BANRISUL S.A. – Comunicado ao Mercado
Redução de Participação Acionária Relevante
Porto Alegre, 06 de outubro de 2015, – BANRISUL – Banco do Estado do Rio
Grande do Sul (Bovespa: BRSR3; BRSR5; BRSR6), sediado à Rua Capitão
Montanha, 177, na cidade de Porto Alegre, Estado Rio Grande do Sul, com
inscrição no CNPJ/MF sob o nº 92.702.067/0001-96, em cumprimento ao
estabelecido na Instrução CVM nº 358/02, alterada pela Instrução CVM nº 449/07,
informa o recebimento do comunicado anexo do gestor de carteiras e fundos de
investimentos SKAGEN AS, declarando a redução de sua participação acionária
relevante, nos termos da regulamentação em vigor.
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Tradução do documento enviado por SKAGEN AS

Banco do Estado do Rio Grande Sul S.A.
Rua Capitão Montanha. 177
Porto Alegre – RS – Brasil

Stavanger, 05 de outubro de 2015.

COMUNICADO AO MERCADO
Divulgação sobre aquisição de participação relevante, conforme Instrução
CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002 e alterada pela Instrução CVM nº 369/2002.
Em atenção ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº. 358/02, os fundos mútuos
SKAGEN Global Verdipapirfond (CNPJ: 07.526.230/0001-38), SKAGEN Global II Verdipapirfond
(CNPJ: 07.536.420/0001-36), SKAGEN Global III Verdipapirfond (CNPJ: 07.536.421/0001-80) e
SKAGEN Kon-Tiki Verdipapirfond (CNPJ: 07.536.389/0001-33), registrados no Norwegian
Business Registre e geridos pela SKAGEN AS Administradora de Fundos Mútuos, informam a
redução de participação relevante de ações preferenciais classe B de emissão do Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul), com data de negociação de 15 de setembro de
2015 e liquidação em 18 de setembro de 2015, da forma como segue:


as transações realizadas em 15 de setembro de 2015 reduziram nossa participação

acionária; a posição atualmente detida pelos fundos é de 29.725.637 das ações preferenciais
classe B, equivalentes a 14,83% das ações preferenciais classe B e 7,27% do total de ações da
companhia. Os cálculos são baseados sobre o total de ações em circulação da empresa nessa
data (408.974.477) e o total de ações preferenciais classe B em circulação (200.402.731);


antes das transações em 15 de setembro de 2015 acima referidas, os fundos de

investimento geridos pela SKAGEN AS detinham o total de 15,2% das ações preferenciais classe
B em circulação e 7,44% do número total de ações da empresa.
Este é um investimento minoritário que não envolve mudança na composição do controle
do Banrisul ou uma mudança na estrutura de gestão da companhia. Atualmente, os fundos de
investimento não têm como alvo qualquer quantidade de ações (ou o controle acionário) do
Banrisul.
Declaramos que não há nenhum acordo ou contrato regulando direitos de voto ou a
compra e venda de valores mobiliários emitidos pelo Banrisul, dos quais os fundos mútuos de
investimento façam parte.
Assumimos que o mercado será informado pela companhia, conforme as normas da CVM.
Atenciosamente,
Svein Tore Hansen
Assessoria Jurídica
Suporte de Negócios e Compliance

