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FATO RELEVANTE
O BANCO BTG PACTUAL S.A. (“Banco” ou “BTG Pactual”), em cumprimento à Resolução da Comissão de
Valores Mobiliários no 44, de 23 de agosto de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral as
seguintes decisões de aprimoramento na sua estrutura de governança corporativa.
1. Conselho de Administração: Em nossa Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em abril próximo,
será proposta a eleição para o Conselho do Administração do BTG Pactual (i) do Sr. André Santos
Esteves, como novo Presidente do Conselho de Administração, sendo que o Sr. Nelson Jobim, atual
Presidente, continuará como Conselheiro, e (ii) do Sr. João Marcello Dantas Leite, que deixará seu cargo
de Chief Financial Officer do BTG Pactual, a ser assumido pelo Sr. Renato Hermann Cohn, sócio do
BTG Pactual desde 2001.
2. Comitês: O Conselho de Administração do Banco contará com o apoio dos seguintes comitês, em adição
àqueles exigidos pela legislação aplicável:
•

Comitê de Estratégia, que apoiará o Conselho nas discussões referentes ao direcionamento de
longo prazo do negócio, liderado pelo Conselheiro e Chief Executive Officer Roberto Balls Sallouti;

•

Comitê Financeiro, que apoiará o Conselho nas discussões referentes à performance financeira dos
negócios e os objetivos financeiros de longo prazo, liderado pelo Conselheiro João Marcello Dantas
Leite;

•

Comitê de Compliance, que tem a responsabilidade de propor as melhores práticas de governança
e compliance para o BTG Pactual, liderado pelo Conselheiro Nelson Jobim; e

•

Comitê de Pessoas, que tem a responsabilidade de propor as melhores práticas de atração,
retenção e desenvolvimento, liderado pelo Conselheiro Mark Maletz.

As alterações descritas acima estão sujeitas às aprovações societárias e regulatórias aplicáveis.
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