Reserva em valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 e inferior a 
R$ 10.000.000,00 durante o Período de Reserva ou Período de 
Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso. 

Investidores do Segmento 
Private Lock-up 

Investidores do Segmento Private que optaram, em seus Pedidos 
de Reserva, em aderir ao Lock-up da Oferta do Segmento Private. 

Investidores do Segmento 
Private Sem Lock-up 

Investidores do Segmento Private que não aderiram, em seus 
Pedidos de Reserva, ao Lock-up da Oferta do Segmento Private. 

Investidores de Varejo Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos 
registrados na B3, nos termos da regulamentação em vigor, em 
qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil, 
que realizem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou 
o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, 
observado o Valor Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva na 
Oferta de Varejo. 

Investidores de Varejo  
Lock-up 

Investidores de Varejo que optaram, em seus Pedidos de Reserva, 
em aderir ao Lock-up da Oferta de Varejo. 

Investidores de Varejo Sem  
Lock-up 

Investidores do Segmento Private que não aderiram, em seus 
Pedidos de Reserva, ao Lock-up da Oferta da Oferta de Varejo. 

Investidores Institucionais Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento 
registrados na B3, nos termos da regulamentação em vigor, em 
qualquer caso, que não sejam considerados Investidores Não 
Institucionais, além de fundos de investimentos, fundos de pensão, 
entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na 
CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, 
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores 
mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades 
abertas e fechadas de previdência complementar e de capitalização, 
investidores qualificados e profissionais nos termos da 
regulamentação da CVM e da Instrução CVM 539, em todos os 
casos, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil (inexistindo 
para estes valores mínimo ou máximo de investimento), nos termos 
da Instrução da CVM 539, bem como os Investidores Estrangeiros. 

Investidores Não 
Institucionais 

Em conjunto os Investidores de Varejo e Investidores do 
Segmento Private. 
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Lock-up da Oferta de Varejo Os Investidores de Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 
dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, 
oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em 
garantia, ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais 
Units. Dessa forma, como condição para a sua alocação prioritária 
no âmbito da Oferta de Varejo, cada Investidor de Varejo Lock-up, 
ao realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente 
de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais 
Units para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela 
B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Units 
ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o 
encerramento do prazo do Lock-up da Oferta de Varejo.  

Caso o preço de mercado das Units venha a cair e/ou os Investidores 
de Varejo Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar de 
liquidez durante o período de restrição a ele aplicável, e tendo em 
vista a impossibilidade das Units da Oferta de Varejo serem vendidas, 
transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou 
permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão 
causar-lhes perdas. Para maiores informações, veja a seção “Fatores 
de Risco Relacionados à Oferta e às Units” na página 90 deste 
Prospecto – Os Investidores de Varejo Lock-up ou do Segmento 
Private, diante da impossibilidade de vender, transferir, emprestar, 
onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a 
totalidade das Units de emissão do Banco de sua titularidade após a 
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas 
situações”, na página 96 deste Prospecto. 

Lock-up da Oferta do 
Segmento Private 

Os Investidores do Segmento Private Lock-up não poderão, pelo 
prazo de 90 dias contados da data de divulgação do Anúncio de 
Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar 
em garantia, ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, 
tais Units. Dessa forma, como condição para a sua participação no 
âmbito da Oferta do Segmento Private, cada Investidor do 
Segmento Private, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará 
autorizando seu agente de custódia na Central Depositária gerida 
pela B3 a depositar tais Units para a carteira mantida pela Central 
Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em 
qualquer hipótese, tais Units ficarão bloqueadas na Central 
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do prazo do Lock-
up da Oferta do Segmento Private.  

Caso o preço de mercado das Units venha a cair e/ou os 
Investidores do Segmento Private por quaisquer motivos venham a 
precisar de liquidez durante o período de restrição a ele aplicável, e 
tendo em vista a impossibilidade das Units da Oferta do Segmento 
Private serem vendidas, transferidas, emprestadas, oneradas, 
dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais 
restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores informações, 
veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units” na 
página 90 deste Prospecto – Os Investidores do Segmento Private 
Lock-up, diante da impossibilidade de vender, transferir, emprestar, 
onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a 
totalidade das Units de emissão do Banco de sua titularidade após a 
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas 
situações”, na página 96 deste Prospecto. 
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Lote Suplementar Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de 
Units inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote 
suplementar em percentual equivalente a até 14,29%, ou seja, em 
até [•] Units, provenientes dos Acionistas Vendedores, na proporção 
descrita neste Prospecto, a serem por eles alienadas, nas mesmas 
condições e pelo mesmo preço das Units inicialmente ofertadas, 
conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao 
Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, 
opção essa a ser exercida em função da prestação dos serviços 
de estabilização de preço das Units e nos termos dos normativos 
aplicáveis, em especial, a Instrução CVM 400. 

Negociação na B3 A partir do dia útil seguinte à data de divulgação do Anúncio de 
Início, as Units serão negociadas no segmento Nível 2 de 
governança corporativa da B3, sob o código “[]”.  

Oferta A Oferta Primária e a Oferta Secundária, considerados em conjunto. 

Oferta Primária A distribuição pública primária de [•] Units, a ser realizada no Brasil 
em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a 
Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições Participantes 
da Oferta, incluindo esforços de colocação de Units no exterior, a 
serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional para 
Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade 
com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, 
pelo Banco Central e/ou pela CVM. 

Oferta Secundária A distribuição pública secundária no âmbito de eventual colocação 
do Lote Suplementar, a ser realizada no Brasil em mercado de 
balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 
400, por intermédio das Instituições Participantes da Oferta, 
incluindo esforços de colocação de Units no exterior, a serem 
realizados pelos Agentes de Colocação Internacional para 
Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade 
com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, 
pelo Banco Central e/ou pela CVM. 

Oferta de Varejo Distribuição aos Investidores de Varejo, sendo observado o 
Percentual Mínimo da Oferta de Varejo, as quais serão destinadas 
para o atendimento dos Pedidos de Reserva realizados por tais 
Investidores de Varejo, os quais, caso desejem ter seus Pedidos 
de Reserva atendidos de maneira prioritária em relação aos 
demais Investidores de Varejo, devem optar pelo Lock-up da 
Oferta de Varejo.  

Oferta Institucional Distribuição pública de Units, no âmbito da Oferta, direcionada a 
Investidores Institucionais, a ser realizada pelos Coordenadores da 
Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional. 

Oferta Não Institucional Distribuição pública de Units, no âmbito da Oferta, o montante de, 
no mínimo, [10]%, e, a exclusivo critério do Banco e dos 
Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, [20]% do 
total das Units (considerando o Lote Suplementar), direcionada a 
Investidores Não Institucionais, compreendendo a Oferta 
Segmento Private e a Oferta de Varejo, a ser realizada pelas 
Instituições Consorciadas. 
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Oferta Primária A distribuição pública primária de, inicialmente, [•] Units lastreadas 
em ações ordinárias e preferenciais a serem emitidas pelo Banco, 
realizada no Brasil em mercado de balcão não organizado, em 
conformidade com a Instrução CVM 400, por intermédio das 
Instituições Participantes da Oferta, incluindo esforços de 
colocação de Units no exterior, a serem realizados pelos Agentes 
de Colocação Internacional para Investidores Estrangeiros que 
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de 
investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e/ou 
pela CVM. 

Oferta Segmento Private Distribuição aos Investidores de Segmento Private, sendo 
observado o Percentual Mínimo da Oferta de Varejo, as quais 
serão destinadas para o atendimento dos Pedidos de Reserva 
realizados por tais Investidores Segmento Private, os quais, caso 
desejem ter seus Pedidos de Reserva atendidos de maneira 
prioritária em relação aos demais Investidores Segmento Private, 
devem optar pelo Lock-up da Oferta Segmento Private.  

Offering Memoranda O Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering 
Memorandum, conforme definidos no Contrato de Colocação 
Internacional, considerados em conjunto. 

Opção de Lote Suplementar Opção outorgada no Contrato de Colocação pelos Acionistas 
Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do artigo 24 da 
Instrução CVM 400, para colocação do Lote Suplementar, nas 
mesmas condições e preço das Units da Oferta inicialmente 
ofertadas, exclusivamente em função da prestação dos serviços 
de estabilização de preço das Units e nos termos dos normativos 
aplicáveis, em especial, a Instrução CVM 400. 

Pedido de Reserva Formulário específico celebrado, em caráter irrevogável e irretratável, 
para reserva de Units no âmbito da Oferta de Varejo, por Investidores 
Não Institucionais, inclusive os que sejam Pessoas Vinculadas. 

Percentual Mínimo da Oferta 
de Varejo 

Montante mínimo de 10% do total das Ações (considerando o Lote 
Suplementar) a ser destinado aos Investidores de Varejo. 

Período de Colocação Prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de 
disponibilização do Anúncio de Início, que se iniciará em [] de [] 
de 2020 e se encerrará em [] de [] de 2020, para efetuar a 
colocação das Units. 

Período de Reserva Período compreendido entre [] de [] de 2020, inclusive, e [] de 
[] de 2020, inclusive, para formulação de Pedido de Reserva 
pelos Investidores Não Institucionais. 

Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas 

Período compreendido entre [] de [] de 2020, inclusive, e [] de 
[] de 2020, inclusive, data esta que antecederá em pelo menos 7 
dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, 
destinado à formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores 
Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas. 
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Pessoas Vinculadas Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e 
do artigo 1º, inciso VI, da Instrução da CVM 505: (i) controladores e/ou 
administradores, pessoa física ou jurídica, do Banco, dos Acionistas 
Vendedores e/ou outras pessoas vinculadas à emissão e distribuição, 
bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, 
descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/ou 
administradores das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos 
Agentes de Colocação Internacional; (iii) empregados, operadores e 
demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta diretamente 
envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que 
prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta desde que 
diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que 
mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta, contrato de 
prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de 
intermediação ou de suporte operacional atinentes à Oferta; (vi) 
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições 
Participantes da Oferta ou por pessoas a eles vinculadas, desde que 
diretamente envolvidos na Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou 
indiretamente por pessoas físicas ou jurídicas vinculadas às Instituições 
Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação Internacional 
desde que diretamente envolvidas na Oferta; (viii) cônjuges ou 
companheiros, ascendentes, filhos menores e colaterais até o 2° grau 
das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos 
de investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, 
salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados. 

Prazo de Distribuição Prazo para distribuição das Units que se encerrará (i) em até seis 
meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início, 
conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) na data 
de divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro. 

Preço por Unit No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Units estará 
situado na Faixa Indicativa. O preço de subscrição, conforme o 
caso, por Unit, será fixado após a realização do Procedimento de 
Bookbuilding, e terá como parâmetro as indicações de interesse 
em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e 
preço) por Unit coletada junto a Investidores Institucionais durante 
o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de 
determinação do Preço por Unit é justificada na medida que o 
preço de mercado das Units a serem subscritas/adquiridas será 
aferido de acordo com a realização do Procedimento de 
Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores 
Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no 
contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada 
dos atuais acionistas do Banco, nos termos do artigo 170, 
parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. 

O preço por Unit será equivalente à soma dos preços de cada um dos 
valores mobiliários subjacentes às Units. Fica desde já esclarecido que 
o preço por ação ordinária que compõe as Units será idêntico ao preço 
por ação preferencial que compõe as Units e o preço por Recibo de 
Subscrição será também idêntico ao respectivo preço por ação. 

Os Investidores Não Institucionais não participarão do 
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do 
processo de determinação do Preço por Unit. 
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Procedimento de 
Bookbuilding 

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser 
realizado com Investidores Institucionais pelos Coordenadores da 
Oferta, no Brasil, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no 
exterior, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 
44 da Instrução CVM 400. 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, 
mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite máximo de 
20% das Units (sem considerar o Lote Suplementar). Nos termos do 
artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de 
demanda superior a 1/3 das Units (sem considerar o Lote 
Suplementar), não será permitida a colocação, pelos Coordenadores 
da Oferta, de Units junto a Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas, sendo as respectivas ordens ou intenções de 
investimento automaticamente canceladas. Os Pedidos de Reserva 
feitos por Investidores Não Institucionais no Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas não serão cancelados. A participação de 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a 
formação do Preço por Unit e o investimento nas Units por Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução 
da liquidez das ações de emissão do Banco no mercado Secundário. 
Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à 
Oferta e às Units – A participação de Investidores Institucionais que 
sejam consideradas Pessoas Vinculadas no Procedimento de 
Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação do Preço por 
Unit, e o investimento nas Units por Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução da liquidez das 
ações de emissão do Banco no mercado secundário”, na página 93 
deste Prospecto Preliminar. 

Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 
48 da Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações 
com derivativos contratadas com terceiros tendo os valores 
mobiliários de emissão do Banco como referência (incluindo 
operações de total return swap); (ii) que se enquadrem dentre as 
outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400;, 
são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não 
serão considerados investimentos realizados por Pessoas 
Vinculadas no âmbito da Oferta, para os fins do artigo 55 da 
Instrução CVM. Para mais informações, veja a seção “Fatores de 
Risco Relacionados à Oferta e às Units – A eventual contratação e 
realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e 
o preço das Units”, na página 95 deste Prospecto. 

Prospecto Definitivo O Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e 
Secundária de Units de Emissão do Paraná Banco S.A., incluindo 
o Formulário de Referência a ele incorporado por referência. 

Prospecto ou Prospecto 
Preliminar  

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Units de Emissão do Paraná Banco S.A., 
incluindo o Formulário de Referência, incorporado por referência a 
este Prospecto e elaborado nos termos da Instrução CVM 400 e 
do Código ANBIMA, e quaisquer complementos, suplementos ou 
erratas ao mesmo. 
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Prospectos  Este Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, considerados 
em conjunto. 

Público Alvo da Oferta Os Investidores Não Institucionais e os Investidores Institucionais. 

Recibos de Subscrição de 
Ação Ordinária 

Recibos de subscrição subjacentes às Units, que darão direito ao 
recebimento de uma ação ordinária de emissão pelo Banco cada um. 

Recibos de Subscrição de 
Ação Preferencial 

Recibos de subscrição subjacentes às Units, que darão direito ao 
recebimento de uma ação preferencial de emissão pelo Banco 
cada um. 

Recibos de Subscrição Recibo de Subscrição de Ação Ordinária e Recibo de Subscrição 
de Ação Preferencial, considerados em conjunto. 

Registro da Oferta O registro da Oferta foi requerido pelo Banco e pelo Coordenador 
Líder perante a CVM em 4 de agosto de 2020, estando a presente 
Oferta sujeita a prévio registro na CVM. 

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às 
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na 
seção “Informações Adicionais” na página 73 deste Prospecto.  

Resolução de Conflitos Conforme estabelecido no Estatuto Social, o Banco, seus 
acionistas, seus administradores e membros do Conselho Fiscal 
obrigaram-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a 
Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou 
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, 
em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, 
violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações, no Estatuto Social, nas normas editadas 
pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM, bem como as demais normas 
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, 
além daquelas constantes do Regulamento do Nível 2, do 
Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do 
Contrato de Participação do Nível 2. 

Restrição à Venda de Units 
(Lock-up) 

[] 

Units Certificados de depósito por ação, representativos cada um de 8  
Ações Ordinárias e 8 Ações Preferenciais. Inicialmente, até a 
Homologação, as Units serão formadas, cada uma, por 7  Recibos 
de Subscrição representativos de uma Ação Ordinária cada um, 
por 7 Recibos d e Subscrição representativos de uma Ação 
Preferencial cada um, por 1 Ação Ordinária de titularidade dos 
Acionistas Vendedores (advindas do empréstimo de Ações para 
fins de estabilização) e por 1 Ação Preferencial de titularidade dos 
Acionistas Vendedores (advindas do empréstimo de Ações para 
fins de estabilização). 

Valores Mínimo e Máximo 
do Pedido de Reserva na 
Oferta de Varejo 

O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 e o valor 
máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00, nos termos 
da Instrução da CVM 539, aplicável aos Investidores de Varejo. 
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Valor Mínimo e Máximo do 
Pedido de Reserva na Oferta 
do Segmento Private 

O valor mínimo de pedido de reserva de R$1.000.000,00 e o valor 
máximo de pedido de reserva de R$10.000.000,00, aplicável aos 
Investidores do Segmento Private. 

Valor Total da Oferta 
Primária 

R$[], considerando o Preço por Unit, que é o ponto médio da 
Faixa Indicativa, sem considerar a colocação do Lote Suplementar. 

Valores Mobiliários Sujeitos 
ao Lock-up 

[Ações ordinárias e preferenciais e Units de emissão do Banco ou 
quaisquer valores mobiliários conversíveis, exercíveis em ou 
permutáveis por ações de emissão do Banco sujeitas ao Lock-up.]  
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA 

Composição do capital social 

Na data deste Prospecto, o capital social do Banco é de R$ 768.359.358,23, totalmente subscrito e 
integralizado, representado por 3.257.763.800 ações, sendo 1.647.843.240 ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal e 1.609.920.560 ações preferenciais, nominativas, 
escriturais e sem valor nominal. 

Nos termos do Estatuto Social, o Banco é autorizado a aumentar o capital social, independente de 
reforma estatutária, até o limite de 6.000.000.000  ações, ordinárias e/ou preferenciais, por 
deliberação do Conselho de Administração, que deverá estabelecer as condições da emissão de 
ações, inclusive preço, prazo e forma de integralização, assim como a exclusão do direito de 
preferência dos atuais acionistas do Banco. 

Os quadros abaixo indicam a composição do capital social do Banco, integralmente subscrito e 
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os 
efeitos da eventual subscrição.  

Na hipótese de colocação total das Units, independente da colocação do Lote Suplementar, tendo 
em vista que será alienado pelos Acionistas Vendedores: 

 Composição Atual Composição Após a Oferta 
Espécie e Classe das Ações Quantidade Quantidade 

Ordinárias .......................................  1.647.843.240 [] 
Preferenciais ...................................  1.609.920.560 [] 

Total ...............................................  3.257.763.800 [] 

Principais acionistas e Administradores  

Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações de emissão do Banco detidas por acionistas 
titulares de 5% ou mais de ações de emissão do Banco, na data deste Prospecto e a previsão para 
após a conclusão da Oferta. 

Na hipótese de colocação total das Units, sem considerar o Lote Suplementar: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 

 
Ações 

Ordinárias % 
Ações 

Preferenciais % 
Ações 

Ordinárias % 
Ações 

Preferenciais % 
Alexandre Malucelli[*] ...............  205.638.320 12,47 - - [●] [●] - - 
Paola Malucelli de Arruda[*] 195.746.320 11,87 - - [●] [●] - - 
Julia Malucelli[*]. ......................  199.419.440 12,10 - - [●] [●] - - 
Gabriel Malucelli[*] ...................  201.480.200 12,22 - - [●] [●] - - 
Cristiano Malucelli[*] .................  199.812.320 12,12 - - [●] [●] - - 
Monica Malucelli[*] ...................  164.823.800 10,00 - - [●] [●] - - 
Rosaldo Malucelli[*] ..................  218.486.080 13,25 135.542.960 8,41 [●] [●] [●] [●] 
Joel Malucelli. ..........................  - - 1.446.591.480 89,85 - - [●] [●] 
Outros ......................................  262.436.760 15,92 27.786.120 1,72 [●] [●] [●] [●] 
Ações em tesouraria ................  - - - - - - - - 

Total ........................................  1.647.843.240 100 1.609.920.560 100 [●] 100 [●] 100 
 

[*] Acionista integrante do bloco de controle 
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Na hipótese de colocação total das Units, considerando o Lote Suplementar: 

 Antes da Oferta Após a Oferta 

 
Ações 

Ordinárias % 
Ações 

Preferenciais % 
Ações 

Ordinárias % 
Ações 

Preferenciais % 
Alexandre Malucelli[*] ...............  205.638.320 12,47 - - [●] [●] - - 
Paola Malucelli de Arruda[*] 195.746.320 11,87 - - [●] [●] - - 
Julia Malucelli[*]. ......................  199.419.440 12,10 - - [●] [●] - - 
Gabriel Malucelli[*] ...................  201.480.200 12,22 - - [●] [●] - - 
Cristiano Malucelli[*] .................  199.812.320 12,12 - - [●] [●] - - 
Monica Malucelli[*] ...................  164.823.800 10,00 - - [●] [●] - - 
Rosaldo Malucelli[*] ..................  218.486.080 13,25 135.542.960 8,41 [●] [●] [●] [●] 
Joel Malucelli. ..........................  - - 1.446.591.480 89,85 - - [●] [●] 
Outros ......................................  262.436.760 15,92 27.786.120 1,72 [●] [●] [●] [●] 
Ações em tesouraria ................  - - - - - - - - 

Total ........................................  1.647.843.240 100 1.609.920.560 100 [●] 100 [●] 100 
 

[*] Acionista integrante do bloco de controle. 

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de 
mais de 5% do nosso capital social, inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, 
no Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto. 

Antes da realização da Oferta, nenhuma Unit lastreada em ações ordinárias e preferenciais do 
Banco está em circulação no mercado (considera-se “ações em circulação” todas as ações do 
Banco, com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos 
administradores do Banco e das ações mantidas em tesouraria). Após a realização da Oferta, sem 
considerar a colocação do Lote Suplementar, estima-se que todas as Units, representativas de [•]% 
do capital social do Banco, estarão em circulação no mercado, sem considerar a colocação do Lote 
Adicional. Considerando a colocação do Lote Suplementar, estima-se que [•]% do capital social do 
Banco estará em circulação no mercado. 

Identificação dos Acionistas Vendedores 

Segue abaixo descrição sobre os Acionistas Vendedores: 

Gabriel Malucelli, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF/ME sob o n° 071.910.269-36 e 
RG n° 9.491.979-7 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
na Rua Visconde de Nácar, n° 1441, CEP 80.410-201; 

Cristiano Malucelli, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, administrador de 
empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.682.253-8 SSP/PR e inscrito no CPF/ME 
sob o nº 872.486.979-15, com escritório na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua 
Visconde de Nacar, nº 1.441, 5º andar, Centro, CEP 80.410-201; 

Julia Malucelli, brasileira, casada, engenheira civil, inscrita no CPF/ME sob o n° 041.487.969-43 e 
RG n° 9.491.976-2 SSP/PR, com endereço profissional na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
na Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 82.305-100; 

Paola Malucelli de Arruda, brasileira, casada, engenheira civil, inscrita no CPF/ME sob o n° 
028.838.819-44 e RG n° 3.863.394-5 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, na Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 82.305-100; 

Monica Malucelli do Amaral, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF/ME 
sob o n° 741.216.269-15 e RG n°1.440.697 2 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de 
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Cel. Dulcídio n° 427, CEP 80.420-170; 

Marcia Mello Malucelli, brasileira, viúva, empresária, inscrita no CPF/ME sob o n° 025.222.729-85 
e RG n° 1.034.133-7 SSP/PR, com endereço e domicílio na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
na Rua. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1.541, CEP 81.200-100; 
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Ernesto Scarante Sobrinho, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o 
n° 005.224.149-15 e RG n° 523.184-1 SSP/PR, com endereço e domicílio na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, na Rua. Padre Agostinho, n° 1.835, CEP 80.710-000; 

Marco Mello Malucelli, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o 
n° 005.587.659-55 e RG n° 5.585.513-3 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, na Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 82.305-100; 

Mariana Mello Malucelli Sperandio, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no 
CPF/ME sob o n° 005.587.649-83 e RG n° 5.585.511-0 SSP/PR, com endereço profissional na 
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 
82.305-100; 

Celso Jacomel, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob o n° 002.405.759-20 e 
RG n° 274.330-2 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na 
Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 82.305-100; 

Ricardo Mello Malucelli, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob o n° 
005.587.639-01 e RG n° 5.585.519-6 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, na Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 82.305-100; 

Claudio Jacomel, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/ME sob o n° 803.974.509-82 e 
RG n° 3.461.933-6 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
na Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 82.305-100; 

JRM Participações S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Curitiba, Estado do 
Paraná, na Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 82.305-100,  inscrita no 
CNPJ/ME sob o n° 11.207.978/0001-45  e com seus atos constitutivos arquivados na JUCEPAR 
sob o NIRE 41.300.084.980; 

Celso Jacomel Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob o 
n° 752.302.329-00 e RG n° 3.299.778-3 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, na Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 82.305-100; 

Mara Regina Demantova Malucelli, brasileira, divorciada, do lar, inscrita no CPF/ME sob o n° 
007.203.029-19 e RG n° 806.540-3 SSP/PR, com endereço e domicílio na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, na Rua. Carneiro Lobo, n° 456, CEP 80.240-240; 

Rosaldo Malucelli, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o n° 027.486.498-34 e 
RG n° 5.780.482-5 SSP/PR, com endereço e domicílio na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua. Laerte Assunção n° 340, CEP 01.444-040; 

Waldemar Malucelli, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/ME sob o n° 002.945.359-34 e 
RG n° 308.841-3 SSP/PR, com endereço e domicílio na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na 
Rua Deputado Mario de Barros n° 752, CEP 80.530-280; e 

André Luiz Malucelli, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o n° 
606.028.489-20 e RG n° 3.144.415-2 SSP/PR, com endereço e domicílio na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, na Av. Sete de Setembro, n° 5.295, CEP 80.240-000. 

Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de 
Referência, anexo a este Prospecto. 
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Características Gerais da Oferta 

Descrição da Oferta 

A Oferta compreenderá a distribuição pública (i) primária de [] () Units; e (ii) secundária de Units 
de emissão do Banco e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção descrita neste 
Prospecto, no âmbito de eventual colocação do Lote Suplementar; a ser realizada no Brasil, em 
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código 
ANBIMA, e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a 
participação de Instituições Consorciadas autorizadas a operar no Nível 2, credenciadas junto à B3 
e convidadas a participar da Oferta por meio da adesão à carta convite a ser disponibilizada pelo 
Coordenador Líder para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Units junto a 
Investidores Não Institucionais. 

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Units no exterior pelos Agentes de 
Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional, esforços 
de colocação das Units junto a Investidores Estrangeiros, que invistam no Brasil em conformidade 
com os mecanismos de investimento regulamentados da Lei 4.131, Resolução CMN 4.374 e da 
Instrução CVM 560, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de 
distribuição e colocação das Units em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro 
país, inclusive perante a SEC. 

A Oferta será registrada no Brasil junto à CVM em conformidade com os procedimentos previstos 
na Instrução CVM 400. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Units na SEC ou em 
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no 
Brasil, junto à CVM. As Units não poderão ser ofertadas ou subscritas/adquiridas nos Estados 
Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto se 
registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act. 

Inicialmente, até a Homologação, as Units serão formadas, cada uma, por 7 Recibos de 
Subscrição representativos de uma Ação Ordinária cada um, por 7 Recibos de Subscrição 
representativos de uma Ação Preferencial cada um, por 1 Ação Ordinária de titularidade dos 
Acionistas Vendedores (advindas do empréstimo de Ações para fins de estabilização) e por 1 Ação 
Preferencial de titularidade dos Acionistas Vendedores (advindas do empréstimo de Ações para 
fins de estabilização). Após a Homologação, os Recibos de Subscrição serão convertidos nas 
correspondentes ações emitidas pelo aumento de capital no contexto da Oferta e, 
consequentemente, cada Unit será composta por 8 Ações Ordinárias e 8 Ações Preferenciais de 
emissão do Banco.  

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Units inicialmente ofertada poderá 
ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 14,29%, ou seja, em até [•] 
Units, provenientes dos Acionistas Vendedores, na proporção descrita neste Prospecto, a serem por 
eles alienadas, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Units inicialmente ofertadas, 
conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos 
do Contrato de Colocação, opção essa a ser exercida em função da prestação dos serviços de 
estabilização de preço das Units e nos termos dos normativos aplicáveis, em especial, a Instrução 
CVM 400. 

Conforme disposto no Contrato de Colocação, o Lote Suplementar não será objeto de garantia 
firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito, a 
partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias 
contados do primeiro dia útil da data de início da negociação dos certificados de depósito de ações 
de emissão do Banco na B3, inclusive, de exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em 
parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, 
desde que a decisão de sobrealocação dos certificados de depósito de ações de emissão do 
Banco seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da 
Oferta quando da fixação do Preço por Unit. 
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Aprovações societárias 

As deliberações para conversão do registro de categoria “B” para categoria “A” perante a CVM, a 
listagem do Banco e das Units no segmento do Nível 2 da B3, bem como a consequente 
adaptação do Estatuto Social, inclusive para a criação das Units, foram aprovadas na assembleia 
geral de acionistas do Banco realizada em 30 de janeiro de 2020, cuja ata foi devidamente 
homologada pelo BACEN em 10 de março de 2020, registrada na JUCEPAR em 17 de junho de 
2020 sob nº 20203645103, publicada no DOEPR e no jornal “Bem Paraná” em [•] de [•] de 2020. 

A realização da Oferta, dentro do limite de capital social autorizado previsto no Estatuto Social, 
com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas do Banco, nos termos do artigo 172, 
inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições, foram aprovados 
na reunião do conselho de administração do Banco realizada em 07 de fevereiro de 2020, 
registrada na JUCEPAR em 17 de julho de 2020 sob o nº 20203799496  e publicada no DOEPR e 
no jornal “Bem Paraná” em [•] de [•] de 2020. 

A alteração da composição das Units foi aprovada na assembleia geral de acionistas do Banco 
realizada em 20 de fevereiro de 2020, cuja ata foi devidamente homologada pelo BACEN em 12 de 
março de 2020, registrada na JUCEPAR em 20 de julho de 2020 sob nº 20203703693, publicada 
no DOEPR e no jornal “Bem Paraná” em [•] de [•] de 2020. 

O Preço por Unit e o respectivo aumento de capital social do Banco serão aprovados em Reunião do 
Conselho de Administração do Banco a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente publicada no 
jornal “Bem Paraná”, na data de divulgação do Anúncio de Início e no DOEPR no dia útil subsequente. 

A Oferta Secundária, incluindo a quantidade e o procedimento de fixação do Preço por Unit,  foi 
aprovada pelo Acionista Vendedor Pessoa Jurídica por meio de assembleia geral de acionistas, 
realizada em 4 de agosto de 2020, cuja ata será devidamente registrada na JUCEPAR, publicada 
no DOEPR e no jornal “[•]”, não havendo necessidade de aprovação societária posterior.  Não será 
necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas 
para a participação na Oferta e a fixação do Preço por Unit. 

A Oferta Secundária, incluindo a quantidade e o procedimento de fixação do Preço por Unit,  foi 
aprovada pelo Acionista Vendedor Pessoa Jurídica por meio de assembleia geral de acionistas, 
realizada em 4 de agosto de 2020, cuja ata será devidamente registrada na JUCEPAR, publicada 
no DOEPR e no jornal “Bem Paraná”, não havendo necessidade de aprovação societária posterior.  
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores 
Pessoas Físicas para a participação na Oferta e a fixação do Preço por Unit. O aumento de capital 
social referente à Oferta está sujeito à aprovação prévia pelo BACEN, nos termos da legislação e 
regulamentação vigentes, sendo a Homologação ato discricionário do BACEN, de maneira que não 
é possível estimar sua data. Por tal razão, inicialmente, até a Homologação, cada Unit será 
composta por (i) 7 Recibos de Subscrição de Ação Ordinária; (ii) 7 Recibos de Subscrição de Ação 
Preferencial (iii) por 1 Ação Ordinária de titularidade dos Acionistas Vendedores provenientes de 
empréstimo a ser tomado pelo Agente Estabilizador para fins de obtenção de recursos a serem 
utilizados nas atividades d e estabilização e (iv) por 1 Ação Preferencial de titularidade dos 
Acionistas Vendedores provenientes de empréstimo a ser tomado pelo Agente Estabilizador para 
fins de obtenção de recursos a serem utilizados nas atividades de estabilização. Após a 
Homologação, os Recibos de Subscrição serão convertidos nas correspondentes ações emitidas 
pelo aumento de capital social do Banco no contexto da Oferta e, consequentemente, cada Unit 
será composta por 8 Ações Ordinárias e 8 Ações Preferenciais de emissão do Banco. Os Recibos 
de Subscrição relativos à Oferta não poderão ser convertidos em ações de emissão do Banco até a 
Homologação do aumento de capital do Banco pelo BACEN. 
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Preço por Unit 

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Unit estará situado dentro da Faixa Indicativa, 
podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente 
indicativa. Na hipótese de o Preço por Unit ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os 
Pedidos de Reserva serão normalmente considerados e processados, observada as condições de 
eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço no Valor 
Inferior à Faixa Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu 
Pedido de Reserva. 

O Preço por Unit será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de 
investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da 
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação 
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto 
no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 e terá como parâmetro as 
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) 
por Unit coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. 

A escolha do critério de determinação do Preço por Unit é justificada, na medida em que o preço de 
mercado das Units, a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do 
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais 
apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição 
injustificada dos atuais acionistas do Banco, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei 
das Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de 
Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Unit. 

O preço por Unit será equivalente à soma dos preços de cada um dos   valores   mobiliários   
subjacentes   às   Units.   Fica   desde   já   esclarecido  que  o  preço  por  ação  ordinária que  
compõe  as Units  será  idêntico  ao  preço  por  ação  preferencial que  compõe  as Units  e  o  
preço  por  Recibo  de  Subscrição será também idêntico ao respectivo preço por ação. 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de 
investimento, até o limite máximo de 20% das Units (sem considerar o Lote Suplementar). 
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda 
superior a 1/3 das Units, não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de 
Units junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou 
intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas automaticamente canceladas. 

Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta 

Antes da realização da Oferta, nenhuma Unit lastreada em ações ordinárias e preferenciais do 
Banco está em circulação no mercado (considera-se “ações em circulação” todas as ações do 
Banco, com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos 
administradores do Banco e das ações mantidas em tesouraria). Após a realização da Oferta, sem 
considerar a colocação do Lote Suplementar, estima-se que aproximadamente, todas as Units, 
representativos de, aproximadamente, [•]% do capital social do Banco, estarão em circulação no 
mercado, sem considerar a colocação do Lote Adicional. Considerando a colocação do Lote 
Suplementar, estima-se que, aproximadamente, [•]% do capital social do Banco, estarão em 
circulação no mercado. Para mais informações, veja seção “Informações sobre a Oferta – 
Principais acionistas e Administradores” na página 44 deste Prospecto. 
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Quantidade, montante e recursos líquidos 

Os quadros abaixo indicam a quantidade de Units a serem emitidas/alienadas pelo Banco e pelos 
Acionistas Vendedores, o Preço por Unit, o valor total das comissões pagas pelo Banco aos 
Coordenadores da Oferta, bem como dos recursos líquidos oriundos da Oferta. 

Assumindo a colocação da totalidade das Units, sem considerar o Lote Suplementar: 

Ofertante 

Quantidade 
de Ações 

Ordinárias  

Quantidade 
de Ações 

Preferenciais 
Preço por 

Unit(1) Montante 
Comissões e 

Despesas 
Recursos 

Líquidos(2)(3) 
   (R$) (R$) (R$) (R$) 
Banco .........................................  []  [] [] [] [] 
JRM Participações S.A. .............   []      
Rosaldo Malucelli .......................   []      
Gabriel Malucelli .........................   []      
Cristiano Malucelli ......................   []      
Julia Malucelli .............................   []      
Paola Malucelli de Arruda ..........   []      
Monica Malucelli do Amaral .......   []      
Marcia Mello Malucelli ................   []      
Ernesto Scarante Sobrinho ........   []      
Marco Mello Malucelli .................   []      
Mariana Mello Malucelli ..............   []      
Waldemar Malucelli ....................  []      
Celso Jacomel ............................  []      
Ricardo Mello Malucelli ..............   []      
André Luiz Malucelli ...................   []      
Claudio Jacomel .........................   []      
Celso Jacomel Junior .................  []      
Mara Regina Demantova 

Malucelli ..................................  []      

Total ...........................................  []  [] [] [] [] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Unit estará 
situado entre R$[] e R$[], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. O Preço por Unit será 
equivalente à soma dos preços de cada um dos valores mobiliários subjacentes às Units. Fica desde já esclarecido que o preço por ação ordinária que 
compõe as Units será idêntico ao preço por ação preferencial que compõe as Units e o preço por Recibo de Subscrição será também idêntico ao 
respectivo preço por ação. 

(2) Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta. 
(3) Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
(4) Considera a quantidade ações ordinárias e preferenciais que serão emitidas pelo Banco no âmbito da Oferta Primária, levando em 

considerando a Homologação e, consequentemente, a conversão dos Recibos de Subscrição nas respectivas ações. 
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Assumindo a colocação da totalidade das Units, considerando o Lote Suplementar: 

Ofertante 

Quantidade 
de Ações 

Ordinárias  

Quantidade 
de Ações 

Preferenciais 
Preço por 

Unit(1) Montante 
Comissões e 

Despesas 
Recursos 

Líquidos(2)(3) 
   (R$) (R$) (R$) (R$) 
Banco .........................................  []  [] [] [] [] 
JRM Participações S.A. .............   []      
Rosaldo Malucelli .......................   []      
Gabriel Malucelli .........................   []      
Cristiano Malucelli ......................   []      
Julia Malucelli .............................   []      
Paola Malucelli de Arruda ..........   []      
Monica Malucelli do Amaral .......   []      
Marcia Mello Malucelli ................   []      
Ernesto Scarante Sobrinho ........   []      
Marco Mello Malucelli .................   []      
Mariana Mello Malucelli ..............   []      
Waldemar Malucelli ....................  []      
Celso Jacomel ............................  []      
Ricardo Mello Malucelli ..............   []      
André Luiz Malucelli ...................   []      
Claudio Jacomel .........................   []      
Celso Jacomel Junior .................  []      
Mara Regina Demantova 

Malucelli ..................................  []      

Total ...........................................  []  [] [] [] [] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Unit estará 
situado entre R$[] e R$[], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. O Preço por Unit será 
equivalente à soma dos preços de cada um dos valores mobiliários subjacentes às Units. Fica desde já esclarecido que o preço por ação ordinária 
que compõe as Units será idêntico ao preço por ação preferencial que compõe as Units e o preço por Recibo de Subscrição será também idêntico ao 
respectivo preço por ação. 

(2) Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta. 
(3) Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações. 
(4) Considera a quantidade ações ordinárias e preferenciais que serão emitidas pelo Banco no âmbito da Oferta Primária, levando em considerando a 

Homologação e, consequentemente, a conversão dos Recibos de Subscrição nas respectivas ações. 

Custos de Distribuição 

As taxas de registro da CVM, ANBIMA e B3 relativas à Oferta, as despesas com auditores, 
advogados, consultores, bem como outras despesas descritas abaixo, assim como as comissões, 
impostos, taxas e outras retenções sobre comissões devidas aos Coordenadores da Oferta, serão 
arcadas pelo Banco. 
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da 
totalidade das Units, sem considerar o Lote Suplementar: 

Custos Valor(1) 

% em 
Relação  

ao Valor Total  
da Oferta(6) 

Valor 
por 

Ação 

% em 
Relação ao 

Preço  
por Ação(1) 

 (R$)  (R$)  
Comissões da Oferta     
Comissão de Coordenação...................................  [] [] [] [] 
Comissão de Colocação .......................................  [] [] [] [] 
Comissão de Garantia Firme ................................  [] [] [] [] 
Remuneração de Incentivo(2) ................................  [] [] [] [] 
Total de Comissões ............................................  [] [] [] [] 
Tributos relativos às Comissões() ..........................  [] [] [] [] 
Despesas da Oferta     
Taxa de Registro na CVM .....................................  [] [] [] [] 
Taxa de Registro na B3 ........................................  [] [] [] [] 
Taxa de Registro na ANBIMA ...............................  [] [] [] [] 
Despesas com Auditores Independentes .............  [] [] [] [] 
Despesas com Advogados e Consultores(4) .........  [] [] [] [] 
Outras Despesas da Oferta(5)(6).............................  [] [] [] [] 

Total de Despesas ..............................................  [] [] [] [] 

Total de Comissões, Tributos e Despesas(7) ....  [] [] [] [] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Unit 
estará situado entre R$[] e R$[], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. 

(2) A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração constitui parte discricionária da 
remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade do Banco. Os critérios utilizados na 
quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pelo Banco tais como, atuação do coordenador 
durante a preparação, execução e conclusão da oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os 
ofertantes. 

(3) Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação, 
Comissão de Colocação e Remuneração de Incentivo), os quais deverão ser pagos pelo Banco, na proporção das Units ofertadas por 
cada um deles. 

(4) Despesas estimadas dos consultores legais do Banco e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos 
Estados Unidos. 

(5) Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow). 
(6) Incluídos os custos estimados com traduções, gráfica e outros. 
(7) Sem levar em consideração a colocação o Lote Suplementar. 

Não há outra remuneração devida pelo Banco às Instituições Participantes da Oferta (com exceção 
aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos decorrentes da atividade de estabilização) ou 
aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela descrita acima, bem como não existe 
nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por Unit. 

Instituições Participantes da Oferta 

As Instituições Consorciadas serão convidadas pelos Coordenadores da Oferta, em nome do 
Banco, para realizar a colocação das Units. 

Público Alvo 

O público alvo da Oferta consiste em Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais. 
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Cronograma Estimado da Oferta 

Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais 
eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta: 

 
# Eventos Data Prevista(2) 
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM(1) [•]/[•]/2020 

2 
Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições 

Consorciadas) 
Disponibilização deste Prospecto Preliminar 

[•]/[•]/2020 

3 
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)  
Início do Procedimento de Bookbuilding 

[•]/[•]/2020 

4 

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições 
Consorciadas) 

Início do Período de Reserva  
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 

[•]/[•]/2020 

5 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas [•]/[•]/2020 
6 Encerramento do Período de Reserva  [•]/[•]/2020 

7 

Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow) 
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding  
Fixação do Preço por Unit 
Aprovação do Preço por Unit 
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e 

dos demais contratos relacionados à Oferta  
Início do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar 

[•]/[•]/2020 

8 
Concessão dos registros da Oferta pela CVM 
Disponibilização do Anúncio de Início 
Disponibilização do Prospecto Definitivo 

[•]/[•]/2020 

9 Início de negociação das Units no Nível 2 [•]/[•]/2020 
10 Data de Liquidação [•]/[•]/2020 
11 Data limite do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar [•]/[•]/2020 
12 Data limite para a liquidação do Lote Suplementar [•]/[•]/2020 
13 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento [•]/[•]/2020 

(1) O pedido de registro da Oferta perante a CVM foi inicialmente apresentado em 7 de fevereiro de 2020. Em 10 de março de 2020 foi 
solicitada à CVM a interrupção da análise do pedido de registro da Oferta, a qual foi deferida pela CVM em 20 de março de 2020. 

(2)  Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a 
critério do Banco e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e 
poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram 
alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. 

Será admitido o recebimento de reservas, a partir da data indicada no Aviso ao Mercado, para 
subscrição das Units que somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente por meio da 
assinatura do boletim de subscrição após o início do Prazo de Distribuição. 

O Banco e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (roadshow), no 
Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data de disponibilização deste Prospecto e a 
data de fixação do Preço por Unit. 

Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma 
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer Anúncios de Retificação serão 
informados por meio de divulgação de Aviso ao Mercado nas páginas da rede mundial de 
computadores do Banco, dos Coordenadores da Oferta, das Instituições Participantes da Oferta, 
da B3 e da CVM. Para informações sobre “Procedimento de Distribuição na Oferta”, “Suspensão, 
modificação, revogação ou cancelamento da Oferta”” e “Inadequação da Oferta” nas páginas 54, 
67 e 73 deste Prospecto. 



54 

Procedimento da Oferta 

As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Units por meio de duas ofertas 
distintas, quais sejam, (i) uma oferta destinada aos Investidores Não Institucionais; e (ii) uma oferta 
destinada a Investidores Institucionais, conforme descritas adiante, observado o disposto na 
Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Nível 2. 

Os Coordenadores da Oferta, com a anuência do Banco, elaborarão plano de distribuição das 
Units, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do Regulamento de Listagem 
do Nível 2 de Governança Corporativa da B3 (“Regulamento do Nível 2”), no que diz respeito ao 
esforço de dispersão acionária, o qual levará em conta a criação de uma base acionária 
diversificada de acionistas e relações do Banco e dos Coordenadores da Oferta com clientes e 
outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta e do 
Banco, observado que os Coordenadores da Oferta assegurarão (i) a adequação do investimento 
ao perfil de risco de seus clientes, em conformidade com a Instrução CVM 539; (ii) o tratamento 
justo e equitativo a todos os investidores; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições 
Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, de modo que suas 
eventuais dúvidas possam ser esclarecidas junto aos Coordenadores da Oferta. 

O público alvo da Oferta consiste em: 

(i) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos residentes, domiciliados ou 
com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na B3, que realizem Pedidos de 
Reserva em valor igual ou superior a R$3.000,00 e inferior a R$1.000.000,00 durante o 
Período de Reserva ou Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso; e 
(b) investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, 
e clubes de investimento registrados na B3, em todos os casos, que não sejam 
considerados Investidores de Varejo e que sejam considerados investidores qualificados 
nos termos da regulamentação da CVM, e que realizem Pedidos de Reserva em valor igual 
ou superior a R$ 1.000.000,00 e inferior a R$ 10.000.000,00 durante o Período de Reserva 
ou Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso; e 

(ii) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na B3, nos termos 
da regulamentação em vigor, em qualquer caso, que não sejam considerados Investidores 
Não Institucionais, além de fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades 
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a 
funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores 
mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas de 
previdência complementar e de capitalização, investidores qualificados e profissionais nos 
termos da regulamentação da CVM e da Instrução CVM 539, em todos os casos, residentes 
e domiciliados ou com sede no Brasil (inexistindo para estes valores mínimo ou máximo de 
investimento), bem como os Investidores Estrangeiros. 

Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 
(i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo os 
valores mobiliários de emissão do Banco como referência (incluindo operações de total return 
swap); e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução 
CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados 
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. 

Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units – A 
eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o 
preço das Units”, na página 95 deste Prospecto Preliminar. 
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Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º, 
inciso VI, da Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme alterada, serão 
consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores que sejam (i) controladores e/ou 
administradores, pessoa física ou jurídica, do Banco, dos Acionistas Vendedores e/ou outras pessoas 
vinculadas à emissão e distribuição, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, 
descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/ou administradores das Instituições 
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional; (iii) empregados, operadores e 
demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta diretamente envolvidos na estruturação da 
Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta desde 
que diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as Instituições 
Participantes da Oferta, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de 
intermediação ou de suporte operacional atinentes à Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta ou por pessoas a eles vinculadas, desde que 
diretamente envolvidos na Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente por pessoas 
físicas ou jurídicas vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação 
Internacional desde que diretamente envolvidas na Oferta; (viii) cônjuges ou companheiros, 
ascendentes, filhos menores e colaterais até o 2° grau das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) 
acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, 
salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados. 

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos 
artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a 
subscrição/aquisição da totalidade das Units (sem considerar Lote Suplementar) por parte 
dos Investidores Não Institucionais e dos Investidores Institucionais a data da conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será 
cancelada. Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos Investidores Não 
Institucionais serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, 
sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos 
eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e 
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual 
equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) dias 
úteis, contados da data de disponibilização do comunicado de cancelamento da Oferta. Para 
mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units – Na 
medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme 
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha 
a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever a 
totalidade das Units no âmbito da Oferta”, na página 93 deste Prospecto. 

As Instituições Participantes da Oferta realizarão a colocação pública das Units no Brasil, em mercado 
de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão 
acionária previsto no Regulamento do Nível 2, por meio de duas ofertas distintas, quais sejam:  

(i) uma oferta aos Investidores Não Institucionais, a ser realizada pelas Instituições Consorciadas 
(“Oferta Não Institucional”), compreendendo: 

(a) uma oferta aos Investidores do Segmento Private, conforme o procedimento abaixo 
descrito ; e 

(b) uma oferta aos Investidores de Varejo, conforme o procedimento descrito abaixo; e 

(ii) uma oferta aos Investidores Institucionais, realizada exclusivamente pelos Coordenadores da 
Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional (“Oferta Institucional”).  
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Oferta Não Institucional  

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo, [10]%, e, a exclusivo critério do 
Banco e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, [20]% do total das Units 
(considerando o Lote Suplementar) será destinado prioritariamente à colocação pública no âmbito 
da Oferta Não Institucional para Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido de Reserva, 
conforme o caso e aplicável, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento indicado 
neste item: 

(i)  observado o Percentual Mínimo da Oferta de Varejo, o montante de, no máximo, [10]% do 
total das Units (considerando o Lote Suplementar), a exclusivo critério do Banco e dos 
Coordenadores da Oferta, será destinado à colocação pública no âmbito da Oferta do 
Segmento Private, sendo que (a) caso haja demanda de Investidores do Segmento Private 
Lock-up (i) de até [●] das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e 
(ii) superior a [●]% do total das Ações, a alocação, observado o limite estabelecido no item 
(i) acima, será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos 
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, 
poderá haver rateio; e (b) caso haja demanda de Investidores do Segmento Private Sem 
Lock-up (i) de até [●] das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e 
(ii) superior a [●]% do total das Ações, a alocação, observado o limite estabelecido no item 
(i) acima[, será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos 
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, 
poderá haver rateio; 

(ii)  após a alocação das Units no âmbito da Oferta do Segmento Private, as Units 
remanescentes serão destinadas à colocação pública no âmbito da Oferta de Varejo, sendo 
que: (a) caso haja demanda de Investidores de Varejo Lock-up (i) de até [●] das Ações, tais 
pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a [●]% do total das Ações, 
a alocação, observado o limite estabelecido no item (i) acima[, será definida a exclusivo 
critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos 
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio; e (b) caso haja 
demanda de Investidores de Varejo Sem Lock-up (i) de até [●] das Ações, tais pedidos serão 
atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a [●]% do total das Ações, a alocação, 
observado o limite estabelecido no item (i) acima[, será definida a exclusivo critério e 
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da 
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio. 

Os Investidores de Varejo Lock-up, não poderão, pelo prazo de [45] dias contados da data de 
divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em 
garantia, ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Units. Dessa forma, como 
condição para a sua alocação prioritária no âmbito da Oferta de Varejo, cada Investidor de 
Varejo Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de 
custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Units para a carteira mantida 
pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, 
tais Units ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do prazo 
do Lock-up Oferta de Varejo.  

Caso o preço de mercado das Units venha a cair e/ou os Investidores de Varejo Lock-up por 
quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de restrição a ele aplicável, e 
tendo em vista a impossibilidade das Units da Oferta de Varejo serem vendidas, transferidas, 
emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais 
restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Units – Os Investidores de Varejo Lock-up ou do Segmento Private, 
diante da impossibilidade de vender, transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de 
forma direta ou indireta, a totalidade das Units de emissão do Banco de sua titularidade após a 
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, na página 96 deste 
Prospecto Preliminar. 
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[Os Investidores do Segmento Private Lock-up não poderão, pelo prazo de [90] dias contados da 
data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar 
em garantia, ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Units. Dessa forma, como 
condição para a participação na Oferta do Segmento Private, cada Investidor do Segmento 
Private, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na 
Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Units para a carteira mantida pela Central 
Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Units ficarão 
bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do prazo de [90] dias de Lock-
up Segmento Private.] As Ações ofertadas no âmbito da Oferta do Segmento Private serão todas 
sujeitas ao Lock-up da Oferta do Segmento Private, não havendo, portanto, previsão de alocação 
sem lock-up no âmbito da Oferta do Segmento Private. 

Caso o preço de mercado das Units venha a cair e/ou os Investidores do Segmento Private por 
quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up Segmento Private 
aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Units da Oferta do Segmento Private serem vendidas, 
transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, 
tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Units – Os Investidores do Segmento Private, diante da impossibilidade de 
vender, transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a 
totalidade das Units de emissão do Banco de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão 
incorrer em perdas em determinadas situações”, na página 90 deste Prospecto Preliminar. 

Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização dos Pedidos de 
Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e as condições estipulados no Pedido de 
Reserva, sobretudo os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes 
do Aviso ao Mercado, do Prospecto e do Formulário de Referência incorporado por referência ao 
Prospecto, especialmente as seções “Sumário do Banco – Principais Fatores de Risco do Banco” e 
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units”, bem como o item “4. Fatores de Risco” do 
Formulário de Referência incorporado por referência ao Prospecto Preliminar; (ii) verifiquem com a 
Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta, a 
seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida junto a 
ela para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) entrem em contato com a Instituição 
Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo 
estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o 
caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos 
operacionais adotados por cada Instituição Consorciada; e (iv) verifiquem com a Instituição 
Consorciada de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a 
possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada. 

Oferta do Segmento Private  

Observado o disposto neste item, será permitida aos Investidores do Segmento Private a 
participação na Oferta do Segmento Private mediante preenchimento de Pedido de Reserva com 
uma única Instituição Consorciada, observado o Valor Mínimo de Pedido de Reserva na Oferta 
do Segmento Private e o Valor Máximo de Pedido de Reserva na Oferta do Segmento Private. 

Os Investidores do Segmento Private que aderirem à Oferta Não Institucional não 
participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do 
Preço por Unit. 

Procedimento da Oferta do Segmento Private. Os Investidores do Segmento Private deverão 
observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva, o procedimento abaixo:  

(i)  durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores do Segmento Private interessados 
em participar da Oferta deverá realizar Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável, exceto 
pelo disposto nos incisos (iii), (v), (v), (vii), (x) e (xii) abaixo e no item 11 abaixo;  
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(ii)  o Investidor do Segmento Private que tenha interesse em participar diretamente da Oferta 
do Segmento Private Lock-up, deverá necessariamente indicar no Pedido de Reserva que 
está de acordo com o Lock-up Segmento Private, sob pena de ser considerado um 
Investidor da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up e não participar da Oferta do 
Segmento Private Lock-up;  

(iii)  os Investidores do Segmento Private que realizarem Pedido de Reserva poderão estipular, 
no Pedido de Reserva, um preço máximo por Unit como condição de eficácia de seu Pedido 
de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Unit 
seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor do Segmento Private, o 
respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado, exceto os Pedidos de 
Reserva que tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas; 

(iv)  as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por 
Investidores do Segmento Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo 
respectivo investidor. Recomenda-se aos Investidores do Segmento Private interessados 
na realização de Pedidos de Reserva que (a) leiam cuidadosamente os termos e 
condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à 
liquidação da Oferta e as informações constantes do Aviso ao Mercado e deste Prospecto 
Preliminar; (b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de 
realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção 
de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de 
Reserva; e (c) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para 
obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição 
Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização 
do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais 
adotados por cada Instituição Consorciada;  

(v)  os Investidores do Segmento Private deverão realizar seus Pedidos de Reserva no 
Período de Reserva, indicado na seção “Cronograma Estimado da Oferta” na página 53 
deste Prospecto, observado o Valor Mínimo de Pedido de Reserva na Oferta do Segmento 
Private e o Valor Máximo de Pedido de Reserva na Oferta do Segmento Private, sendo 
que os Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas deverão, 
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada e 
deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva para Pessoas 
Vinculadas, na seção “Cronograma Estimado da Oferta” na página 53 deste Prospecto, 
sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada; 

(vi)  caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Units, será 
vedada a colocação de Units aos Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas 
Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private 
que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados exceto os Pedidos de Reserva 
que tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;  

(vii)  caso o total de Units objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do 
Segmento Private Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Units destinadas à 
Oferta do Segmento Private Lock-up, não haverá Rateio, sendo integralmente atendidos 
todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private Lock-up, de 
modo que as Units remanescentes serão destinadas aos Investidores do Segmento Private 
Sem Lock-up; ou (b) exceda o total de Units destinadas à Oferta do Segmento Private 
Lock-up, será realizado rateio entre os respectivos Investidores do Segmento Private que 
apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de 
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Units (“Rateio Oferta Segmento 
Private Lock-up”). Caso haja Rateio Oferta Segmento Private Lock-up, os valores 
depositados em excesso serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem 
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente 
incidentes, no prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação; 
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(viii)  caso o total de Units objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do 
Segmento Private Sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Units destinadas à 
Oferta do Segmento Sem Private Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente 
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private 
Sem Lock-up, de modo que as Units remanescentes serão destinadas aos Investidores do 
Segmento Private Lock-up; ou (b) exceda o total de Units destinadas à Oferta do 
Segmento Private Sem Lock-up, será realizado rateio entre os respectivos Investidores do 
Segmento Private Sem Lock-up que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente 
ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações 
de Units (“Rateio Oferta Segmento Private Sem Lock-up”). Caso haja Rateio Oferta 
Segmento Private Sem Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem 
juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores 
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da 
Data de Liquidação; 

(ix)  até às 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, 
serão informados a cada Investidor do Segmento Private pela Instituição Consorciada que 
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço 
eletrônico, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de 
Liquidação, a quantidade de Units alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do 
rateio descrito no item (vii) acima), o Preço por Unit e o valor do respectivo investimento, 
sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no 
respectivo Pedido de Reserva;  

(x)  até às 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor do Segmento Private que tenha realizado 
Pedido de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente 
disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso (viii) acima à Instituição 
Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob pena de, em não o 
fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento 
automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir 
a liquidação por parte do respectivo Investidor do Segmento Private;  

(xi)  na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de 
Reserva entregará, por meio da B3, as Units alocadas ao respectivo Investidor do Segmento 
Private que tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos previstos 
no Contrato de Colocação da Oferta, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no 
inciso (ix) acima. Tendo em vista que o aumento de capital social do Banco depende da 
Homologação, a liquidação da Oferta ocorrerá mediante a entrega de Units, compostas por 
7 Recibos de Subscrição representativos de uma Ação Ordinária cada um, por 7 Recibos 
de Subscrição representativos de uma Ação Preferencial cada um, por 1 Ação Ordinária de 
titularidade dos Acionistas Vendedores (advindas do empréstimo de Ações para fins de 
estabilização) e por 1 Ação Preferencial de titularidade dos Acionistas Vendedores 
(advindas do empréstimo de Ações para fins de estabilização). Após a Homologação, os 
Recibos de Subscrição serão convertidos nas correspondentes ações emitidas pelo 
aumento de capital social do Banco no contexto da Oferta e, consequentemente, cada Unit 
será composta por 8 ações ordinárias e 8 ações preferenciais de emissão do Banco; 
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(xii)  caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste 
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido 
pelos Investidores do Segmento Private ou a sua decisão de investimento, nos termos do 
artigo 45, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do 
artigo 20 da Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 
da Instrução CVM 400, o Investidor do Segmento Private poderá desistir do respectivo 
Pedido de Reserva, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que 
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva (1) até 12h00 do quinto dia útil subsequente 
à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até 
12h00 do quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor do Segmento Private for 
comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre a suspensão ou a modificação 
da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e 
(c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos mesmos 
veículos utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme 
disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a divulgação 
do anúncio de retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá acautelar-se e 
certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo 
Investidor do Segmento Private está ciente de que os termos da Oferta foram alterados e de 
que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor do Segmento Private não 
informe sua decisão de desistência do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, o Pedido 
de Reserva será considerado válido e o Investidor do Segmento Private deverá efetuar o 
pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor do Segmento Private já tenha 
efetuado o pagamento nos termos do inciso (ix) acima e venha a desistir do Pedido de 
Reserva nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou 
correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos 
tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados do pedido de 
cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e  

(xiii)  caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação da 
Oferta ou de cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão 
cancelados e a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de 
Reserva comunicará ao respectivo Investidor do Segmento Private o cancelamento da 
Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. 
Caso o Investidor do Segmento Private já tenha efetuado o pagamento nos termos do 
inciso (ix) acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção 
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos 
eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da comunicação do 
cancelamento da Oferta.  

Oferta de Varejo 

A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que 
realizarem solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento de formulário específico 
destinado à subscrição de Units, em caráter irrevogável e irretratável, no âmbito da Oferta de 
Varejo (“Pedido de Reserva”) junto a uma única Instituição Consorciada, durante o período 
compreendido entre [] de [] de 2020, inclusive, e [] de [] de 2020, inclusive (“Período de 
Reserva”), ou, no caso de Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, durante 
o período compreendido entre [] de [] de 2020, inclusive, e [] de [] de 2020, inclusive (“Período 
de Reserva para Pessoas Vinculadas”), observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de 
Reserva, nas condições descritas abaixo. 

Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar 
seu Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, o qual terminará 
em data que antecederá em pelo menos 7 dias úteis a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding, sendo que aqueles Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas 
Vinculadas que não realizarem seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para 
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Pessoas Vinculadas terão seus Pedidos de Reserva cancelados em caso de excesso de demanda 
superior a 1/3 à quantidade de Units, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Investidores 
Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que realizarem seus Pedidos de 
Reserva no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva 
cancelados mesmo no caso de excesso de demanda superior a 1/3 das Units. 

No contexto da Oferta de Varejo e considerando o esforço mínimo de dispersão acionária previsto 
no Regulamento do Nível 2 da B3, caso haja demanda e a critério dos Coordenadores da Oferta, o 
montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, [20%] do total das Units (considerando o Lote 
Suplementar) será destinado, prioritariamente, à colocação pública junto a Investidores Não 
Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva. 

Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não 
Institucionais ser superior à quantidade de Units destinadas à Oferta de Varejo, haverá rateio, 
conforme disposto no item (h) abaixo. 

Procedimento da Oferta de Varejo: Os Investidores de Varejo deverão observar, além das 
condições previstas nos Pedidos de Reserva, o procedimento abaixo: 

(i)  durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores de Varejo interessados em 
participar da Oferta deverá realizar Pedido de Reserva com uma única Instituição 
Consorciada, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (ii), (iii) (v), (vi), (vii), 
(x), (xii) e (xiii), e a seção “Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da 
Oferta”, a partir da página 67 deste Prospecto, observadas as condições do Pedido de 
Reserva, de acordo com as seguintes condições: 

(ii)  os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar da Oferta de Varejo Lock-up, 
e decidirem por terem prioridade de alocação no âmbito da Oferta de Varejo, deverão, 
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock-up Oferta 
de Varejo, sob pena de ser considerado um Investidor de Varejo Sem Lock-up e não 
participar da Oferta de Varejo Lock-up; 

(iii)  os Investidores de Varejo que decidirem participar da Oferta de Varejo poderão estipular, 
no Pedido de Reserva, um preço máximo por Unit como condição de eficácia de seu 
Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço 
por Unit seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor de Varejo, o 
respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;  

(iv)  as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por 
Investidores de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo 
investidor. Recomenda-se aos Investidores de Varejo interessados na realização de 
Pedidos de Reserva que (a) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no 
Pedido de Reserva especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as 
informações constantes do Aviso ao Mercado e deste Prospecto; (b) verifiquem com a 
Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se 
essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou 
mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (c) entrem em contato com a 
Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre 
o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva 
ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista 
os procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;  
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(v)  os Investidores de Varejo deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva, 
indicado na seção “Cronograma Estimado da Oferta” na página 53 deste Prospecto, observado 
o Valor Mínimo de Pedido de Reserva na Oferta de Varejo e o Valor Máximo de Pedido de 
Reserva na Oferta de Varejo, sendo que os Investidores de Varejo que sejam Pessoas 
Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de 
Pessoa Vinculada e deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas, indicado na seção “Cronograma Estimado da Oferta” na página 53 deste 
Prospecto,, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada; 

(vi)  caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Units, 
será vedada a colocação de Units aos Investidores de Varejo que sejam Pessoas 
Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo que sejam 
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que 
tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;  

(vii)  caso o total de Units objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo 
Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Units destinadas à Oferta de Varejo Lock-
up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva 
realizados por Investidores de Varejo Lock-up, de modo que as Units remanescentes, se 
houver, serão destinadas aos Investidores de Varejo Sem Lock-up; ou (b) exceda o total de 
Units destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, será realizado rateio entre os respectivos 
Investidores de Varejo Lock-up que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente 
ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações 
de Units (“Rateio Oferta de Varejo Lock-up”). Caso haja Rateio Oferta de Varejo Lock-up, 
os valores depositados em excesso serão devolvidos sem juros ou correção monetária, 
sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos 
eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação; 

(viii)  caso o total de Units objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem 
Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Units destinadas à Oferta de Varejo Sem Lock-
up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados 
por Investidores de Varejo Sem Lock-up, de modo que as Units remanescentes, se houver, 
serão destinadas aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o total de Units destinadas à 
Oferta de Varejo Sem Lock-up, será realizado rateio entre os respectivos Investidores de Varejo 
Sem Lock-up que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos 
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Units (“Rateio Oferta de 
Varejo Sem Lock-up”). Caso haja Rateio Oferta de Varejo Sem Lock-up, os valores depositados 
em excesso serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, 
se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias 
úteis contados da Data de Liquidação; 

(ix)  até às 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, 
serão informados a cada Investidor de Varejo pela Instituição Consorciada que tenha 
recebido o respectivo Pedido de Reserva por meio do seu respectivo endereço eletrônico, 
ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a 
quantidade de Units alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do Rateio Oferta de 
Varejo Lock-up ou Rateio Oferta de Varejo Sem Lock-up, conforme o caso), o Preço por Unit 
e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento 
será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;  

(x)  até às 10h00min da Data de Liquidação, cada Investidor de Varejo que tenha realizado 
Pedido de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente 
disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso (ix) acima à 
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva sob pena de, 
em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal 
cancelamento automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de 
Reserva deverá garantir a liquidação por parte do respectivo Investidor de Varejo;  
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(xi)  na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido 
de Reserva entregará, por meio da B3, as Units alocadas ao respectivo Investidor de 
Varejo que tenha realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos 
no Contrato de Colocação da Oferta, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no 
inciso (x) acima. Tendo em vista que o aumento de capital social do Banco depende da 
Homologação, a liquidação da Oferta ocorrerá mediante a entrega de Units, compostas por 
7 Recibos de Subscrição representativos de uma Ação Ordinária cada um, por 7 Recibos 
de Subscrição representativos de uma Ação Preferencial cada um, por 1 Ação Ordinária de 
titularidade dos Acionistas Vendedores (advindas do empréstimo de Ações para fins de 
estabilização) e por 1 Ação Preferencial de titularidade dos Acionistas Vendedores 
(advindas do empréstimo de Ações para fins de estabilização). Após a Homologação, os 
Recibos de Subscrição serão convertidos nas correspondentes ações emitidas pelo 
aumento de capital social do Banco no contexto da Oferta e, consequentemente, cada Unit 
será composta por 8 ações ordinárias e 8 ações preferenciais de emissão do Banco; 

(xii)  caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste 
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco 
assumido pelos Investidores de Varejo ou a sua decisão de investimento, nos termos do 
artigo 45, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do 
artigo 20 da Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 
da Instrução CVM 400, o Investidor de Varejo poderá desistir do respectivo Pedido de 
Reserva devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha 
recebido o respectivo Pedido de Reserva (1) até 12h00 do quinto dia útil subsequente à 
data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até 
12h00 do quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor de Varejo for comunicado 
diretamente pela Instituição Consorciada sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, 
nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) 
acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos mesmos 
veículos utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme 
disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a 
divulgação do anúncio de retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá 
acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que 
o respectivo Investidor de Varejo está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que 
tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor de Varejo não informe sua 
decisão de desistência do Pedido de Reserva, nos termos deste inciso, o Pedido de 
Reserva, será considerado válido e o Investidor de Varejo deverá efetuar o pagamento do 
valor do investimento. Caso o Investidor de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos 
termos do inciso (x) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste 
inciso, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem 
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente 
incidentes, no prazo de três dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo 
Pedido de Reserva; e  

(xiii)  caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação da 
Oferta ou de cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão 
cancelados e a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de 
Reserva comunicará ao respectivo Investidor de Varejo o cancelamento da Oferta, o que 
poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o 
Investidor de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (x) acima, os 
valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e 
com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, 
no prazo de três dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta.  

Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, veja a 
seção “Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta”, a partir da página 
67 deste Prospecto. 



64 

Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a subscrição das Units mediante o pagamento 
à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de acordo com o 
procedimento aqui descrito. 

As Instituições Consorciadas somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não 
Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional. 

Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta, 
previamente à realização de seus Pedidos de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os 
termos e as condições estipulados no Pedido de Reserva, sobretudo os procedimentos 
relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes, deste Prospecto e do 
Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto, especialmente as 
seções “Sumário do Banco– Principais Fatores de Risco do Banco” e “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Units”, bem como o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de 
Referência; (ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de 
realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigirá, a seu exclusivo critério, a manutenção de 
recursos em conta nela aberta e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de 
Reserva; (iii) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para 
obter informações mais detalhadas sobre o prazo por ela estabelecido para a realização do 
Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a abertura/atualização de cadastro ou conta junto 
a tal Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais por ela 
adotados; e (iv) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de 
preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito antecipado da 
reserva por parte da Instituição Consorciada. Os Investidores Não Institucionais 
interessados na realização do Pedido de Reserva deverão ler cuidadosamente os termos e 
condições estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva, bem como as informações 
constantes deste Prospecto. 

Oferta Institucional 

A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos 
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais. 

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo, até o limite estabelecido, as 
Units remanescentes serão destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, por 
meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, não sendo 
admitidas, para tais Investidores Institucionais, reservas antecipadas, inexistindo valores mínimo e 
máximo de investimento e assumindo cada Investidor Institucional a obrigação de verificar se está 
cumprindo com os requisitos acima para participar da Oferta Institucional, para então apresentar 
suas intenções de investimento durante o Procedimento de Bookbuilding. 

Caso o número de Units objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores 
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM 
400, exceda o total de Units remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos 
termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas 
intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério do Banco, dos 
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, levando em consideração o 
disposto no plano de distribuição, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400 e 
do Regulamento do Nível 2, melhor atendam ao objetivo desta Oferta de criar uma base 
diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de 
avaliação sobre as perspectivas do Banco, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica 
brasileira e internacional. 



65 

Até às 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início, os 
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores 
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone ou fac-simile, a 
quantidade de Units alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das Units alocadas 
deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante pagamento em moeda corrente nacional, à vista 
e em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Unit multiplicado pela 
quantidade de Units alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação.  

A subscrição das Units será formalizada mediante preenchimento de boletim de 
subscrição/contrato de compra e venda, cujos modelos finais serão previamente apresentado à 
CVM e que informa o Investidor Institucional sobre o procedimento para a entrega das Units. As 
Units que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação 
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e 
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente 
nacional, por meio dos mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373, na Instrução CVM n° 560, 
ou na Lei n° 4.131. 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite 
máximo de [20%] das Units. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado 
excesso de demanda superior a 1/3 das Units, não será permitida a colocação, pelos 
Coordenadores da Oferta, de Units junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de investimento realizadas por Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.  

A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições 
financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 55.  

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente o processo de formação do 
Preço por Unit e o investimento nas Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá reduzir a liquidez dos certificados de depósito de ações de emissão do 
Banco no mercado secundário. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Units – A participação de Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a 
formação do Preço por Unit, e o investimento nas Units por Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das Units de emissão do 
Banco no mercado secundário”, na página 93 deste Prospecto. 

Prazos da Oferta 

Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Units terá início na 
data de divulgação do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2020, nos 
termos do artigo 52 da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de divulgação do Anúncio de 
Encerramento, limitado ao prazo máximo de 6 meses, contado a partir da data de divulgação do 
Anúncio de Início, com data máxima em [•] de [•] de 2020, em conformidade com o artigo 29 da 
Instrução CVM 400 (“Prazo de Distribuição”). 

As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 Dias Úteis, contados da data de 
divulgação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Units, exceto com relação ao Lote 
Suplementar. A liquidação física e financeira da Oferta deverá ser realizada até a Data de Liquidação, 
exceto com relação à distribuição do Lote Suplementar, cuja liquidação física e financeira deverá ser 
realizada até o 2º Dia Útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Lote 
Suplementar. As Units serão entregues aos respectivos investidores até às 16h00 da Data de 
Liquidação ou da Data de Liquidação do Lote Suplementar, conforme o caso. 
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A data de início da Oferta será divulgada mediante a divulgação do Anúncio de Início em 
conformidade com o parágrafo único do artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu 
resultado serão anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encerramento, em conformidade 
com o artigo 29 da Instrução CVM 400. 

Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional  

O Contrato de Colocação será celebrado pelo Banco e pelos Coordenadores da Oferta, tendo como 
interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do Contrato de Colocação, os 
Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de garantia firme de liquidação de 
forma individual e não solidária, na proporção e até o limite individual de garantia firme de 
liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de 
Colocação, a totalidade das Units, diretamente ou por meio das Instituições Consorciadas, em 
conformidade com as disposições da Instrução CVM 400 e observados os esforços de dispersão 
acionária previstos no Regulamento do Nível 2 da B3. 

Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção 
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 68 deste Prospecto. 

Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração 
do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de 
colocação das Units no exterior. 

O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação 
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o 
pagamento pelas Units está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos 
adversos relevantes no Banco e em seus negócios, a execução de certos procedimentos pelos 
auditores independentes do Banco, entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos do Banco 
e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura de termos de restrição à negociação das 
Units pelo Banco, seus Administradores, dentre outras providências necessárias. 

De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, o Banco 
assumiu a obrigação de indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação 
Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências. 

O Contrato de Colocação Internacional obriga o Banco a indenizar os Agentes de Colocação 
Internacional caso eles venham a sofrer perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou 
omissões relevantes nos Offering Memoranda. O Contrato de Colocação Internacional possui 
declarações específicas em relação à observância de isenções das leis de valores mobiliários dos 
Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos 
judiciais. Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados 
contra o Banco no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, 
poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para 
o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Se eventualmente o Banco for condenado em 
um processo no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering 
Memoranda, se envolver valores elevados, tal condenação poderá ocasionar um impacto significativo 
e adverso no Banco. Para informações adicionais, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à 
Oferta e às Units – A realização desta oferta pública de distribuição das Units, com esforços de 
colocação no exterior, poderá deixar o Banco exposto a riscos relativos a uma oferta de valores 
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são 
potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil”, na 
página 94 deste Prospecto. 

O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, ou obtenção de cópia, a partir da data de 
disponibilização do Anúncio de Início nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados na 
seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 75 deste Prospecto. 
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Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta 

Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto 
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos 
Investidores Não Institucionais, ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, 
parágrafo 4°, da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da 
Instrução CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 
400; e/ou (iv) o Preço por Unit seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado, 
considerando um Preço por Unit que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o valor máximo 
da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser descontado 
do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 6º do Anexo II do Código ANBIMA e do 
item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE Nº 01/20, de 5 de março de 2020, poderão os Investidores 
Não Institucionais desistir de seus respectivos Pedidos de Reserva sem quaisquer ônus, nos 
termos abaixo descrito. 

A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente 
divulgada por meio de anúncio disponibilizado nas páginas do Banco, das Instituições Participantes 
da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, mesmos meios utilizados para 
divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da 
Instrução CVM 400.  

Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução 
CVM 400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, 
as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento da aceitação da 
Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem 
conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha 
aderido à Oferta, cada Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio 
eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de 
comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal 
Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor Não 
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até às 16h00 
do 5º (quinto) dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de Retificação ou à 
data de recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta pela Instituição 
Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta. 

Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do 
Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será 
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor 
total de seu investimento. 

Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de 
Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer 
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso 
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do 
IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com 
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) 
dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva. 

A rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos 
do artigo 19, §4º da Instrução CVM 400.  

Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação, (iii) 
cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de 
aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos 
Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva serão 
automaticamente cancelados, e cada uma das Instituições Consorciadas que tenha recebido 
Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não Institucional sobre o cancelamento 
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da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso 
o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento, os valores depositados serão 
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e 
com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores 
pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo 
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis contados do recebimento pelo investidor da comunicação acerca de 
quaisquer dos eventos acima referidos. Nos casos acima, o Banco e os Coordenadores da Oferta 
não serão responsáveis por eventuais perdas e danos incorridas pelos investidores. 

Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação 

Após a divulgação do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova divulgação (com os logotipos 
das Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de 
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding, a celebração do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, a 
concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a 
disponibilização do Prospecto Definitivo, bem como de seus eventuais aditamentos e/ou 
suplementos, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a colocação das Units em mercado 
de balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação (sem considerar o Lote 
Suplementar), a ser prestada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e 
não solidária, na proporção e até os limites individuais abaixo descritos e demais disposições 
previstas no Contrato de Colocação: 

Coordenador da Oferta Quantidade Percentual (%) 
Coordenador Líder ...................................................................  [•] [•] 
Goldman Sachs .......................................................................  [•] [•] 
Bradesco BBI ...........................................................................  [•] [•] 
XP ............................................................................................  [•] [•] 

Total ........................................................................................  [•] [•] 

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os 
Coordenadores da Oferta. 

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores da 
Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar as Units que tenham sido 
subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas no Brasil, pelos seus respectivos 
investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme de 
liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. 
A Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir do momento em que forem concedidos os registros 
da Oferta pela CVM, assinado e cumpridas as condições precedentes dispostas no Contrato de 
Colocação e no Contrato de Colocação Internacional, disponibilizado o Prospecto Definitivo e divulgado 
o Anúncio de Início. 

Caso as Units, objeto de Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas por 
investidores não sejam totalmente integralizadas por estes até a Data de Liquidação, cada 
Coordenador da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, subscreverá/adquirirá, na 
Data de Liquidação, pelo Preço por Unit, na proporção e até o limite individual da Garantia Firme 
de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não 
solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o número de Units objeto da 
Garantia Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de 
Colocação, multiplicada pelo Preço por Unit, e (ii) o número de Units objeto da Garantia Firme de 
Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas e integralizadas, no Brasil, por investidores no 
mercado; multiplicada pelo Preço por Unit. A liquidação da Oferta ocorrerá mediante a entrega de 
Units, sendo que o preço de cada Unit será equivalente à soma dos preços de cada um dos 
valores mobiliários subjacentes às Units. 
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Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da 
Garantia Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos 
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Units antes da divulgação do 
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Units será equivalente à soma de cada um 
dos valores mobiliários subjacentes às Units, sendo certo, entretanto, que as operações realizadas 
em decorrência das atividades de estabilização não estarão sujeitas a tais limites. 

Estabilização dos Preços das Units  

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após notificação aos demais Coordenadores 
da Oferta, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização do 
preço das Units de emissão do Banco na B3, no âmbito da Oferta, dentro de 30 (trinta) dias do 
início de negociação das Units na B3, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o 
disposto no Contrato de Estabilização, o qual será previamente submetido à análise e aprovação 
da CVM e da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da 
Deliberação CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005, antes da divulgação do Anúncio de Início. 

Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar operações bursáteis e, uma vez 
iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento, 
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a 
Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e 
venda das Units de emissão do Banco no âmbito das atividades de estabilização, não estando 
obrigado a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, 
interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério. 

O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente 
Estabilizador e à CVM a partir da data de divulgação do Anúncio de Início nos endereços indicados 
na seção “Informações Adicionais” a partir da página 73 deste Prospecto. 

Violações das Normas de Conduta 

Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, pelas Instituições 
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos termos de adesão ao Contrato de 
Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de 
qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, 
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas 
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com os valores mobiliários de emissão 
do Banco, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 
48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da 
Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o 
grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Units no âmbito da Oferta, 
sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva e a Instituição Consorciada deverá informar 
imediatamente aos respectivos investidores sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos 
pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos investidores os valores eventualmente 
dados em contrapartida às Units, no prazo máximo de até 3 (três) dias úteis contados da data de 
divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou 
correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer 
tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio, e 
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual 
equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, (ii) arcará integralmente com quaisquer 
custos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos 
com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações 
propostas por investidores por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais custos 
perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores, 
(iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos 
administradores, acionistas, sócios, funcionários e empregados, bem como sucessores e 
cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda que estes possam incorrer, e (iv) poderá 
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ter suspenso, por um período de 6 meses contados da data da comunicação da violação, o direito 
de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários 
sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. Os Coordenadores da Oferta não 
serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que 
tiverem suas intenções de investimento ou Pedidos de Reserva cancelados por força do 
descredenciamento da Instituição Consorciada. 

Direitos, vantagens e restrições das Units 

Até a Homologação do aumento de capital social do Banco no contexto da Oferta pelo BACEN, 
cada Unit será composta por 7 Recibos de Subscrição representativos de uma Ação Ordinária 
cada um, por 7 Recibos de Subscrição representativos de uma Ação Preferencial cada um, por 1 
Ação Ordinária de titularidade dos Acionistas Vendedores (advindas do empréstimo de Ações para 
fins de estabilização) e por 1 Ação Preferencial de titularidade dos Acionistas Vendedores 
(advindas do empréstimo de Ações para fins de estabilização). As Units conferirão aos seus 
titulares os mesmos direitos e vantagens dos respectivos Recibos de Subscrição e Ações 
Ordinárias e Ações Preferenciais por elas representadas. 

O Banco publicará comunicado ao mercado quando ocorrer a Homologação e os Recibos de 
Subscrição serão convertidos em suas correspondentes ações de emissão do Banco. Não há 
como precisar quando a Homologação será concedida. 

Uma vez ocorrida a Homologação e a conversão dos Recibos de Subscrição, cada Unit será 
composta por 8 Ações Ordinárias e 8 Ações Preferenciais de emissão do Banco. Nos termos do 
artigo 52 do Estatuto Social do Banco, as Units conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e 
vantagens das respectivas ações por elas representadas, inclusive em relação ao pagamento de 
dividendos, juros sobre o capital próprio e quaisquer outras bonificações, pagamentos ou proventos 
a que possam fazer jus. 

As Units refletirão, portanto, as características das ações de emissão do Banco e/ou dos Recibos 
de Subscrição que as compuserem, conforme o caso e conferirão aos seus titulares os mesmos 
direitos e vantagens das ações e/ou dos Recibos de Subscrição que as compõem. 

As características e riscos inerentes às Units encontram-se ainda descritos na seção “Fatores de 
Risco Relacionados à Oferta e às Units” na página 90 deste Prospecto. 

Direitos, vantagens e restrições das Ações Ordinárias 

As ações ordinárias de emissão do Banco, incluindo as ações ordinárias subjacentes às Units 
conferem aos seus titulares os seguintes direitos: 

a) direito de voto nas assembleias gerais do Banco, sendo que cada Unit corresponderá a um 
voto, uma vez que cada Unit está lastreada por uma ação ordinária de emissão do Banco; 

b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao 
dividendo anual de 25% do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 202 da Lei das 
Sociedades por Ações e do artigo 37 do Estatuto Social, bem como quaisquer outras 
distribuições aos acionistas, incluindo dividendos adicionais eventualmente distribuídos por 
deliberação da assembleia geral que vierem a ser declarados pelo Banco a partir da data 
de divulgação do Anúncio de Início; 

c) direito de alienar as ações ordinárias subjacentes às Units nas mesmas condições 
asseguradas aos acionistas controladores alienantes, em caso de alienação, direta ou 
indireta, a título oneroso, do controle do Banco, tanto por meio de uma única operação 
como por meio de operações sucessivas; 
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d) direito de alienar as ações ordinárias subjacentes às Units em oferta pública a ser 
efetivada pelos acionistas controladores ou pelo Banco, em caso de cancelamento do 
registro de companhia aberta ou descontinuidade do exercício das Práticas Diferenciadas 
de Governança Corporativa Nível 2, estabelecidas no Regulamento do Nível 2, tendo como 
preço mínimo, obrigatoriamente, o valor econômico do Banco, apurado mediante 
elaboração de laudo de avaliação por empresa especializada e independente, quanto ao 
poder de decisão do Banco, dos administradores e dos acionistas controladores; e 

e) todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão do Banco, nos 
termos previstos no Regulamento do Nível 2, no Estatuto Social e na Lei das Sociedades 
por Ações. 

Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das Ações Ordinárias de emissão 
do Banco, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, incorporado por 
referência a este Prospecto. 

Direitos, vantagens e restrições das Ações Preferenciais 

As ações preferenciais de emissão do Banco, incluindo as ações preferenciais subjacentes às 
Units, assim como todas as ações preferenciais de emissão do Banco conferem aos seus titulares 
os seguintes direitos: 

a) direito de voto conferido às ações preferenciais subjacentes a cada Unit em assembleias 
gerais do Banco que deliberarem exclusivamente sobre as seguintes matérias: (i) 
transformação, incorporação, fusão ou cisão do Banco; (ii) aprovação de contratos entre o 
Banco e os acionistas controladores, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de 
outras sociedades nas quais os acionistas controladores tenham interesse, sempre que, 
por força de disposição legal ou estatutária, sejam deliberados em assembleia geral; (iii) 
avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital social do Banco; (iv) 
escolha de instituição ou empresa especializada para determinação do valor econômico do 
Banco, conforme previsto no Estatuto Social; e (v) alteração ou revogação de dispositivos 
estatutários que alterem ou modifiquem quaisquer das exigências previstas no item 4.1 do 
Regulamento do Nível 2, ressalvado que esse direito a voto prevalecerá enquanto estiver 
em vigor Contrato de Participação no Nível 2 de Governança Corporativa. 

b) direito de participar dos lucros em igualdade de condições com as ações ordinárias,  
incluindo em quaisquer outras distribuições aos acionistas, incluindo dividendos adicionais 
eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia geral que vierem a ser 
declarados pelo Banco a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, conforme 
mencionado no item [12.2.b)] acima; 

c) direito de prioridade em relação às ações ordinárias no reembolso do capital social, em 
caso de liquidação do Banco; 

d) direito de alienar as ações preferenciais subjacentes às Units nas mesmas condições 
asseguradas aos acionistas controladores alienantes, em caso de alienação, direta ou 
indireta, a título oneroso, do controle do Banco, tanto por meio de uma única operação 
como por meio de operações sucessivas; 

e) direito de alienar as ações preferenciais subjacentes às Units em oferta pública a ser 
efetivada pelos acionistas controladores ou pelo Banco, em caso de cancelamento do 
registro de companhia aberta ou descontinuidade do exercício das Práticas Diferenciadas 
de Governança Corporativa Nível 2, estabelecidas no Regulamento do Nível 2, tendo como 
preço mínimo, obrigatoriamente, o valor econômico do Banco, apurado mediante 
elaboração de laudo de avaliação por empresa especializada e independente, quanto ao 
poder de decisão do Banco, dos administradores e dos acionistas controladores; 
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f) todos os demais direitos assegurados às ações preferenciais de emissão do Banco, nos 
termos previstos no Regulamento do Nível 2, no Estatuto Social e na Lei das Sociedades 
por Ações. 

Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações preferenciais de 
emissão do Banco, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, 
incorporado por referência a este Prospecto. 

Direitos, vantagens e restrições dos Recibos de Subscrição 

Os Recibos de Subscrição conferirão aos seus titulares os seguintes direitos: (i) direito de serem 
incluídos em oferta pública decorrente de alienação de ações de emissão do Banco que resultem na 
alienação de seu controle acionário, nas mesmas condições de tal alienação; e (ii) direito de serem 
convertidos em ações ordinárias e ações preferenciais, conforme o caso, após a Homologação.  

As características e riscos inerentes aos Recibos de Subscrição encontram-se ainda descritos na 
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units” na página 90 deste Prospecto Preliminar. 

Negociação das Units na B3 

As Units serão negociadas no segmento Nível 2 sob o código “[]”, a partir do primeiro dia útil 
imediatamente posterior à divulgação do Anúncio de Início. 

As principais regras relativas ao Regulamento do Nível 2 encontram-se resumidas no Formulário 
de Referência incorporado por referência a este Prospecto, no item “12.12. Outras informações 
relevantes”. Para informações adicionais sobre a negociação das Units na B3, consulte uma 
instituição autorizada a operar na B3. 

Recomenda-se a leitura deste Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência a ele 
incorporado por referência para informações adicionais sobre o Banco, incluindo seu setor 
de atuação, suas atividades e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que 
devem ser considerados antes da decisão de investimento nas Units. 

Participação Qualificada 

Na ocorrência de ingresso de acionistas com participação superior a 15% do capital social de 
instituições financeiras, o BACEN poderá exigir: (i) a autorização expressa pelos novos acionistas à 
Secretaria da Receita Federal, para fornecimento ao BACEN de cópia da declaração de 
rendimentos, de bens e direitos e de dívidas e ônus Reais, relativa aos três últimos exercícios e ao 
BACEN, para acesso a informações a seu respeito constantes de qualquer sistema público ou 
privado de cadastro de informações; e (ii) a comprovação, pelos novos acionistas, da origem dos 
recursos que foram utilizados na subscrição dos certificados de depósito de ações. 

Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)  

[] 

Adicionalmente, nos termos do Regulamento do Nível 2, observadas as exceções contidas no item 
3.4.1 do referido regulamento, nos 6 meses subsequentes à Oferta, a contar do início de vigência 
do Contrato de Participação no Nível 2 de Governança Corporativa, os acionistas controladores e 
os administradores do Banco não poderão vender e/ou ofertar à venda quaisquer das ações de 
emissão do Banco e derivativos destas de que eram titulares imediatamente após a efetivação da 
Oferta. Após esse período inicial de 6 meses, os acionistas controladores e os administradores do 
Banco não poderão, por mais 6 meses, vender e/ou ofertar à venda mais do que 40% das ações 
de emissão do Banco e derivativos destas de que eram titulares imediatamente após a efetivação 
da Oferta. 
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A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações de 
emissão do Banco poderá prejudicar o valor de negociação das Units. Para mais 
informações sobre os riscos relacionados à venda de volume substancial de ações de 
emissão do Banco, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units – A 
venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas de ações de 
emissão do Banco após a conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar 
negativamente o preço de mercado das Units de emissão do Banco no mercado secundário 
ou a percepção dos investidores sobre o Banco” na página 90 deste Prospecto Preliminar. 

Instituição financeira responsável pela escrituração das Units 

A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e 
transferência das Units e das ações ordinárias e preferenciais de emissão do Banco é a Itaú 
Corretora de Valores S.A. 

Inadequação da Oferta 

O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda 
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Units estão sujeitos a perdas 
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Units, ao Banco, ao setor em que o Banco 
atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto e no 
Formulário de Referência a ele incorporado por referência, e que devem ser cuidadosamente 
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Units é um 
investimento em renda variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos 
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria 
de investidor que esteja proibida por lei de subscrever as Units ou, com relação à qual o investimento 
nas Units seria, no entendimento do Banco e dos Coordenadores da Oferta, inadequado. 

Condições a que a Oferta esteja submetida 

A realização da Oferta não está submetida a qualquer condição, exceto pelas condições de mercado. 

Informações adicionais 

A subscrição das Units apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem 
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se 
aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que leiam este 
Prospecto Preliminar, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às 
Units” e “Sumário do Banco – Principais Fatores de Risco do Banco”, a partir das páginas 
90 e 19, respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de 
Referência incorporado por referência a este Prospecto Preliminar antes de tomar qualquer 
decisão de investir nas Units. 

Banco e Acionistas Vendedores 

Paraná Banco S.A. 
Rua Visconde de Nacar, 1.441, 6º andar  
CEP: 82590-300, Curitiba, PR  
At.: Sr. Cristiano Malucelli  
Tel.: +55 (41) 3351-9950  
http://riparanabanco.mzweb.com.br/ (neste website, clicar em [•]). 
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Coordenadores da Oferta 

Banco J.P. Morgan S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 15º 
andares, Itaim Bibi  
CEP 04538-905 – São Paulo, SP  
At.: Sr. Marcelo Porto 
Tel.: + 55 (11) 4950-3700 
www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/paranabanco (neste website, 
clicar em “Prospecto Preliminar”) 

Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. 
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 17º andar 
CEP 04542-000, São Paulo, SP 
At.: Sr. Fabio Federici 
Tel.: +55 (11) 3371-0700 
http://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/areas-de-negocios/investment-banking.html (neste 
website, clicar em “Paraná Banco S.A.” e, em seguida, clicar em “De Acordo” e, na sequência, 
clicar em “Prospecto Preliminar”). 

Banco Bradesco BBI S.A. 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1309, 10º andar (parte) 
CEP 04543-011, São Paulo, SP  
At.: Glenn Mallett  
Tel.: +55 (11) 2169-4672 
Fax: + 55 (11) 3847-9856 
www.bradescobbi.com.br (neste website, clicar em []) 

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Avenida Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 25º ao 30º andar  
CEP 04551-065, São Paulo, SP 
At.: Vitor Saraiva 
Telefone: +55 (11) 4871-4277 
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em 
seguida clicar em “[Paraná Banco] – Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias 
da [Paraná Banco]” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”). 

Instituições Consorciadas 

Este Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites: 

(i)  CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do 
Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º 
andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo 
(www.cvm.gov.br, neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar 
“Ofertas Públicas”, em seguida, clicar em “Ofertas Primárias em Análise” e, na tabela, clicar 
no item “Certificados de Depósito de Ações”, acessar o link referente ao “Paraná Banco S.A.” 
e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e 

(ii)  B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ 
– neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Empresas”, depois clicar 
em “Paraná Banco S.A.” e posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).  
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Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta  

O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO 
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE 
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E 
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, 
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE 
MUNDIAL DE COMPUTADORES DO BANCO, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA 
OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3. 

Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela 
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das 
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios 
de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta. 

Banco  

Paraná Banco S.A. 
http://riparanabanco.mzweb.com.br/ (neste website, clicar em []) 

Coordenadores da Oferta 

Banco J.P. Morgan S.A. 
www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/paranabanco (neste website, 
clicar em “Prospecto Preliminar”). 

Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. 
http://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/areas-de-negocios/investment-banking.html (neste 
website, clicar em “Paraná Banco S.A.” e, em seguida, clicar em “De Acordo” e, na sequência, 
clicar no link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta). 

Banco Bradesco BBI S.A. 
www.bradescobbi.com.br (neste website, clicar em []) 

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em 
seguida clicar em “[Paraná Banco] – Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias 
da [Paraná Banco]” e, então, clicar no título do documento correspondente). 

Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na 
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado 
do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na Cidade 
de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br – neste website acessar em “Central de 
Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, clicar em “Ofertas Primárias em 
Análise” e, na tabela, clicar no  item “Certificados de Depósito de Ações”, acessar o link referente ao 
“Paraná Banco S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e 
(ii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ – 
neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Empresas”, depois clicar em 
“Paraná Banco S.A.” e posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”). 
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Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Units nos Estados Unidos ou em qualquer outra 
jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da Oferta ou 
das Units na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer 
outro país, exceto o Brasil. As Units não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a 
pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, sem que haja o registro 
sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act. O 
Banco e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Units nos Estados 
Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. 

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre o Banco e a Oferta, 
o Banco e os Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão basear 
suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes deste 
Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência incorporado 
por referência a este Prospecto. 

LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA A ELE 
INCORPORADO POR REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS 
SEÇÕES “SUMÁRIO DO BANCO – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DO BANCO” E 
“FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS UNITS” A PARTIR DA PÁGINA 19 E 
90 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO 4 DO FORMULÁRIO DE 
REFERÊNCIA A ELE INCORPORADO POR REFERÊNCIA, PARA UMA DESCRIÇÃO DE 
CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO BANCO, À OFERTA E À SUBSCRIÇÃO DE 
UNITS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO. 

A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi 
requerido junto à CVM em 4 de agosto de 2020. 

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, 
GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO 
SOBRE A QUALIDADE DO BANCO, BEM COMO SOBRE AS UNITS A SEREM DISTRIBUÍDAS. 

A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor 
Não Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Units 
requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise 
detalhada dos negócios do Banco, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios 
do Banco, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-
se que os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, 
consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na 
avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos 
negócios do Banco e ao investimento nas Units. 

O investimento em certificados de depósito de ações representa um investimento de risco, 
pois é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir 
em certificados de depósito de ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, 
inclusive àqueles relacionados às Units, ao Banco, ao setor em que atua, aos seus 
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto Preliminar e 
no Formulário de Referência a ele incorporado por referência, e que devem ser 
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento 
em certificados de depósito de ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos 
riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer 
classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de subscrever certificados de 
depósito de ações ou, com relação à qual o investimento em ações seria, no entendimento 
do Banco e dos Coordenadores da Oferta, inadequado. 
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA 

Coordenador Líder 

O J.P. Morgan está presente no Brasil desde a década de 60. Em setembro de 2000, como 
resultado da fusão entre o J.P. Morgan e o Banco Chase Manhattan S.A., consolidou-se como um 
banco com operações de atacado e investimentos. No início de 2004, a holding J.P. Morgan Chase 
& Co. adquiriu o Bank One Corp., em março de 2008 adquiriu o Bear Stearns e em setembro do 
mesmo ano adquiriu grande parte das operações bancárias do Washington Mutual, fatores que não 
só aumentaram a presença da instituição financeira nas regiões do meio-oeste e sudoeste dos 
Estados Unidos, como fortaleceram a atuação no segmento de cartões de crédito. 

No Brasil, o J.P. Morgan atua em diversas áreas. A área de Investment Banking oferece assessoria 
em operações de fusões e aquisições, reestruturações societárias, emissões de títulos de dívida e 
emissões de ações, no mercado local e internacional, entre outros; a área de Local Markets, Sales 
& Trading oferece produtos de tesouraria a clientes corporativos e institucionais e de private 
banking; a corretora oferece serviços de intermediação em contratos futuros, opções, ações e 
empréstimo de valores mobiliários para clientes institucionais e de private banking; a área de 
Equities oferece produtos de equities em geral, tais como operações de derivativos; a área de 
Treasury Services oferece serviços de conta corrente, pagamento e recebimento, e investimentos 
em renda fixa; a área de Trade and Loan Products oferece produtos de trade, garantias bancárias 
e financiamentos; a área de Direct Custody and Clearing oferece serviços de custódia a 
investidores não residentes; e as áreas de Asset Management e Wealth Management oferecem 
serviços de gestão de recursos, sendo que esta última também provê crédito e assessora os 
clientes pessoas físicas de alta renda em seus investimentos. 

O J.P. Morgan faz parte do J.P. Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM), uma instituição financeira com 
atuação global e ativos de aproximadamente US$2,7 trilhões, em 31 de março de 2019, segundo 
relatórios financeiros divulgados aos investidores. O J.P. Morgan Chase & Co. atua com empresas 
e investidores institucionais, além de hedge funds, governos e indivíduos afluentes em mais de 100 
países, conforme informação disponibilizada na página do J.P. Morgan Chase & Co. na internet. 
Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co. foi o primeiro banco na história a consolidar as posições de 
liderança mundial nos mercados de fusões e aquisições, emissão de dívida e ações, segundo 
dados da Dealogic e Thomson. No mercado de emissão de ações especificamente, o J.P. Morgan 
Chase & Co. é o líder mundial no histórico acumulado desde 2007, segundo a Dealogic (Global 
Equity e Equity Linked). Essa posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. está refletida nas 
premiações obtidas no mercado de ações, as quais totalizam um recorde de dezoito prêmios da 
revista IFR desde 2007, que resumiu seu artigo mencionando que nunca, durante a longa história 
da premiação, um banco foi tão dominante. O J.P. Morgan Chase & Co. também foi a única 
instituição financeira a ser escolhida como uma das empresas mais influentes do mundo pela 
publicação Business Week. 

Por dois anos consecutivos, 2008 e 2009, o J.P. Morgan Chase & Co. foi escolhido pela publicação 
Latin Finance como o “Best Equity House in Latin America”. Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co. 
recebeu também o prêmio “Best M&A House in Latin America” e, em 2009, o prêmio “Best 
Investment Bank in Latin America”, ambos concedidos pela Latin Finance. Em 2011, o J.P. Morgan 
Chase & Co. recebeu os prêmios “Best Investment Bank in Latin America”, concedido pela Latin 
Finance, e “Best M&A House in Mexico”, “Best M&A House in Chile”, “Best Debt House in Brazil” e 
“Best Investment Bank in Chile”, concedidos pela Euromoney. Em 2012, o J.P. Morgan Chase & 
Co. foi premiado como “Best Investment Bank in Latin America”, assim como “Best M&A House”, 
ambos pela Latin Finance. Em 2015, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Equity 
House in Latin America” pela Euromoney e “Best Investment Bank in Latin America” pela Latin 
Finance. Em 2016, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Investment Bank in Latin 
America” e, em 2017, “Bond House of Year in Latin America” pela Latin Finance. A equipe de 
Equity Sales da América Latina do J.P. Morgan foi eleita pelo Institutional Investor número 1 em 
três dos últimos quatro anos, em 2015, 2016 e 2018. 
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Essas premiações refletem a posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. na América Latina, 
bem como sua presença nas mais relevantes transações, como as ofertas de Totvs, Stone, 
MercadoLibre, Localiza, Unidas, Intermédica, Stone, Falabella, Mall Plaza, Intermédica, Globant, 
Central Puerto, PagSeguro (“Latin America Equity Issue” em 2018, segundo a IFR), Burger King 
Brasil, Petrobras Distribuidora, Nexa Resoucers, Camil, Magazine Luiza, Supervielle, Atacadão 
(“IPO of the Year” em 2017, segundo a Latin Finance), IRB-Brasil Resseguros, Biotoscana, Instituto 
Hermes Pardini, Azul, CCR, Lojas Americanas, Alupar, BR Malls, Jose Cuervo, Ienova (“Follow-on 
of the Year” em 2017, segundo a Latin Finance), MercadoLibre, Nemak, GICSA, Par Corretora, 
Telefônica Brasil, Via Varejo, Grupo Lala, BB Seguridade, Enersis, Banorte, Visanet, Cemex, Brasil 
Foods, Natura, Vale, Fleury, Arcos Dorados, Petrobras, Grupo Sura, Cemex, America Movil e 
Banco do Brasil, entre outras. Essa posição de liderança no Brasil e América Latina é respaldada 
por uma plataforma de produtos completa, incluindo dívida conversível, bem como uma força de 
vendas mundial que colocou, entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de março de 2019, US$2,632 
bilhões em ações em 4.139 transações, segundo a Dealogic (crédito total para os coordenadores).  

No âmbito global, a equipe de equity research do J.P. Morgan Chase & Co. conquistou o prêmio 
“#1 Equity Research Team in Latin America” em 2009, 2010, 2011, 2014 e 2017 concedido pela 
Institutional Investor. Além desses, nos últimos anos, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu os 
prêmios “Bank of the Year” (2008, 2017 e 2018), “Equity House of the Year” (2008, 2009 e 2016), 
“Americas Equity House of the Year” (2016), “Bond House of the Year” (2008), “Derivatives House 
of the Year” (2008), “Loan House of the Year” (2012 e 2017), “Securitization House of the Year” 
(2008 e 2010), “Leveraged Loan House of the Year” (2008), “Leveraged Finance House of the 
Year” (2008), “High-Yield Bond House of the Year” (2012), “Financial Bond House of the Year” 
(2009), “Latin America Bond House of the Year” (2009) – concedidos pela International Financing 
Review – bem como o prêmio “Best Investment Bank” da revista Global Finance em 2010, 2013, 
2015, 2018 e 2019. Esta última publicação também nomeou o J.P. Morgan Chase & Co. como 
“Best Equity Bank” em 2018 e 2019. 

Goldman Sachs 

O Goldman Sachs é uma instituição financeira global com atuação em fusões e aquisições, 
coordenação de oferta de ações, serviços de investimento, investimentos de carteira própria e 
análise de empresas, prestando em todo o mundo uma ampla gama de serviços a empresas, 
instituições financeiras, governos e indivíduos de patrimônio pessoal elevado. Fundado em 1869, o 
Goldman Sachs tem sua sede global em Nova York, com escritórios também em Londres, 
Frankfurt, Tóquio, Hong Kong e outros importantes centros financeiros. O Goldman Sachs tem três 
atividades principais: 

 Banco de investimentos: ampla gama de serviços de assessoria financeira e participação 
em ofertas de valores mobiliários, atendendo grupo de clientes que inclui empresas, 
instituições financeiras, fundos de investimento, governos e indivíduos; 

 Trading e investimentos com recursos próprios: intermediação de operações financeiras 
tendo como contraparte empresas, instituições financeiras, fundos de investimentos, 
governos e indivíduos. Além disso, o Goldman Sachs investe seus recursos, diretamente, 
em renda fixa e produtos de renda variável, câmbio, commodities e derivativos de tais 
produtos, bem como realiza investimentos diretamente em empresas e por meio de fundos 
que são captados e geridos pelo banco; e 

 Investment Management: assessoria e serviços de planejamento financeiro, bem como 
produtos de investimentos (por meio de contas e produtos geridos separadamente, tais 
como fundos de investimentos) em todas as classes de ativos para investidores 
institucionais e indivíduos no mundo inteiro, provendo também serviços de prime 
brokerage, financiamento e empréstimo de ativos para clientes institucionais, incluindo 
hedge funds, fundos de investimento abertos, fundos de pensão e fundações, e para 
indivíduos de patrimônio pessoal elevado. 
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O Goldman Sachs tem representação em São Paulo desde meados da década de 90 e, 
recentemente, ampliou suas operações locais por meio da estruturação de um banco múltiplo e 
uma corretora de títulos e valores mobiliários. Atualmente, a plataforma brasileira inclui atividades 
de carteira de banco de investimento, operações com recursos próprios, nas áreas de renda 
variável, renda fixa, câmbio e commodities, dentre outros. Atualmente, aproximadamente 350 
pessoas trabalham no escritório de São Paulo. 

Em particular, na área de banco de investimentos, o Goldman Sachs acredita que tem vasto 
conhecimento local e experiência comprovada em fusões e aquisições, emissão de ações e 
instrumentos de dívida. Goldman Sachs tem desempenhado importante papel em ofertas 
realizadas no mercado brasileiro, tais como a coordenação da oferta pública inicial de ações da 
BM&FBOVESPA em 2007 (R$6,6 bilhões), da Visanet em 2009 (R$8,4 bilhões), da Qualicorp S.A. 
em 2011 (R$1,1 bilhão), do BTG Pactual em 2012 (R$3,2 bilhões), do follow-on da TAESA (R$1,8 
bilhão) e do follow-on da Equatorial (R$1,4 bilhão) também em 2012, do follow-on da BHG (R$355 
milhões), do IPO da Alupar (R$821 milhões), do IPO da Ser Educacional (R$619 milhões), do re-
IPO da Via Varejo (R$2,8 bilhões) no ano de 2013, do follow-on da Oi (R$13,2 bilhões) no ano de 
2014, do follow-on da Telefônica Brasil (R$16,1 bilhões) no ano de 2015, do IPO do Atacadão S.A. 
(R$5,0 bilhões) no ano de 2017, do follow-on de Rumo (R$2,6 bilhões) e do re-IPO de ENEVA 
(R$834 milhões) também no ano de 2017, do IPO de Hapvida (R$3,4 bilhões) no ano de 2018, 
bem como do IPO de Centauro (R$705 milhões), do follow-on de Linx (R$ 1,2 bilhão), do follow-on 
de Hapvida (R$2,4 bilhões), do follow-on de Banco Inter (R$ 1,2 bilhão) e do follow-on de Log-In 
(R$634 milhões) no ano de 2019. 

Em 2019, como reconhecimento à expansão e excelência de sua atuação no mercado de capitais 
e assessoria financeira na América Latina, o Goldman Sachs foi eleito “Latin America’s best bank 
for advisory” pela Euromoney pelo segundo ano consecutivo, além do reconhecimento em 2018 
como “Latin America Equity House of the Year” pela International Financing Review (IFR) e “Equity 
House of the Year” pela LatinFinance. 

Bradesco BBI 

Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por (i) originação 
e execução de operações de financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações 
de fusões e aquisições; (iii) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de 
valores mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização 
e distribuição de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior. 

Bradesco BBI conquistou em 2018 os prêmios “Best Investment Bank in Brazil” pela Euromoney, 
“The Best M&A Bank From America Latina” e “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global 
Finance e “Most Innovative Investment Bank from Latin America” pela The Banker. Já em 2019, o 
Bradescco BBI conquistou em 2019 o prêmio “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global 
Finance. Em 2019, o Bradesco BBI assessorou seus clientes no total de 80 operações em todos os 
segmentos de Investment Banking em um montante total de aproximadamente R$105,3 bilhões. 

Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs (Initial Public 
Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no exterior.  

O Bradesco BBI apresentou no 1º semestre de 2019 presença significativa no mercado de capitais 
brasileiro, tendo participado como joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de 
R$2,5 milhões, coordenador líder do IPO da Centauro, no montante de R$705 milhões, joint 
bookrunner no Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante de R$2,5 milhões, joint bookrunner 
no Follow-on de CPFL Energia, no montante de R$3,7 milhões e joint bookrunner no Follow-on da 
intermédica, no montante de R$2,7 milhões. 

Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu o primeiro semestre de 2019 
com grande destaque em renda fixa. Participou de 54 operações no mercado doméstico, em 
ofertas que totalizaram mais de R$50,7 bilhões originados. 
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No primeiro semestre de 2019, o Bradesco BBI teve 5 transações anunciadas com valor de 
aproximadamente R$10,5 bilhões. As principais transações realizadas foram: (i) assessoria à 
Odebrecht TransPort na venda da rodovia Rota das Bandeiras para o Farallon e o Mubadala por 
R$4,0 bilhões, assessoria ao Banco Bradesco na aquisição do BAC Florida Bank por 
R$2,0 bilhões, (iii) assessoria à Kroton na realização de oferta pública de ações no contexto da 
aquisição da Somos Educação por R$1,5 bilhão; (iv) assessoria à EDP Renováveis na venda da 
Babilônia Holding para a Actis por R$1,2 bilhão.  

O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas 
localidades no exterior. Clientes e usuários têm à disposição 78.521 pontos de atendimento, 
destacando-se 4.581 agências. Até o primeiro trimestre de 2019, o lucro líquido foi de 
R$11,9 bilhões enquanto o patrimônio líquido totalizou R$133,6 milhões, segundo o Relatório de 
Análise Econômica e Financeira da instituição. 

XP  

A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como um 
escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de valores e 
oferecendo educação financeira para os investidores. A trajetória diferenciada e ascendente em 
relação aos seus concorrentes permitiu uma rápida expansão, com abertura nos anos seguintes de 
escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro. A partir de 2009, a XP deu mais um passo e inovou o 
mercado de investimentos brasileiro, lançando o conceito de supermercado financeiro, com uma 
plataforma aberta de investimentos, proporcionando uma experiência única para o investidor. O 
modelo de sucesso atraiu o interesse de fundos de private equity internacionais, validando a tese de 
investimento e permitindo ganhos de escala para seu crescimento.  

Em 2011, a XP estreou no mercado internacional por meio da criação da XP Securities, hoje XP 
Investments, com escritórios em Miami, Nova Iorque e Londres. Em 2014, o Grupo XP adquiriu a 
Clear Corretora no Brasil e em 2016 adquiriu 100% do capital social da Rico Investimentos, 
segmentando suas três marcas para perfis distintos de investidores (XP, Clear e Rico).  

Com uma equipe de gestão alinhada à cultura meritocrática, em um modelo de partnership, e 
sempre mantendo o foco em ajudar o brasileiro a investir melhor, a XP investe de forma relevante 
no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Esse desenvolvimento se faz necessário 
para que surjam novos produtos de qualidade no mercado, propiciando assim alternativas 
interessantes de investimento. A atuação da XP configurou um novo paradigma no mercado de 
investimentos brasileiro, consequentemente atraindo a atenção de grandes bancos e investidores. 
Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária na companhia, de 49,9%, avaliando a 
XP em R$12 bilhões e reafirmando o sucesso de seu modelo de negócios. Em setembro de 2019 o 
Grupo XP possuía mais de 5.900 agentes autônomos em sua plataforma e em dezembro, atingiu 
mais de 1.700.000 clientes ativos e [R$409] de reais de ativos sob custódia. Ainda em dezembro 
de 2019, a XP Inc realizou uma oferta inicial de ações na Nasdaq, sendo avaliada em mais de 
US$14 bilhões. 

Atualmente, o Grupo XP (que assumiu a nova marca de XP Inc.) tem a seguintes áreas de atuação: 
(i) corretora de valores, que inclui serviços de corretagem e assessoria de investimentos para clientes 
pessoa física e jurídica, coordenação e estruturação de ofertas públicas e, além disso, possui uma 
plataforma de distribuição de fundos independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores 
(setembro de 2019); (ii) asset management, com R$37 bilhões de reais sob gestão (setembro de 
2019), e que via XP Asset Management oferece fundos de investimentos em renda fixa, renda 
variável e fundos de investimentos imobiliários; (iii) mercado de capitais, engloba um portfólio 
completo de serviços e soluções para adequação de estrutura de capital e assessoria financeira.  
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Atividade de Mercado de Capitais da XP  

A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e 
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente 
experiente e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de 
Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity 
Capital Markets, M&A, Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance.  

No segmento de renda fixa e híbridos, a XP classifica-se entre as principais instituições na 
coordenação de operações de dívida local, tendo papel de destaque nas ofertas como 
coordenador. Em 2018, segundo o ranking da ANBIMA, a XP foi líder na emissão de Certificado de 
Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Fundos de 
Investimentos Imobiliário (FII) e em Securitização, obtendo 21,7%, 23,5%, 75,9% e 22,8% de 
participação sobre o volume total emitido. 

Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e 
secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de 
uma equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma 
equipe de equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores. Em 2019, a XP 
atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets, atuando como assessora do Grupo 
CB na estruturação da operação de R$2,3 bilhões que alterou a estrutura societária da Via Varejo; 
e coordenando as ofertas de follow-on da Petrobras no valor de R$7,3 bilhões; follow-on da Light 
no valor de R$2,5 bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões e no follow-on da Movida no 
valor de R$832 milhões; follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões; IPO da Vivara 
no valor de R$2,0 milhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5,8 milhões; follow-on de 
LOG Commercial Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de R$1,6 milhões de 
reais; IPO do Banco BMG no valor de R$114 milhões, follow-on de Cyrela Commercial Properties 
no valor de R$760 milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9,3 milhões e no follow-on de Unidas no 
valor de R$1,8 milhões. Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder em alocação de 
varejo em ofertas de renda variável, responsável por alocar o equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%, 
respectivamente, do total de ativos de renda variável alocados nos referidos anos. 

Adicionalmente, possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições da XP, 
oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e 
negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. 
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RELACIONAMENTO ENTRE O BANCO E OS COORDENADORES DA OFERTA 

Relacionamento entre o Banco e o Coordenador Líder 

Além do relacionamento relativo à Oferta, o Banco e/ou sociedades de seu grupo econômico, não 
possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu 
conglomerado financeiro. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da 
presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro (i) 
não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão do 
Banco, e (ii) não participaram de operações de financiamento ou reestruturações societárias do 
Banco e/ou sociedades de seu grupo econômico. 

Adicionalmente, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente 
possuem títulos e valores mobiliários de emissão do Banco, diretamente ou por meio de fundos de 
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares 
em bolsa de valores a preços e condições de mercado. Todavia, a participação acionária do 
Coordenador Líder e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico não atinge, e não atingiu, 
nos últimos 12 meses, mais que 5% do capital social do Banco. 

O Banco ou outras sociedades de seu grupo econômico contrataram e poderão, no futuro, contratar o 
Coordenador Líder e/ou sociedades do seu conglomerado econômico para celebrar acordos, em 
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras a realização de 
investimentos, fusões e aquisições, financiamento e/ou em quaisquer outras operações financeiras 
ou de banco de investimento necessárias à condução das atividades do Banco. 

O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não ações ordinárias, ações preferenciais, units ou que não valores 
mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias, ações preferenciais 
ou units) de emissão do Banco. Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o 
Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão (i) mediante a 
solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão do Banco, 
com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão do Banco com o fim de 
realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre 
índice de mercado e contrato futuro referenciado em valores mobiliários de emissão do Banco; e 
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do 
Coordenador Líder no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, 
exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo. 

O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a 
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo valores mobiliários de emissão do 
Banco como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus 
clientes a taxa de retorno das ações ou outros valores mobiliários de emissão do Banco, contra o 
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações com total return swap). O 
Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão adquirir ações ou valores 
mobiliários de emissão do Banco como forma de proteção (hedge) para essas operações, incluindo 
Units. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das Units, sem, contudo, gerar 
demanda artificial durante a Oferta. Para maiores informações leia a seção “Fatores de Risco 
Relacionados à Oferta e às Units – A eventual contratação e realização de operações de total 
return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço dos Units de nossa emissão” na 
página 90 deste Prospecto. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 51 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga, pelo Banco ao Coordenador Líder ou a sociedades do seu 
conglomerado econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do Contrato de 
Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos 
oriundos da estabilização de preços das Units. 
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O Banco declara que não há qualquer conflito de interesses envolvendo o Coordenador Líder ou 
qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico com o Banco ou qualquer outra sociedade 
do seu grupo econômico referente à atuação deste como instituição intermediária da Oferta. 

Relacionamento entre o Banco e o Goldman Sachs  

Além do relacionamento relativo à Oferta, o Banco e/ou sociedades de seu grupo econômico, não 
possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Goldman Sachs e/ou sociedades de seu 
conglomerado financeiro. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da 
presente Oferta, o Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro não 
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão do Banco. 

Adicionalmente, o Goldman Sachs e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente 
possuem títulos e valores mobiliários de emissão do Banco, diretamente ou por meio de fundos de 
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares 
em bolsa de valores a preços e condições de mercado. Todavia, a participação acionária do 
Goldman Sachs e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico não atinge, e não atingiu, 
nos últimos 12 meses, mais que 5% do capital social do Banco. 

O Banco ou outras sociedades de seu grupo econômico contrataram e poderão, no futuro, contratar o 
Goldman Sachs e/ou sociedades do seu conglomerado econômico para celebrar acordos, em 
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras a realização de 
investimentos, fusões e aquisições, financiamento e/ou em quaisquer outras operações financeiras 
ou de banco de investimento necessárias à condução das atividades do Banco. 

O Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão do Banco. Adicionalmente, nos 
termos da regulamentação aplicável, o Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo 
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer 
valores mobiliários de emissão do Banco, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores 
mobiliários de emissão do Banco com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus 
certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado em 
valores mobiliários de emissão do Banco; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações 
assumidas antes da contratação do Goldman Sachs no âmbito da Oferta decorrentes de 
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou 
contratos de compra e venda a termo. 

O Goldman Sachs e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a 
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo valores mobiliários de emissão do 
Banco como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus 
clientes a taxa de retorno das ações de emissão do Banco, contra o recebimento de taxas de juros 
fixas ou flutuantes (operações com total return swap). O Goldman Sachs e/ou sociedades de seu 
grupo econômico poderão adquirir ações ou valores mobiliários de emissão do Banco como forma 
de proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os 
preços das Units, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para maiores 
informações leia a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units – A eventual 
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda 
e o preço dos Units de nossa emissão” na página 95 deste Prospecto. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 51 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga, pelo Banco ao Goldman Sachs ou a sociedades do seu 
conglomerado econômico no contexto da Oferta e o Banco declara que não há qualquer conflito de 
interesses envolvendo o Goldman Sachs ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado 
econômico com o Banco ou qualquer outra sociedade do seu grupo econômico referente à atuação 
deste como instituição intermediária da Oferta. 
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Relacionamento entre o Banco e o Bradesco BBI  

Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, o Banco e/ou 
sociedades de seu conglomerado econômico mantêm relacionamento comercial nos últimos 12 
meses com o Bradesco BBI e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico 
conforme detalhado abaixo:  

 Serviços relacionados a cartões corporativos para o Banco, a Junto Holding Brasil S.A. e a 
CERTA – Central de Registro de Ativos S.A., contratados junto ao Banco Bradesco S.A., 
com valor agregado de R$530 mil. 

 Serviços relacionados à folha de pagamento para o Banco, a J. Malucelli Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Junto Holding Brasil S.A., Junto Seguros S.A., Junto 
Resseguros S.A., Junto Controle de Riscos Ltda. e à CERTA – Central de Registro de Ativos 
S.A., com valor agregado de R$4.890.000,00 por mês, servindo mais de 800 colaboradores. 

 Serviço de conta garantida Alelo à Junto Controle de Riscos Ltda., no valor de 
R$10.000,00, com vencimento em 21/02/2020, com remuneração atrelada à taxa CDI 
+0,42% ao mês, sem garantias. 

Adicionalmente, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente 
possuem títulos e valores mobiliários de emissão do Banco, diretamente ou por meio de fundos de 
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares 
em bolsa de valores a preços e condições de mercado. Todavia, a participação acionária do 
Bradesco e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico não atinge, e não atingiu, nos 
últimos 12 meses, mais que 5% do capital social do Banco. 

O Banco ou outras sociedades de seu grupo econômico contrataram e poderão, no futuro, contratar o 
Bradesco BBI e/ou sociedades do seu conglomerado econômico para celebrar acordos, em 
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras a realização de 
investimentos, fusões e aquisições, financiamento e/ou em quaisquer outras operações financeiras 
ou de banco de investimento necessárias à condução das atividades do Banco. 

O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão do Banco. Adicionalmente, nos 
termos da regulamentação aplicável, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo 
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer 
valores mobiliários de emissão do Banco, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores 
mobiliários de emissão do Banco com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus 
certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado em 
valores mobiliários de emissão do Banco; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações 
assumidas antes da contratação do Bradesco BBI no âmbito da Oferta decorrentes de 
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou 
contratos de compra e venda a termo. 

O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido 
de seus clientes, operações com derivativos, tendo valores mobiliários de emissão do Banco como 
ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de 
retorno das ações de emissão do Banco, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes 
(operações com total return swap). O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico 
poderão adquirir ações ou valores mobiliários de emissão do Banco como forma de proteção 
(hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das 
Units, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para maiores informações leia a 
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Units – A eventual contratação e realização de 
operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço dos Units de 
nossa emissão” na página 95 deste Prospecto. 
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 51 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga, pelo Banco ao Bradesco BBI ou a sociedades do seu 
conglomerado econômico no contexto da Oferta e o Banco declara que não há qualquer conflito de 
interesses envolvendo o Bradesco BBI ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado 
econômico com o Banco ou qualquer outra sociedade do seu grupo econômico referente à atuação 
deste como instituição intermediária da Oferta. 

Relacionamento entre o Banco e a XP  

Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da Oferta, a XP e as demais sociedades 
de seu conglomerado financeiro possuem os seguintes relacionamentos comerciais com o Banco 
e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico: 

 Nos últimos 12 meses, a XP adquiriu títulos de renda fixa de emissão do Banco (CDB e 
LF), para distribuição aos clientes da XP em sua plataforma de investimentos. O montante 
total de títulos adquiridos para revenda no período foi de aproximadamente R$85 milhões 
em CDB e R$ 21 milhões  em LF. 

 Adicionalmente, em [●] de [●] de [●] o Banco pagou à Infostocks Informações e Sistemas 
Ltda., sociedade sob controle comum com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, 
Títulos e Valores Mobiliários S.A., o montante de aproximadamente R$90 mil em verbas de 
publicidade e de locação de espaço no evento “Expert”. 

 Por fim, a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuou 
como coordenador na distribuição de letras financeiras de emissão do Banco, no valor total 
de R$[●], taxa de remuneração de [●] e prazo de [●]. Pela prestação de tais serviços, a XP 
Investimentos recebeu o montante de aproximadamente R$[●]. 

Além do relacionamento relativo à Oferta e aos itens descritos acima, a XP e/ou qualquer 
sociedade do seu grupo econômico não possuem atualmente qualquer outro relacionamento 
relevante com o Banco. Entretanto, o Banco poderá, no futuro, contratar a XP e/ou qualquer 
sociedade de seu grupo econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, 
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de 
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações 
financeiras necessárias à condução das suas atividades. 

Adicionalmente, a XP e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem títulos e 
valores mobiliários de emissão do Banco, diretamente ou por meio de fundos de investimento 
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares em bolsa de 
valores a preços e condições de mercado. Todavia, a participação acionária do Bradesco e/ou 
sociedades integrantes do seu grupo econômico não atinge, e não atingiu, nos últimos 12  meses, 
mais que 5% do capital social do Banco. 

A XP ou outras sociedades de seu grupo econômico contrataram e poderão, no futuro, contratar a 
XP e/ou sociedades do seu conglomerado econômico para celebrar acordos, em condições a serem 
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras a realização de investimentos, 
fusões e aquisições, financiamento e/ou em quaisquer outras operações financeiras ou de banco de 
investimento necessárias à condução das atividades do Banco. 
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A XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores 
mobiliários de emissão do Banco. Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, a XP 
e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus 
clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão do Banco, com o fim de 
prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão do Banco com o fim de realizar 
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de 
mercado e contrato futuro referenciado em valores mobiliários de emissão do Banco; e (iii) realizar 
operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação da XP no âmbito da 
Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou 
venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo. 

A XP e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus 
clientes, operações com derivativos, tendo valores mobiliários de emissão do Banco como ativo de 
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno 
dos valores mobiliários de emissão do Banco, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou 
flutuantes (operações com total return swap). A XP e/ou sociedades de seu grupo econômico 
poderão adquirir valores mobiliários de emissão do Banco como forma de proteção (hedge) para 
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das Units, sem, 
contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para maiores informações leia a seção “Fatores 
de Risco Relacionados à Oferta e às Units – A eventual contratação e realização de operações de 
total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Units de nossa emissão” na 
página 95 deste Prospecto. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 51 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga, pelo Banco à XP ou a sociedades do seu conglomerado 
econômico no contexto da Oferta e o Banco declara que não há qualquer conflito de interesses 
envolvendo a XP ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico com o Banco ou 
qualquer outra sociedade do seu grupo econômico referente à atuação deste como instituição 
intermediária da Oferta. 
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES  
DA OFERTA 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder 

Além do relacionamento relativo à Oferta, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu grupo 
econômico, não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou 
sociedades de seu conglomerado financeiro. 

Os Acionistas Vendedores podem vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou sociedades 
de seu grupo econômico para a realização de operações financeiras, em condições a serem 
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em 
operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de 
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou 
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades. 

Exceto pelo disposto no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento 
da presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado 
econômico (i) não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de 
emissão dos Acionistas Vendedores, (ii) não participaram em operações de financiamento e em 
reestruturações societárias dos Acionistas Vendedores e (iii) não foram realizadas aquisições e 
vendas, pelo Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de 
valores mobiliários dos Acionistas Vendedores. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 51 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga, pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder ou a 
sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do 
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a 
eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Units. 

Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesses envolvendo o 
Coordenador Líder ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico com o Banco ou 
qualquer outra sociedade do seu grupo econômico referente à atuação deste como instituição 
intermediária da Oferta. 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Goldman Sachs  

Além do relacionamento relativo à Oferta, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu grupo 
econômico, não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Goldman Sachs e/ou 
sociedades de seu conglomerado financeiro. 

Os Acionistas Vendedores podem vir a contratar, no futuro, o Goldman Sachs e/ou sociedades de 
seu grupo econômico para a realização de operações financeiras, em condições a serem 
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em 
operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de 
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou 
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades. 

Exceto pelo disposto no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da 
presente Oferta Restrita, o Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico 
não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos 
Acionistas Vendedores e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Goldman Sachs e/ou qualquer 
sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores. 
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 51 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga, pelos Acionistas Vendedores ao Goldman Sachs ou a 
sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta e os Acionistas Vendedores 
declaram que não há qualquer conflito de interesses envolvendo o Goldman Sachs ou qualquer outra 
sociedade de seu conglomerado econômico com os Acionistas Vendedores ou qualquer outra 
sociedade do seu grupo econômico referente à atuação deste como instituição intermediária da Oferta. 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI  

Além do relacionamento relativo à Oferta, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu grupo 
econômico, não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou 
sociedades de seu conglomerado financeiro. 

Os Acionistas Vendedores podem vir a contratar, no futuro, o Bradesco BBI e/ou sociedades de 
seu grupo econômico para a realização de operações financeiras, em condições a serem 
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em 
operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de 
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou 
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades. 

Exceto pelo disposto no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento 
da presente Oferta Restrita, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado 
econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de 
emissão dos Acionistas Vendedores e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Bradesco 
BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários dos 
Acionistas Vendedores. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 51 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga, pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI ou a 
sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta e os Acionistas Vendedores 
declaram que não há qualquer conflito de interesses envolvendo o Bradesco BBI ou qualquer outra 
sociedade de seu conglomerado econômico com os Acionistas Vendedores ou qualquer outra 
sociedade do seu grupo econômico referente à atuação deste como instituição intermediária da Oferta. 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP  

Além do relacionamento relativo à Oferta, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu grupo 
econômico, não possuem qualquer outro relacionamento relevante com a XP e/ou sociedades de 
seu conglomerado financeiro. 

Os Acionistas Vendedores podem vir a contratar, no futuro, a XP e/ou sociedades de seu grupo 
econômico para a realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas 
oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de 
fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de 
banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras 
operações financeiras necessárias à condução de suas atividades. 

Exceto pelo disposto no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento 
da presente Oferta Restrita, a XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não 
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos 
Acionistas Vendedores e não foram realizadas aquisições e vendas, pela XP e/ou qualquer 
sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores. 
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção 
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 51 deste Prospecto, não há 
qualquer outra remuneração a ser paga, pelos Acionistas Vendedores à XP ou a sociedades do 
seu conglomerado econômico no contexto da Oferta e os Acionistas Vendedores declaram que não 
há qualquer conflito de interesses envolvendo a XP ou qualquer outra sociedade de seu 
conglomerado econômico com os Acionistas Vendedores ou qualquer outra sociedade do seu 
grupo econômico referente à atuação deste como instituição intermediária da Oferta. 
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS UNITS 

O investimento nas Units envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de 
investimento nas Units, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as 
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos constantes 
da seção “Sumário do Banco – Principais Fatores de Risco do Banco” na página 19 deste Prospecto 
e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, a ele incorporado por referência, e as 
demonstrações financeiras do Banco e respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto. 

As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios 
futuros do Banco podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos e por 
qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das Units de emissão do 
Banco pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou de outros fatores, e os 
investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento nas Units. Os riscos 
descritos abaixo são aqueles que, atualmente, o Banco acredita que pode afetar de maneira 
adversa o Banco, a Oferta e/ou as Units. Riscos adicionais e incertezas atualmente não 
conhecidas pelo Banco, ou que atualmente sejam considerados irrelevantes, também podem 
prejudicar suas atividades de maneira significativa. 

Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a 
indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito 
adverso para o Banco” ou “afetará o Banco adversamente” ou expressões similares significa que o 
risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso em seus 
negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou perspectivas e/ou o 
preço de mercado das Units de emissão do Banco. Expressões similares incluídas nesta seção 
devem ser compreendidas nesse contexto. 

Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Units. Para os 
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de 
Referência incorporado por referência a este Prospecto. 

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do 
coronavirus (COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global 
e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial, incluindo a economia brasileira, 
impactando o mercado de negociação das ações de nossa emissão. 

Surtos ou potenciais surtos de doenças (a exemplo do COVID-19) podem ter um efeito adverso no 
mercado de capitais global, na economia global (incluindo a economia brasileira) e na cotação das 
ações de nossa emissão. Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como 
zika vírus, vírus ebola, vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, 
vírus H1N1 (influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome respiratória do 
oriente médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram determinados 
setores da economia dos países em que essas doenças se propagaram. 

Em 11 março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia do vírus 
COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Na prática, a declaração 
significou o reconhecimento pela OMS de que o vírus se disseminou por diversos continentes com 
transmissão sustentada entre as pessoas. A declaração da pandemia do COVID-19 pela OMS 
desencadeou severas medidas restritivas por parte de autoridades governamentais no mundo todo, 
a fim de controlar o surto, resultando em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, 
incluindo quarentena e lockdown, restrições à viagens e transportes públicos, fechamento 
prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio 
e redução de consumo de uma maneira geral pela população. No Brasil, alguns estados e 
munícipios seguiram essas providências, adotando medidas para impedir ou retardar a propagação 
da doença, como restrição à circulação e o isolamento social, que resultaram no fechamento de 
parques, shoppings centers e demais espaços públicos. 
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As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19 tiveram um 
impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive 
causando oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março de 
2020. A cotação da maioria dos ativos negociados na B3, foi adversamente afetada em razão do 
surto do COVID-19. Não podemos garantir que a cotação das ações de nossa emissão não atingirá 
patamares inferiores aos mínimos verificados durante a disseminação da atual pandemia. 

Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia 
brasileira pode diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações de 
nossa emissão, o que pode afetar adversamente a cotação dos mencionados ativos, além de pode 
dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações do Banco no futuro e em 
termos aceitáveis. 

Um mercado ativo e líquido para as Units de emissão do Banco poderá não se desenvolver. 
A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão 
limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as Units de emissão do 
Banco pelo preço e na ocasião que desejarem. 

O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, 
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições 
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de 
natureza mais especulativa. 

Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como, entre 
outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a 
capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus investimentos; e (ii) 
restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido.  

O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais 
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais 
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Além disso, a 
volatilidade e a eventual falta de liquidez para o mercado das ações de emissão do Banco poderão 
limitar a capacidade do investidor de vender as Units de emissão do Banco ao preço e momento 
desejados, o que pode ter um efeito adverso relevante sobre a cotação das Units do Banco. 

Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a 
capacidade dos investidores de vender as Units de emissão do Banco, de que sejam titulares, pelo 
preço e na ocasião desejados, o que poderá ter efeito substancialmente adverso no preço das Units 
de emissão do Banco. Se um mercado ativo e líquido de negociação das Units de emissão do Banco 
não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das Units pode ser negativamente 
impactado. A este respeito, vide risco “[O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a 
atual pandemia do COVID-19, pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e 
resultar em pressão negativa sobre a economia mundial, incluindo a economia brasileira, impactando 
o mercado de negociação das Units de emissão do Banco]” deste Prospecto. 

Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em 
outros países, especialmente nos mercados emergentes o que poderá afetar negativamente a 
economia brasileira inclusive por meio de oscilações nos mercados de valores mobiliários. 

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, 
em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive 
Estados Unidos, países membros da União Europeia e de economias emergentes. A reação dos 
investidores aos acontecimentos nesses países pode causar um efeito adverso sobre o valor de 
mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive das Units. Crises nos 
Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse dos 
investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de 
emissão do Banco. 
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Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições 
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os 
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros 
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer 
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a 
liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais 
brasileiro. 

O Banco não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às companhias 
brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às companhias brasileiras. 
Crises econômicas no Brasil e/ou em outros mercados emergentes podem reduzir o interesse do 
investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários emitidos 
pelo Banco. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Units, bem como poderá afetar o 
futuro acesso do Banco ao mercado de capitais brasileiros e a financiamentos em termos aceitáveis, 
o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das Units de emissão do Banco. A este 
respeito, vide risco “[O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do 
COVID-19, pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão 
negativa sobre a economia mundial, incluindo a economia brasileira, impactando o mercado de 
negociação das Units de emissão do Banco]” deste Prospecto. 

A emissão de Ações Ordinárias e Ações Preferenciais e a venda, ou a percepção de 
potencial venda, de quantidades significativas das Units de emissão do Banco, inclusive 
pelos Acionistas Vendedores, após a conclusão da Oferta e após o período de Lock-up, 
poderá afetar negativamente o preço de mercado das Units de emissão do Banco no 
mercado secundário e a percepção dos investidores sobre o Banco. 

[] 

Adicionalmente, nos termos do Regulamento do Nível 2, observadas as exceções contidas no item 
3.4.1 do referido regulamento, nos seis meses subsequentes à Oferta, a contar do início de vigência 
do Contrato de Participação no Nível 2, os Administradores e os Acionistas Vendedores não poderão 
vender e/ou ofertar à venda quaisquer das ações de emissão do Banco e derivativos destas de que 
eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta. Após esse período inicial de seis meses, 
os Administradores e os Acionistas Vendedores não poderão, por mais seis meses, vender e/ou 
ofertar à venda mais do que 40% das ações de emissão do Banco e derivativos destas de que eram 
titulares imediatamente após a efetivação da Oferta. 

Após tais restrições terem se extinguido, as ações de emissão do Banco detidas pelos 
Administradores e pelos Acionistas Vendedores estarão disponíveis para venda no mercado. 

A ocorrência de vendas ou uma percepção de uma possível venda de um número substancial de Units 
de emissão do Banco pode afetar adversamente o valor de mercado das Units de emissão do Banco.  

O Banco pode vir a captar recursos adicionais no futuro, por meio da emissão de valores 
mobiliários, inclusive novas units, o que poderá afetar o preço das Units e resultar em uma 
diluição da participação do investidor. 

O Banco poderá, no futuro, buscar recursos adicionais nos mercados financeiro e de capitais 
brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar disponíveis em condições que 
sejam desfavoráveis ou desvantajosas ao Banco. Ainda, para tanto, o Banco pode vir a realizar 
operações de emissão pública ou privada de valores mobiliários, inclusive units ou valores 
mobiliários permutáveis por elas. Qualquer captação de recursos por meio de ofertas públicas ou 
privadas de ações do Banco ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, 
por qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações do Banco pode ser 
realizada com exclusão do direito de preferência dos então acionistas do Banco e/ou alterar o valor 
das ações do Banco, o que pode resultar na diluição da participação dos investidores, gerando 
efeito adverso sobre o seu horizonte de investimento. 
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A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas 
no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por 
Unit e o investimento nas Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá promover a redução da liquidez das Units de emissão do Banco no 
mercado secundário. 

O Preço por Unit será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da 
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de 
investimento, até o limite máximo de 20% das Units (sem considerar o Lote Suplementar). Nos 
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior a um 
terço das Units (sem considerar o Lote Suplementar), não será permitida a colocação, pelos 
Coordenadores da Oferta, de Units junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas. 

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de 
Bookbuilding poderá impactar adversamente o processo de formação do Preço por Unit, e o 
investimento nas Units por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá 
promover redução da liquidez das ações de emissão do Banco no mercado secundário. 

A fixação do Preço por Unit em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a desistência 
dos Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade do Banco de 
alcançar dispersão acionária na Oferta, bem como sua capacidade de executar o plano de 
negócios do Banco. 

A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e, 
conforme expressamente previsto neste Prospecto, o Preço por Unit poderá ser fixado em valor 
inferior à Faixa Indicativa. Caso o Preço por Unit seja fixado abaixo do valor resultante da 
subtração entre o valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da 
Faixa Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, que 
possibilitará a desistência dos Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo. Na 
ocorrência de Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, o Banco alcançará 
menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso uma quantidade significativa de 
Investidores Não Institucionais decida por desistir da Oferta na ocorrência de um Evento de 
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa. 

Ademais, a fixação do Preço por Unit em valor significativamente abaixo da Faixa Indicativa poderá 
resultar em captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o 
inicialmente projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos” deste 
Prospecto e assim afetar a capacidade do Banco de executar o plano de negócios do Banco, o que 
poderá ter impactos no crescimento e nos resultados das operações do Banco. 

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme 
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha 
a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever a 
totalidade das Units no âmbito da Oferta. 

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, sem considerar o 
Lote Suplementar e , conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, caso 
as Units não sejam integralmente subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a Data de 
Liquidação, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os 
Pedidos de Reserva, e intenções de investimento automaticamente cancelados. Para informações 
adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção “Suspensão, Modificação, Revogação ou 
Cancelamento da Oferta” na página 67 deste Prospecto. 
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Após a Oferta, o Banco continuará sendo controlado por seus atuais acionistas controladores, 
cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas. 

Quando da conclusão da Oferta, os acionistas controladores do Banco deterão aproximadamente 
[]% de capital social total e []% do capital votante do Banco. Dessa forma, os acionistas 
controladores, por meio de seu poder de voto nas assembleias gerais, manterão o poder de eleger 
a maioria dos membros do Conselho de Administração do Banco e de tomar decisões em todos os 
pontos-chave que requerem aprovação dos acionistas, tais como reorganizações societárias e 
vendas de ativos, o que pode se dar de maneira divergente em relação aos interesses dos demais 
acionistas do Banco. 

Investidores que subscreverem Units sofrerão diluição imediata e substancial no valor 
contábil de seus investimentos. 

O Preço por Unit será fixado em valor superior ao patrimônio líquido por certificado de depósito de 
ação dos certificados de depósito de ação emitidos e em circulação imediatamente após a Oferta. 
Como resultado desta diluição, em caso de liquidação do Banco, os investidores que adquiram 
Units por meio da Oferta receberão um valor significativamente menor do que o preço que 
pagaram ao subscrever as Units na Oferta, e sofrerão diluição imediata do valor de seu 
investimento de [•]%. Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a 
seção “Diluição”, na página 99 deste Prospecto.  

A realização desta oferta pública de distribuição das Units, com esforços de colocação no 
exterior, poderá deixar o Banco exposto a riscos relativos a uma oferta de valores 
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no 
exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores 
mobiliários no Brasil. 

A Oferta compreende a distribuição primária e secundária das Units no Brasil, em mercado de balcão 
não organizado, incluindo esforços de colocação das Units juntos a Investidores Estrangeiros. 

Os esforços de colocação das Units no exterior expõem o Banco a normas relacionadas à proteção 
dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda. 

Adicionalmente, o Banco e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Colocação 
Internacional, que regula os esforços de colocação das Units no exterior. O Contrato de Colocação 
Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação 
Internacional na qual o Banco e os Acionistas Vendedores se comprometeram a indenizá-los, caso 
estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões 
relevantes nos Offering Memoranda. 

O Banco e os Acionistas Vendedores também prestam diversas declarações e garantias 
relacionadas aos negócios do Banco e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos 
judiciais poderão ser iniciados contra o Banco e contra os Acionistas Vendedores no exterior. 
Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores 
substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das 
indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados 
Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do 
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos. Uma eventual condenação do 
Banco em um processo no exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes 
nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados, poderá afetar negativamente o Banco. 
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A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e 
o preço das Units. 

Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seus conglomerados econômicos poderão realizar 
operações com derivativos para proteção (hedge), tendo valores mobiliários de emissão do Banco 
como referência (incluindo operações de total return swap) contratadas com terceiros, conforme 
permitido pelo artigo 48 da Instrução CVM 400, e tais investimentos não serão considerados 
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, 
desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. A realização de tais operações pode 
constituir uma porção significativa da Oferta e poderá influenciar a demanda e, consequentemente, o 
preço das Units. 

Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre 
a Oferta, o Banco, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão 
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o 
que poderá impactar negativamente a Oferta. 

Até a data de envio do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias 
contendo informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, o Banco, os Acionistas 
Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam 
dos Prospectos e/ou do Formulário de Referência a ele incorporado por referência. 

Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por 
parte do Banco, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta até o 
envio do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter informações 
que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão do Banco, dos Acionistas 
Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta. 

Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou o Banco em outros meios que não 
sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência a ele incorporado por referência, a CVM 
poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de pessoas 
relacionadas com a Oferta ou o Banco em tal divulgação, suspender a Oferta, com a consequente 
alteração de seu cronograma. 

Até que o Banco Central homologue o aumento de capital do Banco decorrente da Oferta 
Primária, as Units serão compostas por Recibos de Subscrição. Somente após a 
Homologação, as Units serão representativas apenas de ações emitidas pelo Banco. Não há 
como precisar quando ou se referida homologação do Banco Central será concedida. 

Em conformidade com a legislação bancária aplicável, operações envolvendo aumento de capital 
de instituições financeiras são sujeitas à análise e homologação do Banco Central. 

Para fins da análise de pedidos de homologação de operações envolvendo aumento de capital 
social de instituições financeiras, determinados requisitos e condições devem ser observados pela 
instituição, incluindo, mas não se limitando a (i) comprovação da realização de, no mínimo, 50% do 
montante subscrito, em moeda corrente; (ii) recolhimento ao Banco Central, no prazo de até cinco 
dias, das quantias recebidas na subscrição do aumento de capital em moeda corrente e/ou títulos 
de emissão do Tesouro Nacional; e (iii) comprovação da origem dos recursos destinados à 
subscrição do aumento de capital, dentre outros. 

Tendo em vista que (i) a homologação de processos de aumento de capital de instituições 
financeiras é um ato discricionário do Banco Central; e (ii) a legislação bancária aplicável 
estabelece um prazo de três meses para análise pelo Banco Central de processos de aumento de 
capital social de instituições financeiras em caso de reforma estatutária, mas sujeito a eventuais 
suspensões em caso de exigências, não temos como precisar quando a homologação do aumento 
de capital social do Banco decorrente da Oferta será verificada ou se a mesma será concedida.  
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Por tal razão, inicialmente, até a Homologação, cada Unit será composta por 7 Recibos de 
Subscrição representativos de uma Ação Ordinária cada um, por 7 Recibos de Subscrição 
representativos de uma Ação Preferencial cada um, por 1 Ação Ordinária de titularidade dos 
Acionistas Vendedores (advindas do empréstimo de Ações para fins de estabilização) e por 1 Ação 
Preferencial de titularidade dos Acionistas Vendedores (advindas do empréstimo de Ações para 
fins de estabilização). Os Recibos de Subscrição relativos à Oferta não poderão ser convertidos 
nas respectivas ações de emissão do Banco até a Homologação do aumento de capital do Banco 
pelo BACEN. 

Os Recibos de Subscrição que compõem as Units não conferem aos seus titulares quaisquer direitos 
conferidos às ações ordinárias e preferenciais de emissão do Banco, com exceção do direito de 
serem incluídos em oferta pública decorrente de alienação de ações de emissão do Banco que 
resultem na alienação de seu controle acionário, nas mesmas condições de tal alienação.  

Não há como precisar quando ou se a Homologação será concedida. Caso o Banco Central decida 
não homologar o aumento de capital social do Banco decorrente da Oferta, e o Banco não logre 
êxito em eventual recurso administrativo ou medida judicial contra tal decisão, o aumento de capital 
correspondente aos Recibos de Subscrição será cancelado. Nesta hipótese, as Units serão 
desmembradas nos valores mobiliários subjacentes e o Banco estará obrigado a distribuir aos 
então investidores os valores relativos aos Recibos de Subscrição, proporcionalmente ao Preço por 
Unit. O Banco publicará comunicado ao mercado nesse sentido, informando aos investidores os 
detalhes do procedimento de desmembramento das Units e dos valores relativos aos Recibos de 
Subscrição, com base no Preço por Unit. 

Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up ou do Segmento Private Lock-up, diante da 
impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta 
ou indireta, a totalidade das Units de emissão do Banco de sua titularidade após a liquidação 
da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações. 

Os Investidores de Varejo Lock-up e os Investidores do Segmento Private Lock-up se 
comprometerão, durante o período de [45] e [90] dias, conforme o caso, contados da data de 
disponibilização do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou 
permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das Units de emissão do Banco de sua 
titularidade após a liquidação da Oferta. 

Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo 
Lock-up e os Investidores do Segmento Private Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar 
de liquidez durante o período de Lock-up da Oferta de Varejo e de Lock-up da Oferta Segmento 
Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Units detidas pelos Investidores de Varejo 
Lock-up e pelos Investidores do Segmento Private Lock-up serem transferidas, emprestadas, 
oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão 
causar-lhes perdas. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

Considerando-se um Preço por Unit de R$[•], que é o ponto médio da faixa indicativa de preços 
apresentada na capa deste Prospecto Preliminar, podendo ser alterado para mais ou para menos após a 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, os recursos líquidos a serem captados na Oferta Primária 
são estimados em aproximadamente R$[•], após a dedução das comissões e das despesas estimadas da 
Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, leia a seção 
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 51 deste Prospecto Preliminar.  

O Banco pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com seu 
plano de negócios para (i) financiar a expansão das operações de crédito consignado, gerados 
principalmente pelos canais digitais, lojas próprias e correspondentes exclusivos e (ii) investimento 
em tecnologia e marketing para a evolução da plataforma digital.  

A tabela abaixo resume os percentuais da destinação dos recursos líquidos provenientes da Oferta 
Primária, sem considerar a colocação do Lote Suplementar, tendo em vista que será alienado 
pelos Acionistas Vendedores: 

Destinação 
Percentual Estimado dos 

Recursos Líquidos 
Valor Estimado 
Líquido(1)(2) (3) 

  (em R$ mil) 
Expansão das operações de crédito consignado ...........  95% [•] 
Desenvolvimento da plataforma digital ..........................  5% [•] 

Total ..............................................................................  100% [•] 
 

(1) Com base no Preço por Unit de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. 
(2) Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para o Banco na Oferta. 
(3) Sem considerar a colocação do Lote Suplementar. 

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta depende de diversos fatores que o 
Banco não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de mercado 
então vigentes, e se baseia em suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos 
futuros e tendências além de outros fatores que não se pode antecipar (e.g., como resultado da 
pandemia COVID-19). Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar o Banco a rever a 
destinação dos recursos líquidos da Oferta quando de sua efetiva utilização. 

Tendo em vista que os recursos da Oferta serão direcionados majoritariamente para a expansão 
da sua atividade principal, o Banco não pretende utilizar outras fontes específicas de recursos, 
exceto pelas já utilizadas tradicionalmente pelo Banco, como depósitos a prazo, depósitos a vista, 
depósitos interfinanceiros, DPGE, letras financeiras, letras de crédito imobiliário e, eventualmente, 
repasse de recursos do BNDES. Caso os recursos líquidos captados pelo Banco por meio da 
Oferta sejam inferiores às suas estimativas, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos 
objetivos e observada a ordem de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de serem 
necessários recursos adicionais, o Banco utilizará suas fontes tradicionais de captação, conforme 
detalhado no item “10.1 – Condições financeiras e patrimoniais gerais” do Formulário de 
Referência do Banco incorporado por referência a este Prospecto Preliminar. 

Um aumento (redução) de R$1,00 no preço de R$[•] por Unit, que é o ponto médio da faixa 
indicativa de preços apresentada na capa deste Prospecto Preliminar, acarretaria um aumento 
(redução) nos recursos líquidos advindos da Oferta Primária de R$[•], sem considerar o Lote 
Suplementar, considerando em todos os cenários a dedução das comissões e despesas estimadas 
da Oferta. O Preço por Unit será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, que engloba a eventual 
colocação do Lote Suplementar, por se tratar exclusivamente de Units de titularidade dos Acionistas 
Vendedores. Portanto, os recursos provenientes Oferta Secundária e, portanto, da eventual colocação 
do Lote Suplementar, serão integralmente destinados aos Acionistas Vendedores. 

Para informações sobre o impacto dos recursos líquidos decorrentes da Oferta em nossa situação 
patrimonial, vide a seção “Capitalização”, na página 98 deste Prospecto Preliminar. 
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CAPITALIZAÇÃO 

A tabela a seguir apresenta informações sobre o passivo do Banco, composto pelas contas: 
obrigações por operações compromissadas, depósitos de instituições financeiras e clientes, e 
recursos de emissão de títulos, bem como sua estrutura de capital em 30 de junho de 2020, 
indicando: (i) a posição naquela data; e (ii) os valores ajustados para refletir o recebimento dos 
recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução das comissões e despesas 
estimadas da Oferta, com base no Preço por Unit de R$[•], que é o ponto médio da faixa indicativa 
de preços apresentada na capa deste Prospecto Preliminar, podendo ser alterado para mais ou 
para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

As informações abaixo, referentes à coluna “Efetivo”, foram extraídas das informações financeiras 
consolidadas auditadas do Banco relativas ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 
2020, elaboradas em IFRS, e devem ser lidas em conjunto com as mesmas, bem como as seções 3 
e 10 do Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto Preliminar. 

(em milhares de reais) Efetivo 
Ajustado para refletir a Oferta 

Primária(1) 
Obrigações por operações compromissadas ..........  230,0 [•] 
Depósitos de Instituições Financeiras e Clientes ....  363,0 [•] 
Recursos de emissão de títulos ..............................  4.925,0 [•] 
Patrimônio líquido .................................................   1.486,3 [•] 

Capitalização Total(2) .............................................  7.004,3 [•] 
 

(1) Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados em R$[•], sem considerar o Lote 
Suplementar, calculado com base no ponto médio da faixa indicativa da capa deste Prospecto Preliminar, após a dedução de comissões, 
despesas estimadas e tributos. 

(2) Capitalização total corresponde à soma total das contas acima e o patrimônio líquido nas datas indicadas. 

Um aumento (redução) de R$1,00 no preço de R$[•] por Unit, que é o ponto médio da faixa 
indicativa de preços apresentada na capa deste Prospecto Preliminar, acarretaria um aumento 
(redução) em nosso patrimônio líquido de R$[•], sem considerar o Lote Suplementar, considerando 
em todos os cenários a dedução das comissões da Oferta e das despesas estimadas da Oferta. 

O valor do nosso patrimônio líquido após a conclusão da Oferta, está sujeito a alterações do Preço 
por Unit, que somente será conhecido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária por se tratar 
exclusivamente de Units de titularidade dos Acionistas Vendedores. Dessa forma, nossa 
capitalização não será afetada pela Oferta Secundária. 

Não houve alteração relevante na capitalização total do Banco desde 30 de junho de 2020. 
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DILUIÇÃO 

Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, 
calculada pela diferença entre o Preço por Unit e o valor patrimonial contábil por ação 
imediatamente após a Oferta. 

Em 30 de junho de 2020, o valor do patrimônio líquido consolidado do Banco era de R$1.486,3 e o 
valor patrimonial por ação, seja ordinária ou preferencial de sua emissão, na mesma data, era de 
R$0,45. O referido valor patrimonial por ação representa o valor do patrimônio líquido consolidado 
do Banco, dividido pelo número total de ações ordinárias e preferenciais de emissão do Banco. 

Considerando a subscrição das Units, compostas por 8 ações ordinárias e 8 ações preferenciais, no 
âmbito da Oferta pelo Preço por Unit de R$[•], calculado com base no ponto médio da faixa indicativa 
da capa deste Prospecto Preliminar ,e após a dedução das comissões e despesas devidas no âmbito 
da Oferta, o patrimônio líquido ajustado do Banco em 30 de junho de 2020 seria de (i) R$[•], 
representando um valor de R$[•] por ação, seja ordinária ou preferencial de emissão do Banco, sem 
considerar o Lote Suplementar, tendo em vista que será alienado pelos Acionistas Vendedores. Isso 
representaria um aumento imediato do valor patrimonial por ação para os acionistas existentes 
correspondente a R$[•] por ação, sem considerar o Lote Suplementar tendo em vista que será alienado 
pelos Acionistas Vendedores. Além disso, isso representaria uma diluição imediata do valor patrimonial 
por ação de emissão do Banco para os novos investidores, adquirentes de ações subjacentes às Units 
no contexto da Oferta, de R$[•], sem considerar o Lote Suplementar, tendo em vista que será alienado 
pelos Acionistas Vendedores. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Unit pago pelos 
novos investidores e o valor patrimonial contábil por Unit imediatamente após a conclusão da Oferta. 
Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção 
“Características Gerais da Oferta – Custos de Distribuição” na página 51 deste Prospecto Preliminar. 

O quadro a seguir ilustra a diluição por ação, ordinária ou preferencial, de emissão do banco, com base em 
seu patrimônio líquido em 30 de junho de 2020 e considerando os impactos da realização da Oferta. 

 
Em R$, exceto % (sem considerar o Lote 

Suplementar) 
Preço por Unit(1) ..................................................................................................  R$[•] 
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020 .............................  R$0,45 
Valor patrimonial contábil por ação em de 30 de junho de 2020 ajustado para 

refletir a Oferta Primária ...................................................................................  R$[•] 
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação em 30 de junho de 

2020 para os atuais acionistas ........................................................................  R$[•] 
Diluição do valor patrimonial contábil por ação dos novos investidores(2) ..........  R$[•] 
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(3) .......................................  [•]% 
 

(1) Calculado com base no Preço por Unit de R$[•], que é o ponto médio da faixa indicativa da capa deste Prospecto. 
(2) Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Unit a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial 

líquido por ação de emissão do Banco imediatamente após a conclusão da Oferta. 
(3) O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo Preço por Unit. 

O Preço por Unit a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o valor 
patrimonial das ações ordinárias ou preferenciais de emissão do Banco e será fixado tendo como 
parâmetro as intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando a 
qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para mais 
informações sobre o Procedimento de Bookbuilding, vide página 41 deste Prospecto Preliminar. 

Um acréscimo ou redução de R$1,00 no Preço por Unit, que é o ponto médio da faixa indicativa da 
capa deste Prospecto Preliminar, acarretaria em um aumento ou redução, após a conclusão da 
Oferta, (i) no valor do patrimônio líquido contábil do Banco de R$[•], sem considerar o Lote 
Suplementar, tendo em vista que será alienado pelos Acionistas Vendedores; e (ii) na diluição do 
valor patrimonial contábil por ação ordinária ou preferencial aos investidores desta Oferta em R$[•], 
sem considerar o Lote Suplementar, tendo em vista que será alienado pelos Acionistas 
Vendedores; todos os cenários após a dedução das comissões e das despesas devidas pelo 
Banco no âmbito da Oferta. O valor do patrimônio líquido contábil do banco após a conclusão da 
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Oferta está sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Unit, bem como dos 
termos e condições gerais da Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding. 

O valor do patrimônio líquido contábil do Banco após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a 
ajustes decorrentes de alterações do Preço por Unit, bem como dos termos e condições gerais da 
Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de 
emissão do Banco, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recursos 
recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues aos Acionistas Vendedores. 

Plano de Opções de Compra de Ações 

Na data deste Prospecto, o Banco não possui plano de remuneração baseado em opções de 
compra de ações.  

Histórico do preço pago por Administradores e acionistas controladores em subscrições de 
ações do Banco nos últimos cinco anos 

Não houve aumento de capital social do Banco nos últimos cinco anos. 
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO, REALIZADA EM 07 DE 
FEVEREIRO DE 2020, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
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PARANÁ BANCO S.A. 

Companhia Aberta de Capital Autorizado 

C.N.P.J./M.F. n.º: 14.388.334/0001-99 

NIRE: 41.300.002.169 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Data, hora e local: 7 de fevereiro de 2020, às 9h30 horas, na sede social da Companhia situada na 

Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de Nácar, n.º 1.441, 5º andar.  

 

Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do Artigo 15, Parágrafo Segundo do 

Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.  

 

Mesa: Presidente – Cristiano Malucelli; e Secretário – Hilário Mário Walesko.  
 

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a realização de oferta pública de distribuição primária de 

certificados de depósitos de ações, representativos cada um de uma ação ordinária e uma ação 

preferencial de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e 

desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem emitidas pela Companhia (“Units”), a ser 

realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada 

(“Instrução CVM 400”) e demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Units no exterior 

(“Oferta”); (ii) aprovação da contratação pela Diretoria da Companhia de instituição financeira para 
emitir e figurar como depositária das Units, observado o disposto no Capítulo XIII do Estatuto Social, 

bem como a listagem das Units para negociação no segmento especial de listagem denominado Nível 

2 de Governança Corporativa, da B3 S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”e “Nível 2”, respectivamente), em 

linha com a deliberação da assembleia geral da Companhia realizada em 30 de janeiro de 2020 (“AGE 

da Conversão de Registro e Listagem na B3”); (iii) a ratificação dos atos que a Diretoria e procuradores 

da Companhia já tenham praticado com vistas à realização da Oferta e a emissão das Units; (iv) a 
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aprovação das alterações realizadas na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; e (v) a 

autorização para que a Diretoria e procuradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à 

execução das deliberações tomadas nesta reunião e para a implementação da Oferta e a emissão das 

Units. 

 
Deliberações: instalada a reunião, após a discussão das matérias da ordem do dia, os Conselheiros 

presentes, sem quaisquer restrições, deliberaram, por unanimidade:  

 
(i) Aprovar a realização de oferta pública de distribuição primária de Units, a ser realizada na 

República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em 
conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA de Regulação e Melhores 

Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores 

Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, atualmente vigente, e 

demais normativos aplicáveis, sob a coordenação de instituições financeiras autorizadas a 

operar no mercado de capitais brasileiro e com a participação de determinadas instituições 

consorciadas autorizadas a operar no segmento especial de negociação de valores 

mobiliários denominado Nível 2 de Governança Corporativa no mercado de capitais 

brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Simultaneamente, 
serão também realizados esforços de colocação das Units no exterior (i) nos Estados Unidos 

da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados 

(qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme 

definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos 

Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act 
de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do 

Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos 

Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os 
Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou 

domiciliados nos Estados Unidos ou constituídos de acordo com as leis deste país (non-
U.S. persons), nos termos do Regulamento S, editado pela SEC, no âmbito do Securities 
Act (“Regulamento S”), e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada 

investidor e, em ambos os casos, desde que invistam no Brasil em conformidade com os 

mecanismos de investimento da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme 

alterada, ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 4.373, de 29 de setembro 

de 2014, conforme alterada ou da Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, 
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conforme alterada, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de 

distribuição e colocação das Units em agência ou órgão regulador do mercado de capitais 

de outro país, inclusive perante a SEC. A Oferta será registrada no Brasil junto à CVM em 

conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400. Não será realizado 

nenhum registro da Oferta ou das Units na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador 

do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM. As Units não 

poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. 
persons, conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo 
com uma isenção de registro nos termos do Securities Act. Nos termos do artigo 14, 

parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de Units poderá, a critério da 

Companhia, em comum acordo com os coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 

20% (vinte por cento) (“Lote Adicional”). Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, 

a quantidade de Units poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual 

equivalente a até 15% (quinze por cento), nas mesmas condições e pelo mesmo preço das 

Units (“Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia, as quais 

serão destinadas a estabilização dos preços das Units. Não será admitida distribuição 

parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução 
CVM 400. A Oferta será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto no artigo 

8º do Estatuto Social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da 

Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 

 

(ii) Aprovar a contratação pela Diretoria da Companhia de instituição financeira para emitir e 

figurar como depositária das Units, observado o disposto no Capítulo XIII do Estatuto 

Social, bem como a listagem das Units para negociação no Nível 2 da B3, em linha com a 
deliberação AGE da Conversão de Registro e Listagem na B3; 

 

(iii) Ratificar todos os atos que a Diretoria e procuradores da Companhia já tenham praticado 

com vistas à realização da Oferta e a emissão das Units;  

 
(iv) Aprovar as alterações realizadas na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante a fim 

de atualizá-la com o disposto na Instrução CVM 358; e 
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(v) Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para 

implementação das deliberações acima. 

 

Encerramento: nada mais se havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada esta ata, que, 

após lida e aprovada, foi por todos assinada pela totalidade dos membros do Conselho de 

Administração. Curitiba, 07 de fevereiro de 2020. Membros do Conselho de Administração: Cristiano 

Malucelli, Leonardo Deeke Boguszewski e Hilário Mário Walesko. Presidente: Cristiano Malucelli; e 

Secretário: Hilário Mário Walesko.  

 
 

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia. 

 

Curitiba, 7 de fevereiro de 2020. 

 

 

Cristiano Malucelli 

Presidente 

 
 

Hilário Mário Walesko 

Secretário 
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PARANÁ BANCO S.A. 

Companhia Aberta de Capital Autorizado 

C.N.P.J./M.F. n.º: 14.388.334/0001-99 

NIRE: 41.300.002.169 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM [•] DE [•] DE 2020 

 

Data, hora e local: [•] de [•] de 2020, às [•] horas, na sede social da Companhia situada na Cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de Nácar, n.º 1.441, 5º andar.  

 

Convocação e Presença: [Dispensada a convocação nos termos do Artigo 15, Parágrafo Segundo do 

Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.]  

 

Mesa: Presidente – [•]; e Secretário – [•].  

 

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a fixação e justificativa do preço de emissão certificados de depósitos 

de ações, representativos cada um de uma ação ordinária e uma ação preferencial de emissão da 

Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus 

ou gravames, a serem emitidas pela Companhia (“Units”), no âmbito da oferta pública de distribuição 

primária de Units da Companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em 

conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 

2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação 

das Ações no exterior, cuja realização foi aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 

6 de fevereiro de 2020, que compreenderá a distribuição pública primária de [•] ([•]) Units (“Oferta”); (ii) 

aprovação do aumento de capital em decorrência da Oferta; (iii) aprovação do prospecto definitivo e do 

final offering memorandum; e (iv) autorização para que os diretores pratiquem todos os atos necessários 

para conclusão da Oferta. 

 

Deliberações: instalada a reunião, após a discussão das matérias da ordem do dia, os Conselheiros 

presentes, sem quaisquer restrições, deliberaram, por unanimidade:  
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(i) aprovar o preço de R$[•] ([•]) por Unit, no âmbito da Oferta (“Preço por Unit”), o qual foi 

determinado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento 

realizado pelos coordenadores da Oferta ("Procedimento de Bookbuilding"), junto a 

investidores institucionais, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no 

artigo 44 da Instrução CVM 400, tendo como parâmetro as indicações de interesse em função 

da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Unit coletada junto a 

investidores institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de 

determinação do Preço por Unit é justificada na medida que o preço de mercado das Units foi 

aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor 

pelo qual os investidores institucionais apresentaram suas intenções de investimento no 

contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da 

Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por 

Ações;  

 

(ii) aprovar, em decorrência da deliberação tomada no item (i) acima, o aumento do capital social 

da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante de R$[●] ([●]), que 

passará de R$[●] ([●]) para R$[●] ([●]), mediante a emissão, em decorrência da Oferta, de 

[●] ([●]) ações ordinárias e [●] ([●]) ações preferenciais subjacentes às Units, todas 

nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de R$[●] ([●]) cada ação subjacente à 

Unit, passando o capital social da Companhia de [●] ([●]) ações, dividido em [●] ([●]) ações 

ordinárias e [●] ([●]) ações preferenciais, para [●] ([●]) ações, dividido em [●] ([●]) ações 

ordinárias e [●] ([●]) ações preferenciais, com exclusão do direito de preferência dos acionistas 

da Companhia na sua subscrição, em conformidade com o disposto no inciso I, do artigo 172, 

da Lei das Sociedades por Ações e nos termos do parágrafo 1º, artigo 6º do Estatuto Social da 

Companhia. Tendo em vista a necessidade de homologação do aumento de capital social da 

Companhia pelo Banco Central do Brasil (“Homologação” e “BACEN”, respectivamente), serão 

emitidos recibos de subscrição decorrentes do aumento de capital ora aprovado, recibos estes 

que dão direito ao recebimento de 1 (uma) ação ordinária e 1 (uma) ação preferencial, 

conforme o caso (“Recibos de Subscrição”). Os Recibos de Subscrição conferirão aos seus 

titulares os seguintes direitos: (a) direito de serem incluídos em oferta pública decorrente de 

alienação de ações de emissão da Companhia que resultem na alienação de seu controle 

acionário, nas mesmas condições de tal alienação; e (b) direito de serem convertidos em Ações 

após a Homologação. As ações ordinárias e preferenciais emitidas conferirão aos seus titulares, 

após a Homologação, os mesmos direitos conferidos as demais ações ordinárias e preferenciais 

da Companhia previstos no Estatuto Social e na legislação aplicável, inclusive ao recebimento 
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integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados 

pela Companhia. As Units refletirão as características, conforme o caso, das ações e Recibos 

de Subscrição que as compuserem, conforme o disposto no Estatuto Social, sendo que, após 

a Homologação, a Companhia publicará comunicado ao mercado informando os investidores 

sobre a conversão dos Recibos de Subscrição nas ações correspondentes;  

 

(iii) aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados na Oferta; e 

 

(iv) autorizar que a diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique todos os atos 

necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião. Para tanto, a diretoria da 

Companhia está investida de plenos poderes para, desde já, tomar todas as providências e 

praticar todo e qualquer ato necessário à realização e conclusão da Oferta, conforme se faça 

necessário, podendo para tanto praticar ou fazer com que sejam praticados quaisquer atos 

e/ou negociar, aprovar e firmar quaisquer contratos, inclusive o Contrato de Distribuição e o 

Contrato de Distribuição Internacional, comunicações, notificações, certificados, documentos 

ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a realização da Oferta. 

 

Encerramento: nada mais se havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada esta ata, que, após 

lida e aprovada, foi por todos assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. 

Curitiba, [•] de [•] de 2020. Membros do Conselho de Administração: Cristiano Malucelli, Leonardo Deeke 

Boguszewski, Hilário Mário Walesko, Rafael Coelho Santa Rita Pereira e Guilherme Malucelli Gobbo. 

Presidente: [•]; e Secretário: [•].  

 

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia. 

 

Curitiba, [•] de [•] de 2020. 

 

 

 

[•] 

Presidente 

[•] 

Secretário 
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DECLARAÇÃO 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

PARANÁ BANCO S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua 
Visconde de Nacar, nº 1.441, 6º andar, Centro, CEP 80.410-201, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99, neste ato representada nos termos de seu 
estatuto social (“Companhia”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária de certificados de depósitos 
de ações (“Units”), cujas ações ordinárias e preferenciais subjacentes são nominativas, escriturais, sem valor 
nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia, conforme 
identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), na República Federativa do Brasil, em mercado 
de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a coordenação do 
Banco J.P. Morgan S.A., cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), vem, pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 
29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações divulgadas
publicamente ao mercado durante a Oferta;

(ii) as informações divulgadas publicamente ao mercado, através do, inter alia, “Prospecto Preliminar da 
Oferta Pública de Distribuição Primária de Units de Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto
Preliminar”) e “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária de Units de Emissão do 
Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”), nas datas de suas respectivas publicações, são e serão
(conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes consideradas necessárias ao conhecimento pelos investidores
acerca da Oferta, das Units, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações que possam ser razoavelmente relevantes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e

(iv) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400.

São Paulo, [•] de [•] de 2020 

PARANÁ BANCO S.A. 

Nome: 
Cargo: 

Nome: 
Cargo: 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

ANDRÉ LUIZ MALUCELLI, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o 
n° 606.028.489-20 e RG n° 3.144.415-2 SSP/PR, com endereço e domicílio na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, na Av. Sete de Setembro, n° 5.295, CEP 80.240-000  (“Acionista Vendedor”), no 
âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações 
(“Units”) de emissão da PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente autorizada pelo 
Banco Central do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede e foro na cidade 
de Curitiba/PR, na Rua Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 (“Companhia”), e de 
emissão da Companhia e de titularidade de determinados acionistas vendedores, conforme identificados 
no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), a ser realizada na República Federativa do Brasil, 
em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) 
sob a coordenação do BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador Líder”), 
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente 
Estabilizador”), BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS 
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com 
o Coordenador Líder, Goldman Sachs, Bradesco BBI, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de
registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos
termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), declarar que:

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e
fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

ANDRÉ LUIZ MALUCELLI 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

CELSO JACOMEL JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob o n° 
752.302.329-00 e RG n° 3.299.778-3 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná, na Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 82.305-100  (“Acionista 
Vendedor”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de certificados de 
depósito de ações (“Units”) de emissão da PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente 
autorizada pelo Banco Central do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede 
e foro na cidade de Curitiba/PR, na Rua Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 
(“Companhia”), e de emissão da Companhia e de titularidade de determinados acionistas vendedores, 
conforme identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), a ser realizada na República 
Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no 
exterior (“Oferta”) sob a coordenação do BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador 
Líder”), GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente 
Estabilizador”), BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS 
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com 
o Coordenador Líder, Goldman Sachs, Bradesco BBI, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de
registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos
termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), declarar que:

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e
fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

CELSO JACOMEL JUNIOR 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

CELSO JACOMEL, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob o n° 002.405.759-20 e 
RG n° 274.330-2 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na 
Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 82.305-100  (“Acionista Vendedor”), no âmbito 
da oferta pública de distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações (“Units”) 
de emissão da PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco 
Central do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede e foro na cidade de 
Curitiba/PR, na Rua Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 (“Companhia”), e de emissão 
da Companhia e de titularidade de determinados acionistas vendedores, conforme identificados no 
Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em 
mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a 
coordenação do BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador Líder”), GOLDMAN 
SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente Estabilizador”), BANCO 
BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, Goldman 
Sachs, Bradesco BBI, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da 
CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:  

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e
fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

CELSO JACOMEL 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

CLAUDIO JACOMEL, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/ME sob o n° 803.974.509-82 
e RG n° 3.461.933-6 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na 
Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n°315, Mossungue, CEP 82.305-100 (“Acionista Vendedor”), no âmbito 
da oferta pública de distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações (“Units”) 
de emissão da PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco 
Central do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede e foro na cidade de 
Curitiba/PR, na Rua Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 (“Companhia”), e de emissão 
da Companhia e de titularidade de determinados acionistas vendedores, conforme identificados no 
Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em 
mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a 
coordenação do BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador Líder”), GOLDMAN 
SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente Estabilizador”), BANCO 
BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, Goldman 
Sachs, Bradesco BBI, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da 
CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:  

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e
fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

CLAUDIO JACOMEL 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

CRISTIANO MALUCELLI, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, administrador de 
empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.682.253-8 SSP/PR e inscrito no CPF/ME sob o 
nº 872.486.979-15, com escritório na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de Nacar, 
nº 1.441, 5º andar, Centro, CEP 80.410-201 (“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública de 
distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações (“Units”) de emissão da 
PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, na Rua 
Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 (“Companhia”), e de emissão da Companhia e 
de titularidade de determinados acionistas vendedores, conforme identificados no Prospecto Preliminar 
(conforme definido abaixo), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão 
não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a coordenação do 
BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador Líder”), GOLDMAN SACHS DO BRASIL 
BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente Estabilizador”), BANCO BRADESCO BBI 
S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, Goldman Sachs, Bradesco BBI, 
os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:  

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por ela
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado no âmbito da Oferta;

(ii) (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas
de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta,
são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações
fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
constantes da atualização do registro de companhia aberta da Companhia e/ou que integram o
Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas
publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta;

(iii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

CRISTIANO MALUCELLI 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

ERNESTO SCARANTE SOBRINHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o n° 
005.224.149-15 e RG n° 523.184-1 SSP/PR, com endereço e domicílio na cidade de Curitiba, Estado do 
Paraná, na Rua. Padre Agostinho, n° 1.835, CEP 80.710-000 (“Acionista Vendedor”), no âmbito da 
oferta pública de distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações (“Units”) de 
emissão da PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central 
do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, 
na Rua Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 (“Companhia”), e de emissão da 
Companhia e de titularidade de determinados acionistas vendedores, conforme identificados no 
Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em 
mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a 
coordenação do BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador Líder”), GOLDMAN 
SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente Estabilizador”), BANCO 
BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, Goldman 
Sachs, Bradesco BBI, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da 
CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:  

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e
fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

ERNESTO SCARANTE 
SOBRINHO 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

GABRIEL MALUCELLI, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF/ME sob o n° 071.910.269-36 e 
RG n° 9.491.979-7 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua 
Visconde de Nácar, n° 1441, CEP 80.410-201 (“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública de 
distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações (“Units”) de emissão da 
PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, na Rua 
Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 (“Companhia”), e de emissão da Companhia e 
de titularidade de determinados acionistas vendedores, conforme identificados no Prospecto Preliminar 
(conforme definido abaixo), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão 
não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a coordenação do 
BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador Líder”), GOLDMAN SACHS DO BRASIL 
BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente Estabilizador”), BANCO BRADESCO BBI 
S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, Goldman Sachs, Bradesco BBI, 
os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:  

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por ela
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado no âmbito da Oferta;

(ii) (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas
de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta,
são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações
fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
constantes da atualização do registro de companhia aberta da Companhia e/ou que integram o
Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas
publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta;

(iii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

GABRIEL MALUCELLI 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

JRM PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
na Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 82.305-100,  inscrita no CNPJ/ME sob o n° 
11.207.978/0001-45  (“JRM”) e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado 
do Paraná (“JUCEPAR”) sob o NIRE 41.300.084.980 (“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública 
de distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações (“Units”) de emissão da 
PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, na Rua 
Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 (“Companhia”), e de emissão da Companhia e 
de titularidade de determinados acionistas vendedores, conforme identificados no Prospecto Preliminar 
(conforme definido abaixo), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão 
não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a coordenação do 
BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador Líder”), GOLDMAN SACHS DO BRASIL 
BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente Estabilizador”), BANCO BRADESCO BBI 
S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, Goldman Sachs, Bradesco BBI, 
os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:  

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e
fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

JRM PARTICIPAÇÕES S/A 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

JULIA MALUCELLI, brasileira, casada, engenheira civil, inscrita no CPF/ME sob o n° 041.487.969-43 
e RG n° 9.491.976-2 SSP/PR, com endereço profissional na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na 
Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 82.305-100 (“Acionista Vendedor”), no âmbito 
da oferta pública de distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações (“Units”) 
de emissão da PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco 
Central do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede e foro na cidade de 
Curitiba/PR, na Rua Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 (“Companhia”), e de emissão 
da Companhia e de titularidade de determinados acionistas vendedores, conforme identificados no 
Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em 
mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a 
coordenação do BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador Líder”), GOLDMAN 
SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente Estabilizador”), BANCO 
BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, Goldman 
Sachs, Bradesco BBI, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da 
CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:  

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por ela
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado no âmbito da Oferta;

(ii) (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas
de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta,
são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações
fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
constantes da atualização do registro de companhia aberta da Companhia e/ou que integram o
Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas
publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta;

(iii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

JULIA MALUCELLI 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

MARA REGINA DEMANTOVA MALUCELLI, brasileira, divorciada, do lar, inscrita no CPF/ME sob o 
n° 007.203.029-19 e RG n° 806.540-3 SSP/PR, com endereço e domicílio na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná, na Rua. Carneiro Lobo, n° 456, CEP 80.240-240 (“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta 
pública de distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações (“Units”) de emissão 
da PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, na Rua 
Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 (“Companhia”), e de emissão da Companhia e 
de titularidade de determinados acionistas vendedores, conforme identificados no Prospecto Preliminar 
(conforme definido abaixo), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão 
não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a coordenação do 
BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador Líder”), GOLDMAN SACHS DO BRASIL 
BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente Estabilizador”), BANCO BRADESCO BBI 
S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, Goldman Sachs, Bradesco BBI, 
os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:  

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e
fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

MARA REGINA DEMANTOVA 
MALUCELLI 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

MARCIA MELLO MALUCELLI, brasileira, viúva, empresária, inscrita no CPF/ME sob o 
n° 025.222.729-85 e RG n° 1.034.133-7 SSP/PR, com endereço e domicílio na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, na Rua. Prof° Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1.541, CEP 81.200-100 (“Acionista 
Vendedor”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de certificados de 
depósito de ações (“Units”) de emissão da PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente 
autorizada pelo Banco Central do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede 
e foro na cidade de Curitiba/PR, na Rua Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 
(“Companhia”), e de emissão da Companhia e de titularidade de determinados acionistas vendedores, 
conforme identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), a ser realizada na República 
Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no 
exterior (“Oferta”) sob a coordenação do BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador 
Líder”), GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente 
Estabilizador”), BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS 
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com 
o Coordenador Líder, Goldman Sachs, Bradesco BBI, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de
registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos
termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), declarar que:

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e
fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

MARCIA MELLO MALUCELLI 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

MARCO MELLO MALUCELLI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob 
o n° 005.587.659-55 e RG n° 5.585.513-3 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, na Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 82.305-100 (“Acionista
Vendedor”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de certificados de
depósito de ações (“Units”) de emissão da PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente
autorizada pelo Banco Central do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede
e foro na cidade de Curitiba/PR, na Rua Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99
(“Companhia”), e de emissão da Companhia e de titularidade de determinados acionistas vendedores,
conforme identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), a ser realizada na República
Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no
exterior (“Oferta”) sob a coordenação do BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador
Líder”), GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente
Estabilizador”), BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com
o Coordenador Líder, Goldman Sachs, Bradesco BBI, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de
registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos
termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), declarar que:

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e
fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

MARCO MELLO MALUCELLI 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

MARIANA MELLO MALUCELLI SPERANDIO, brasileira, casada, administradora de empresas, 
inscrita no CPF/ME sob o n° 005.587.649-83 e RG n° 5.585.511-0 SSP/PR, com endereço profissional 
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 
82.305-100  (“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária 
de certificados de depósito de ações (“Units”) de emissão da PARANÁ BANCO S.A., instituição 
financeira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 
14.388.334/0001-99, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, na Rua Comendador Araújo, 614, Batel, 
CEP 80.420-063, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 
14.388.334/0001-99 (“Companhia”), e de emissão da Companhia e de titularidade de determinados 
acionistas vendedores, conforme identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), a 
ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços 
de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a coordenação do BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. 
Morgan” ou “Coordenador Líder”), GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. 
(“Goldman Sachs” ou “Agente Estabilizador”), BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e XP 
INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” 
e, em conjunto com o Coordenador Líder, Goldman Sachs, Bradesco BBI, os “Coordenadores da 
Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), 
vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, 
conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:  

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e
fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

MARIANA MELLO MALUCELLI 
SPERANDIO 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

MONICA MALUCELLI DO AMARAL, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no 
CPF/ME sob o n° 741.216.269-15 e RG n°1.440.697-2 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de 
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Cel. Dulcídio n° 427, CEP 80.420-170  (“Acionista Vendedor”), no 
âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações 
(“Units”) de emissão da PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente autorizada pelo 
Banco Central do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede e foro na cidade 
de Curitiba/PR, na Rua Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 (“Companhia”), e de 
emissão da Companhia e de titularidade de determinados acionistas vendedores, conforme identificados 
no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), a ser realizada na República Federativa do Brasil, 
em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) 
sob a coordenação do BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador Líder”), 
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente 
Estabilizador”), BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS 
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com 
o Coordenador Líder, Goldman Sachs, Bradesco BBI, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de
registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos
termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), declarar que:

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por ela
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado no âmbito da Oferta;

(ii) (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas
de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta,
são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações
fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
constantes da atualização do registro de companhia aberta da Companhia e/ou que integram o
Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas
publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta;

(iii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

MONICA MALUCELLI DO 
AMARAL 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

PAOLA MALUCELLI DE ARRUDA, brasileira, casada, engenheira civil, inscrita no CPF/ME sob o n° 
028.838.819-44 e RG n° 3.863.394-5 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná, na Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n° 315, Mossungue, CEP 82.305-100 (“Acionista 
Vendedor”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de certificados de 
depósito de ações (“Units”) de emissão da PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente 
autorizada pelo Banco Central do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede 
e foro na cidade de Curitiba/PR, na Rua Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 
(“Companhia”), e de emissão da Companhia e de titularidade de determinados acionistas vendedores, 
conforme identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), a ser realizada na República 
Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no 
exterior (“Oferta”) sob a coordenação do BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador 
Líder”), GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente 
Estabilizador”), BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS 
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com 
o Coordenador Líder, Goldman Sachs, Bradesco BBI, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de
registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos
termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), declarar que:

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por ela
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado no âmbito da Oferta;

(ii) (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas
de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta,
são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações
fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
constantes da atualização do registro de companhia aberta da Companhia e/ou que integram o
Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas
publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta;

(iii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

PAOLA MALUCELLI DE 
ARRUDA 

150



DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

RICARDO MELLO MALUCELLI, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob o n° 
005.587.639-01 e RG n° 5.585.519-6 SSP/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná, na Rodovia Curitiba Ponta Grossa, n°315, Mossungue, CEP 82.305-100  (“Acionista 
Vendedor”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de certificados de 
depósito de ações (“Units”) de emissão da PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente 
autorizada pelo Banco Central do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede 
e foro na cidade de Curitiba/PR, na Rua Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 
(“Companhia”), e de emissão da Companhia e de titularidade de determinados acionistas vendedores, 
conforme identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo), a ser realizada na República 
Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no 
exterior (“Oferta”) sob a coordenação do BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador 
Líder”), GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente 
Estabilizador”), BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS 
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com 
o Coordenador Líder, Goldman Sachs, Bradesco BBI, os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de
registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos
termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), declarar que:

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e
fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

RICARDO MELLO MALUCELLI 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

ROSALDO MALUCELLI, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/ME sob o n° 027.486.498-34 e 
RG n° 5.780.482-5 SSP/PR, com endereço e domicílio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua. Laerte Assunção n° 340, CEP 01.444-040 (“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública de 
distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações (“Units”) de emissão da 
PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, na Rua 
Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 (“Companhia”), e de emissão da Companhia e 
de titularidade de determinados acionistas vendedores, conforme identificados no Prospecto Preliminar 
(conforme definido abaixo), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão 
não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a coordenação do 
BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador Líder”), GOLDMAN SACHS DO BRASIL 
BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente Estabilizador”), BANCO BRADESCO BBI 
S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, Goldman Sachs, Bradesco BBI, 
os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:  

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;
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(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e
fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

ROSALDO MALUCELLI 
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DECLARAÇÃO 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

WALDEMAR MALUCELLI, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/ME sob o n° 002.945.359-34 
e RG n° 308.841-3 SSP/PR, com endereço e domicílio na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua 
Deputado Mario de Barros n° 752, CEP 80.530-280  (“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública 
de distribuição primária e secundária de certificados de depósito de ações (“Units”) de emissão da 
PARANÁ BANCO S.A., instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 14.388.334/0001-99, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, na Rua 
Comendador Araújo, 614, Batel, CEP 80.420-063, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Economia sob o nº 14.388.334/0001-99 (“Companhia”), e de emissão da Companhia e 
de titularidade de determinados acionistas vendedores, conforme identificados no Prospecto Preliminar 
(conforme definido abaixo), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão 
não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a coordenação do 
BANCO J.P. MORGAN S.A. (“J.P. Morgan” ou “Coordenador Líder”), GOLDMAN SACHS DO BRASIL 
BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Goldman Sachs” ou “Agente Estabilizador”), BANCO BRADESCO BBI 
S.A. (“Bradesco BBI”) e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder, Goldman Sachs, Bradesco BBI, 
os “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:  

CONSIDERANDO QUE: 

(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo 
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de 
Emissão do Paraná Banco S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Unit) de Emissão do Paraná 
Banco S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D) a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E) além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;

155



(F) conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e

(G) a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e
fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro de companhia aberta da
Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor; e

(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

Curitiba, 4 de agosto de 2020. 

WALDEMAR MALUCELLI 
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER 

PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 400 

O BANCO J.P. MORGAN S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 17º andar, CEP 

04542-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.332.281/0001-30, neste ato representada nos 

termos de seu estatuto social (“Coordenador Líder”), vem, na qualidade de instituição 

intermediária líder da oferta pública de distribuição primária e secundária de certificados de 

depósitos de ações (“Units”), lastreados em ações ordinárias e preferenciais de emissão do 

PARANÁ BANCO S.A. (“Banco”), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas 

livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, identificados no Prospecto 

Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de 

Depósito de Ações (Units) de Emissão do Paraná Banco S.A. (“Prospecto Preliminar”), a 

ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das Units no exterior (“Oferta”), nos 

termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 

2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o 

artigo 56 da Instrução CVM 400. 

CONSIDERANDO QUE: 

(a) o Banco, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder constituíram seus

respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(b) para realização da Oferta, está sendo efetuada diligência legal no Banco e em suas

subsidiárias e nos Acionistas Vendedores, iniciada em janeiro de 2020, a qual

prosseguirá até a divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de

Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (Units) de

Emissão do Paraná Banco S.A. (“Prospecto Definitivo”);

(c) por solicitação do Coordenador Líder, o Banco contratou seus auditores

independentes para aplicação de procedimentos previamente acordados, em

conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23 emitida pelo

Conselho Federal de Contabilidade - CFC, de modo a verificar a consistência de

determinadas informações contábeis, incluídas ou incorporadas por referência aos

Prospectos, com as informações financeiras consolidadas do Banco relativas ao

período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 e as demonstrações

financeiras consolidadas do Banco, relativas aos exercícios sociais findos em 31 de

dezembro de 2019, 2018 e 2017;
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(d) foram disponibilizados pelo Banco os documentos que o Banco considerara

relevantes para a Oferta;

(e) além dos documentos referidos no item (d) acima, foram solicitados pelo

Coordenador Líder documentos e informações adicionais relativos ao Banco e aos

Acionistas Vendedores, os quais o Banco e os Acionistas Vendedores confirmam

ter disponibilizado;

(f) o Banco e os Acionistas Vendedores confirmam ter disponibilizado para análise do

Coordenador Líder e demais Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais,

com veracidade, consistência, qualidade e suficiência, todos os documentos e

prestado todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios do

Banco para análise do Coordenador Líder, demais Coordenadores da Oferta e de

seus assessores legais, como o fim de permitir aos investidores uma tomada de

decisão fundamentada sobre a Oferta; e

(g) o Banco e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder,

participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração

do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores

legais.

O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, 

declara que: 

i. tomou cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta

de diligência ou omissão, para assegurar que (a) as informações prestadas pelo

Banco e pelos Acionistas Vendedores no Prospecto Preliminar e no Prospecto

Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são verdadeiras,

consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de

decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao

mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas

constantes da atualização do registro do Banco e/ou que integram o Prospecto

Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas

respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada

de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

ii. o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com
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as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao 

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de 

Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários; e  

iii. o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas

respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento

pelos investidores da Oferta, das Units a serem ofertadas, dos Acionistas

Vendedores, do Banco, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos

inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.

São Paulo, [•] de [•] de 2020 

BANCO J.P. MORGAN S.A. 

Nome:  

Cargo: 

 Nome: 

Cargo: 
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