2 de março de 2018
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
At.: Superintendência de Acompanhamento de Empresas - Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Ref.: Ofício nº 294/2018-SAE – Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual”), em atendimento ao referido ofício da B3 (“Ofício”), abaixo
transcrito, que solicita manifestação acerca de notícia veiculada na imprensa, serve-se do presente para
esclarecer:
Preliminarmente, cumpre ao BTG Pactual reiterar que as declarações feitas pelos representantes do BTG
Pactual durante as conferências telefônicas de apresentação de resultados de suas demonstrações financeiras
(“Calls de Resultados”) e em contatos subsequentes com a mídia, como as declarações referidas na notícia
mencionada no Ofício (“Notícia”), são meramente expectativas. Isso é, inclusive, sempre destacado no começo
de todos os Calls de Resultados, por meio do seguinte disclaimer:
“Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas
durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do BTG Pactual, constituem-se em
expectativas da Administração do Banco, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas
envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de
circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas
gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do BTG Pactual e
conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.”
Não obstante, cumpre também ressaltar frase do próprio “Earnings Release” divulgado pelo Banco em 27 de
fevereiro de 2017: “Ao final do trimestre, o nosso portfólio de Corporate Lending aumentou ligeiramente, pelo
terceiro trimestre consecutivo, em linha com a nossa estratégia de retomada de alocação de recursos.” – dessa
forma, os temas abordados na matéria já tinham sido realçados quando o Banco destacou sua “estratégia de
retomada de alocação de recursos” em Corporate Lending.

João Marcello Dantas Leite
Diretor de Relações com Investidores do Banco BTG Pactual S.A.
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BANCO BTG PACTUAL S/A
At. JOÃO MARCELLO DANTAS LEITE
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícias veiculadas na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 01/03/2018, sob o título
“BTG Pactual vê expansão de até 46% no crédito”, consta, entre outras
informações, que:
1. O BTG Pactual vê espaço para crescer no crédito a grandes empresas em
2018 e que o banco planeja adicionar de R$ 4 bilhões a R$ 10 bilhões à
sua carteira neste ano em meio à retomada da economia;
2. Isso significa aumentar em até 49% o estoque de operações, que fechou
dezembro em R$ 21,8 bilhões.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 02/03/2018, com a
sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas
importantes.

