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FATO RELEVANTE  

 

Em conformidade com o § 4.º do artigo 157, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a 
Instrução CVM n.º 358, de 03 de janeiro de 2002 e a Instrução CVM 10, de 14 de fevereiro de 
1980, o Banco do Brasil S.A. comunica que seu Conselho de Administração, reunido em 
18.05.2015, deliberou: 

I – pelo encerramento do Programa de Recompra de Ações iniciado em 06.06.2014; e 

II – pela aprovação de um novo Programa de Recompra de Ações, com as características 
que seguem: 

a) objetivo: aquisição de ações para manutenção em tesouraria e posterior alienação ou 
cancelamento sem redução do capital social, visando a geração de valor para seus 
acionistas; 

b) quantidade de ações a serem adquiridas/alienadas: até 50 milhões de ações; 

c) prazo da operação: até 365 dias, com início em 18/05/2015 e término em 16/05/2016; 

d) quantidade de ações em circulação no mercado: 1.411.929.905; 

e) instituições financeiras intermediárias (corretoras): Votorantim CTVM Ltda, localizada 
na Avenida das Nações Unidas nº 14.171 Torre A, 14º andar, São Paulo – SP, CEP: 
04.794-000; Goldman Sachs do Brasil CTVM S.A, localizada na Av. Presidente 
Juscelino Kubitschek 50 – 6º andar – Conjunto 61 – Vila Nova Conceição, CEP: 
04.543-000; e Concórdia S.A CVMCC, localizada à Rua Líbero Badaró nº 425, 23º 
andar, Centro, São Paulo – SP, CEP: 01.009-905. 

2. As Regras Operacionais de Negociação de Ações para Tesouraria  encontram-se 
disponíveis nos sítios  www.cvm.gov.br e www.bb.com.br/ri. 

 

Brasília (DF), 18 de maio de 2015. 

 

José Maurício Pereira Coelho 
Vice-Presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores 

http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/Regras18052015.pdf


 

 

REGRAS OPERACIONAIS DE NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES PARA TESOURARIA 

 

Regras a que se refere o item II do Fato Relevante de 18/05/2015. 

1. PRINCÍPIOS GERAIS 

1.1  Estas Regras Operacionais de Negociação de Ações para Tesouraria 
(“REGRAS”) do Banco do Brasil S.A. (“COMPANHIA”) referem-se às ações em 
circulação emitidas pela COMPANHIA (“AÇÕES”) e estabelecem os parâmetros 
que serão observados pela COMPANHIA na negociação das AÇÕES, no 
mercado à vista para manutenção em tesouraria, cancelamento ou alienação. 
Visam assegurar a todos os interessados e agentes de mercado o compromisso 
da COMPANHIA com elevados padrões de governança corporativa e 
transparência na realização de tais operações. 

1.2  Compete ao Conselho Diretor da COMPANHIA aprovar e/ou alterar 
estas REGRAS, e à Diretoria de Finanças fazer sua administração geral e 
acompanhamento. 

2. CONDIÇÕES GERAIS DE NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES 

2.1 Modo de Operação das AÇÕES pela COMPANHIA 

2.1.1 A COMPANHIA negociará sempre lotes padrão de AÇÕES. 

2.1.2 O volume diário das negociações de AÇÕES pela COMPANHIA não 
excederá 20% (vinte por cento) da média dos volumes diários de AÇÕES 
negociadas na BM&FBOVESPA nos 5 (cinco) pregões anteriores à data da 
execução da compra/venda de AÇÕES pela COMPANHIA. 

2.1.2.1 A média diária refere-se aos volumes negociados das AÇÕES na 
BM&FBOVESPA. 

2.1.2.2 Na hipótese de ocorrerem crises ou fatos de ordem econômica que 
impliquem alta volatilidade nas cotações e/ou baixa liquidez de mercado, o volume 
diário de negociações poderá alcançar 100% (cem por cento) da média dos 
volumes diários de que trata o subitem 2.1.2, respeitado o limite de a 
COMPANHIA manter em tesouraria AÇÕES em quantidade não superior a 10% 
(dez por cento) das ações em circulação no mercado. 

2.1.4 A COMPANHIA não negociará as AÇÕES (i) nem nos primeiros 30 
(trinta) minutos (ii) nem nos 10 (dez) minutos finais do pregão regular da sessão 
contínua de negociação, da BM&FBOVESPA, bem como não negociará no leilão 
de pré-abertura, nem no after-market. 

2.2 Intermediação e Corretagem 

2.2.1 A COMPANHIA negociará as AÇÕES por intermédio de um pool de 
corretoras. 

3. VEDAÇÕES À NEGOCIAÇÃO 

3.1 Estão vedadas as operações ao amparo destas REGRAS quando: 

3.1.1 houver ato ou fato relevante pendente de divulgação pela COMPANHIA; 



 

 

3.1.2 iniciado o período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das 
informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da COMPANHIA.   

3.1.3 estiver em curso oferta pública de aquisição de AÇÕES da 
COMPANHIA; 

3.1.4  a quantidade de ações emitidas pela COMPANHIA e mantidas em 
tesouraria exceder 10% (dez por cento) da classe ordinária das AÇÕES em 
circulação no mercado;  

3.1.5 implicarem a diminuição do capital social da COMPANHIA e/ou 
requererem a utilização de recursos superiores ao saldo de lucros ou reservas 
disponíveis, constantes do último balanço da COMPANHIA; 

3.1.6 puderem criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço das 
AÇÕES ou envolverem práticas não equitativas; 

3.1.7 não forem realizáveis no âmbito da BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros;  

3.1.8 tiverem por objeto ações não integralizadas ou pertencentes ao acionista 
controlador. 

4. VIOLAÇÃO DAS REGRAS 

4.1 O eventual descumprimento destas REGRAS sujeitará: (i) a 
COMPANHIA às sanções disciplinadas em lei e na regulamentação em vigor; e (ii) 
as pessoas direta ou indiretamente envolvidas nos negócios objeto destas 
REGRAS e que tenham causado tal descumprimento, às sanções determinadas 
pela COMPANHIA. 

 

 

 


