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FATO RELEVANTE

São Paulo, 5 de julho de 2016 – O Banco Daycoval S.A. (BM&FBOVESPA: DAYC4), instituição
financeira com sede na Avenida Paulista, nº 1.793, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.232.889/0001-90 e NIRE 35300524110 (“Banco
Daycoval” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem comunicar aos seus
acionistas e ao mercado, no contexto da oferta pública unificada para a aquisição de até a
totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia e de titularidade de seus acionistas
não controladores para fins (i) do cancelamento do registro da Companhia para negociação de
ações no mercado como emissora de valores mobiliários categoria "A" e conversão para a
categoria “B”, nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada e (ii) da saída da Companhia do segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) denominado Nível 2 de
Governança Corporativa (“Oferta”) e nos termos do instrumento da Oferta publicado em 1º de
julho de 2016 (“Edital”), que o Conselho de Administração da Companhia, em atendimento ao
disposto no item 5.8 do Regulamento de Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA, bem como da
alínea “s”, do artigo 15 do estatuto social da Companhia, manifestou-se favoravelmente à
realização da Oferta, conforme parecer prévio aprovado em reunião realizada nesta data.
O Conselho de Administração da Companhia recomenda aos acionistas a leitura do referido
parecer e de todos os documentos publicamente disponíveis, bem como, alerta que é
responsabilidade de cada acionista a decisão final acerca da aceitação ou não da Oferta.
A ata da reunião do Conselho de Administração e a íntegra do parecer prévio acima mencionados
estão disponíveis para consulta na sede e no site da Companhia (www.daycoval.com.br/ri), bem
como no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).
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