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COMUNICADO AO MERCADO 

 

São Paulo, 13 de março de 2020 – O Banco Daycoval S.A. (“Banco”) comunica ao mercado que 

recebeu, no dia 12 de março de 2020, o Ofício CVM nº 66/2020/CVM/SEP/GEA-1, emitido pela 

Superintendência de Relações com Empresas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), cujo 

inteiro teor segue abaixo transcrito: 

 

1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data, no Jornal Valor Econômico, sob 

o título: “IPOs se retraem ante a crise”, em que consta as seguinte afirmação: 

 

A turbulência no mercado por causa do coronavírus levou o 

Daycoval a adiar a oferta de ações que marcaria sua volta à bolsa, 

em abril. 

 

2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da 

notícia, e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar 

de fato relevante, bem como comente outras informações consideradas importantes 

sobre o tema. 

 

3. Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET, categoria: 

Comunicado ao Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3, 

assunto: Notícia Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir a transcrição deste ofício. 

O atendimento à presente solicitação de manifestação por meio de Comunicado ao 

Mercado não exime a eventual apuração de responsabilidade pela não divulgação 

tempestiva de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02. 

 

4. Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no 

uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 

6.385/76, e na Instrução CVM nº 608/19, caberá a determinação de aplicação de multa 

cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções 

administrativas, pelo não cumprimento da exigência contida neste ofício, enviado 

exclusivamente por e-mail, até 13.03.2020, não obstante o disposto no parágrafo único 

do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02. 

 
O Banco esclarece que está monitorando as implicações da turbulência no mercado no processo de oferta 
pública de suas ações, que se encontra em análise pela CVM, e que ainda não tomou uma decisão final a 
respeito do seu prosseguimento. O Banco manterá o mercado informado, nos termos da regulamentação 
aplicável, a respeito de qualquer decisão relacionada à oferta. 
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