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COMUNICADO AO MERCADO
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) ("Bmg") em continuidade ao Fato Relevante
divulgado em 17 de novembro de 2020, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, diante do cumprimento de todas as condições suspensivas, foi consumada,
nesta data, operação prevista no Contrato de Compra e Venda e de Subscrição de Ações
e Outras Avenças, celebrado pelo Bmg, Banco Inter S.A. (“Inter”) e Srs. Rodrigo Luiz
Machado Teixeira, Roberto dos Santos Masotti, Henrique Fernando Lucas e Adriano
Alimena Del Grande (em conjunto, “Sócios Pessoas Físicas”), com a interveniência e
anuência da BMG Granito Soluções em Pagamento S.A. (“Granito”) (“Operação”).
A Operação se deu pela aquisição de 713.606 ações ordinárias de emissão da Granito,
pelo Bmg dos Sócios Pessoas Físicas, pelo preço total de R$ 7,5 milhões e, conjuntamente
com a subscrição e integralização, pelo Inter, de 8.568.767 ações ordinárias de emissão
da Granito, pelo preço de emissão total de R$ 90,0 milhões.
Com o fechamento da Operação, o Bmg e o Inter passaram a deter, cada um, 45% do
capital social da Granito e os Sócios Pessoas Físicas, em conjunto, passaram a deter os
10% remanescentes do capital social.
No âmbito da Operação, também foram celebrados, dentre outros documentos: (i) um
Acordo Operacional entre o Bmg, o Inter e a Granito, contando com a interveniência
anuência dos Sócios Pessoas Físicas, com o objetivo de estabelecer termos e condições
para a oferta e disponibilização de produtos e serviços pela Granito; e (ii) um Acordo de
Acionistas da Granito, entre o Bmg, o Inter e os Sócios Pessoas Físicas, com a
interveniência da Granito.

A Operação visa ampliar a oferta de produtos com a criação de produtos de captura não
presente e tem potencial para alavancar as vendas no banco digital do Bmg. Dessa forma,
o Bmg entende que a operação está alinhada com a visão de crescimento e rentabilização
do Bmg e da Granito.
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