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FATO RELEVANTE
O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (“Banrisul”), em cumprimento ao disposto na Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na regulamentação da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), em especial a Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada,
vem, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 12 de junho de 2019 e 25 de julho de 2019,
informar ao mercado que vem mantendo tratativas com algumas instituições financeiras para atuarem
como coordenadores de uma possível oferta pública de distribuição secundária de ações de emissão do
Banrisul, com esforços restritos, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme
alterada, da Instrução CVM nº 476, 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e demais
regulamentações aplicáveis (“Possível Oferta Restrita”).
Ressaltamos que (a) até o momento, não foi definida nem aprovada efetivamente a realização da
Possível Oferta Restrita, tampouco seus termos e condições, (b) a realização da Possível Oferta Restrita
está sujeita às condições do mercado, às devidas aprovações societárias e regulatórias, e aos demais
procedimentos inerentes à realização de ofertas públicas na forma da regulamentação vigente, e (c) não
há, nesta data, em curso, qualquer oferta pública de distribuição de ações secundárias do Banrisul.
O Banrisul também informa que manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre
quaisquer novos fatos atinentes à matéria em questão.
Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser
interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento ou uma oferta de venda, ou
uma solicitação ou uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários de emissão do Banrisul.
Porto Alegre, 14 de agosto de 2019.
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