BANCO PAN S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 59.285.411/0001-13
NIRE 35.300.012.879
Av. Paulista, 1.374 – 16º andar – São Paulo, SP
Comunicado ao Mercado
O Banco Pan S.A., instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 1.374 - 16º
andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
59.285.411/0001-13 ("Companhia"), em cumprimento ao que estabelece o Artigo 12
da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução
CVM 358"), comunica que recebeu a correspondência anexa da BPSA Holdco LLC,
sociedade constituída e existente de acordo com as leis dos Estados Unidos da
América, tendo como representante legal no Brasil o Banco BTG Pactual S.A.,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.223.048/0001-36, comunicando a redução de sua
participação acionária na Companhia, de 27.904.999 (vinte e sete milhões,
novecentas e quatro mil, novecentas e noventa e nove) ações para um total de
2.179.499 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentas e noventa e
nove) ações preferenciais nominativas, passando a deter, aproximadamente 0,45%
das ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia.
São Paulo, 12 de março de 2019.
Carlos Eduardo Pereira Guimarães
Diretor de Relações com Investidores
ri@grupopan.com
www.bancopan.com.br

COMUNICADO

Em cumprimento ao que estabelece o artigo 12, caput, da Instrução CVM nº 358, de
3.1.2002, conforme alterada, BPSA Holdco LLC (“BPSA Holdco”), sociedade constituída
e existente de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, tendo como
representante legal no Brasil o Banco BTG Pactual S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº
15.223.048/0001-36, vem pela presente informar que reduziu a participação que
administra em ações preferenciais (“Ações PN”) de emissão do Banco Pan S.A.,
companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13 (“Companhia”).
BPSA Holdco administrava 27.904.999 Ações PN da Companhia, correspondentes a
5,76% dessa espécie de ação e, em decorrência das operações acima mencionadas,
passou a administrar um total de 2.179.499 Ações PN da Companhia, que representam
0,45% dessa espécie de ação. Trata-se de um investimento minoritário. Ademais, não
há outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em
tais ações detidos, direta ou indiretamente, pela BPSA Holdco, nem qualquer acordo
ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários de emissão da Companhia em que BPSA Holdco seja parte.
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