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NIRE 3530046248-3 

 

FATO RELEVANTE 

 

O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) ("Banco"), em atendimento ao disposto no artigo 157, 

parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada e na Resolução da Comissão de 

Valores Mobiliários nº 44/2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, 

em 17 de fevereiro de 2022, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) deferiu parcialmente 

o pedido de tratamento excepcional apresentado pelo Banco com base no art. 3.1.1 do 

Regulamento do Nível 1 de Governança Corporativa (“Regulamento”) acerca do 

desenquadramento do percentual mínimo de ações em circulação. 

 

Nesse sentido, a B3 autorizou o Banco, em caráter extraordinário, a manter 

temporariamente o free float abaixo do percentual mínimo exigido pelo Regulamento, 

devendo manter em livre circulação, concomitantemente e no mínimo, ações 

representativas de 15% de seu capital social e 47% do total de ações preferenciais até sua 

recomposição (isto é, até o atingimento, concomitantemente e no mínimo, de 15% do 

capital social do Banco e 50% do total de suas ações preferenciais em circulação no 

mercado). O prazo para recomposição expira em 17.11.2022.  

 

Como condições para a manutenção do tratamento excepcional concedido pela B3, o 

Banco deverá reformar seu estatuto social para prever que o Conselho Fiscal terá 

funcionamento permanente, além de permanecer observando medidas robustas de 

governança corporativa, tais como (i) a manutenção, no estatuto social do Banco, da 

cláusula compromissória de arbitragem; do direito de tag along de 100% para os 

acionistas minoritários, incluindo os titulares de ações preferenciais, em caso de alienação 

de controle; da previsão de, no mínimo, 2 membros ou 20% de conselheiros 

independentes, o que for maior; bem como (ii) a obrigação de divulgação em inglês de 

fatos relevantes, informações sobre proventos, por meio de avisos aos acionistas ou 

comunicados ao mercado e comunicação de seus resultados (press release de resultados); 

e (iii) a obrigação de realização de teleconferências de resultados até, no máximo, 5 dias 

úteis após a divulgação de informações financeiras (incluindo as trimestrais) pelo Banco.   

 



 

 

O Banco manterá seus acionistas e o mercado informados sobre desdobramentos 

relevantes acerca do assunto objeto deste Fato Relevante.  

 

 

São Paulo, 18 de fevereiro de 2022. 

 

MARCO ANTONIO ANTUNES 

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores 

 

 

 



 

 

 

BANCO BMG S.A.  

Publicly-Held Company 

CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 
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MATERIAL FACT 

 

Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) ("Bank"), in compliance with the provisions of article 

157, fourth paragraph, of Law No. 6.404/1976, as amended and in the Securities and 

Exchange Commission (CVM) Resolution No. 44/2021, informs its shareholders and the 

market in general that, on February 17, 2022, B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) 

partially granted the request for exceptional treatment presented by the Bank based on 

article 3.1.1 of the Level 1 Corporate Governance Regulation (“Regulation”) regarding 

non-compliance with the minimum percentage of free float. 

 

In this sense, B3 authorized the Bank, on an extraordinary basis, to temporarily maintain 

the free float below the minimum percentage required by the Regulation, and must 

simultaneously maintain in free circulation, at least, shares representing 15% of its capital 

stock and 47% of the total preferred shares until its recomposition (i.e., until reaching, at 

the same time and at least, 15% of the Bank's capital stock and 50% of the total of its 

outstanding preferred shares in the market). The period for recomposition expires on 

11.17.2022.  

 

As conditions for maintaining the exceptional treatment granted by B3, the Bank must 

amend its bylaws to provide that the Fiscal Council will have permanent operation, in 

addition to continuing to observe robust corporate governance measures, such as (i) the 

maintenance, in the bylaws of the Bank, of the arbitration clause; the 100% tag along right 

for minority shareholders, including holders of preferred shares, in the event of transfer 

of control; the forecast of at least 2 members or 20% of independent Board of Director’s 

members, whichever is greater; as well as (ii) the obligation to disclose in English material 

facts, information on earnings, through notices to shareholders or notices to the market 

and communication of their results (earnings press release); and (iii) the obligation to hold 

earnings conference calls within a maximum of 5 business days after the disclosure of 

financial information (including quarterly) by the Bank.   

 



 

 

The Bank will keep its shareholders and the market informed of relevant developments 

on the subject matter of this Material Fact.  

 

 

São Paulo, February 18, 2022. 

 

MARCO ANTONIO ANTUNES  

Executive Vice President and Investor Relations Officer 

 

 

 


