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FATO RELEVANTE 

 

Em conformidade com o § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 
com a Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e em complemento aos Fatos 
Relevantes de 19 de novembro de 2014 e de 2 de janeiro de 2015, o Banco do Brasil S.A. 
(“BB”) comunica que: 

1. Com relação ao pedido de autorização prévia de ato de concentração econômica 
apresentado pela BB Elo Cartões Participações S.A. e a Cielo S.A. (“Parceria”) ao Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica-Cade (Autos nº 08700.009902/2014-30), o prazo 
previsto no art. 65 da Lei nº 12.529 transcorreu sem a interposição de recursos ou avocação 
do processo pelo Tribunal Administrativo. Assim, fica autorizada, no âmbito do Cade, a 
criação de uma companhia para atuar no segmento de meios eletrônicos de pagamentos 
oriunda da Parceria. 

2. O Banco Central do Brasil, através do Ofício 00569/2015-BCB/Deorf/Gabin, de 
15.01.2015, após ter analisado novas informações prestadas pelo BB, autorizou o 
reconhecimento dos ativos intangíveis originados da Parceria e, consequentemente, dos 
efeitos no patrimônio contábil e/ou no capital prudencial do Conglomerado BB decorrentes 
da transferência desses ativos para a nova companhia. 

3. Diante disso, fica ratificada a estimativa do impacto financeiro de R$ 3,2 bilhões (três 
bilhões e duzentos milhões de reais) no Lucro Líquido do BB, conforme informado no item 5 
do Fato Relevante divulgado em 19.11.2014. 

4. Por fim, reiteramos que a efetivação do negócio continua condicionada ao 
cumprimento de condições contratuais precedentes. 

5.  Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado. 

 

Brasília (DF), 16 de janeiro de 2015. 

 

Ivan de Souza Monteiro 

Vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores 


