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COMUNICADO AO MERCADO 

 

São Paulo, 19 de fevereiro de 2020 – O Banco Daycoval S.A. (“Banco”) vem, pelo presente 

comunicado, em atendimento ao disposto no Ofício 004/2020-PRE da B3 S.A. – Brasil, 

Bolsa, Balcão (“B3”), informar que foi deferido, pela B3, tratamento excepcional em 

relação à regra de manutenção de percentual mínimo de ações em circulação constante 

do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3, de modo que 

deverá ser observado pelo Banco o percentual mínimo de 15% (quinze por cento) de ações 

em circulação a partir da conclusão do processo de registro da oferta de distribuição 

pública primária e secundária de ações preferenciais de sua emissão, a ser realizada nos 

termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada 

(“Instrução CVM 400” e “Oferta”), que se encontra em análise pela Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”).  

 

O deferimento do pedido de tratamento excepcional foi condicionado pela B3 ao 

atendimento pelo Banco de determinados requisitos, sendo os principais listados a seguir:  

 

(i) atingimento, ao final do 18º mês após a realização da Oferta, do patamar de 

R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) em termos de volume 

financeiro diário de negociação das ações ofertadas de forma consistente por 6 

(seis) meses consecutivos, observada a possibilidade de atualização desse valor 

pela B3;  

 

(ii) adaptação da previsão estatutária acerca da caracterização como membro 

independente dos candidatos a membro do Conselho de Administração do 

Banco, de modo a refletir determinadas regras complementares pertinentes ao 

tema;  

 

(iii) assunção de obrigação de divulgação em inglês de fatos relevantes, 

informações sobre proventos por meio de avisos aos acionistas ou comunicados 

ao mercado e de comunicações de seus resultados (press releases de 

resultados);  

 

(iv) assunção de obrigação de realização de teleconferência de resultados em até, 

no máximo, 5 (cinco) dias úteis após a divulgação de informações financeiras 

pelo Banco; e  

 

(v) assunção de obrigação de disponibilizar e manter atualizadas, via Sistema 

Empresas.NET, as políticas elaboradas pelo Banco.  

 

Este Comunicado tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma 

circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento, tampouco como uma 

oferta para aquisição de quaisquer valores mobiliários do Banco, incluindo aqueles 

decorrentes da Oferta.  
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