BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
CNPJ nº 92.702.067/0001-96
FATO RELEVANTE
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (“Banrisul” ou “Coordenador Líder”), em
atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada (“Instrução CVM 476”) e para os fins do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), vem, em complemento ao
fato relevante divulgado em 9 de setembro de 2019 (“Fato Relevante da Oferta”), no âmbito da oferta
pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão do Banrisul e de titularidade de seu
acionista controlador, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul (“Ações” e “Acionista Vendedor”,
respectivamente), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta”),
informar que (i) a quantidade de Ações objeto da Oferta base anteriormente prevista em 96.323.426
Ações foi alterada para 71.350.686 Ações; (ii) até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá, a critério do Acionista Vendedor, em comum acordo
com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 35% (trinta e cinco por cento), ou seja, em até
24.972.740 Ações de emissão do Banrisul e de titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço inicialmente ofertadas; e (iii) a data de encerramento das apresentações
a potenciais investidores e do Procedimento de Bookbuilding, bem como de fixação do Preço por Ação,
foi alterada para 18 de setembro de 2019, com a consequente postergação das datas previstas para o
início das negociações e liquidação, conforme abaixo.
As novas condições da Oferta acima indicadas foram aprovadas em Reunião do Conselho Diretor do
Programa de Reforma do Estado (“CODPRE”), bem como referendada em ato do Governador do Estado
do Rio Grande do Sul, ambos realizados em 17 de setembro de 2019.
Deste modo, encontra-se abaixo o novo cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

N.º
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
(1)

Evento
Reunião do CODPRE aprovando a realização da Oferta e demais termos e condições.
Ato do Governador do Estado do Rio Grande do Sul.
Divulgação do Fato Relevante da Oferta.
Início das apresentações a potenciais Investidores (2).
Início do Procedimento de Bookbuilding.
Reunião do CODPRE e ato do Governador do Estado do Rio Grande do Sul alterando
a quantidade de ações da Oferta
Encerramento das Apresentações a Potenciais Investidores.
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
Fixação do Preço por Ação.
Reunião do CODPRE aprovando o Preço por Ação.
Assinatura do Contrato de Colocação e dos demais contratos relacionados à Oferta.
Divulgação de Fato Relevante informando o Preço por Ação.
Início das Negociações das Ações objeto da Oferta na B3.
Data de Liquidação das Ações.
Data Máxima para Divulgação do Comunicado de Encerramento.

Data de
Realização/
Data Prevista(1)
09/09/2019

10/09/2019
17/09/2019

18/09/2019

20/09/2019
23/09/2019
28/09/2019

Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões,
prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério do Banrisul, do Acionista Vendedor e a critério dos Coordenadores
da Oferta. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser
alterado.

(2)

As apresentações para potenciais investidores (roadshow) ocorrerão no Brasil e no exterior.

Todos os termos iniciados com letra maiúscula e não definidos no presente fato relevante, terão o
mesmo significado a eles atribuídos no Fato Relevante da Oferta.
Todos os termos, informações e condições sobre a Oferta constantes do Fato Relevante da Oferta, que
não estejam relacionados às alterações acima informadas, permanecem inalterados.
Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em qualquer circunstância, ser
considerado como, nem constituir, uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir investir
nas Ações, os Investidores Profissionais deverão realizar sua própria análise e avalição da situação
financeira do Banrisul, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
O Banrisul manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o processo da Oferta,
nos termos da regulamentação aplicável. Informações adicionais serão divulgadas por meio de
comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da B3
(www.b3.com.br) e do Banrisul (ri.banrisul.com.br).
Porto Alegre, 17 de setembro de 2019.
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