Lucro líquido do BTG Pactual tem alta de
25% no 1.º trimestre e chega a R$ 1,071 bi


Receitas do Banco crescem 84% e atingem R$ 3,6 bilhões no período



Retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) alcança 18,8%

São Paulo, 10 de maio de 2016 – O lucro líquido do BTG Pactual atingiu R$
1,071 bilhão no 1.º trimestre, alta de 25,4% sobre o mesmo período do ano
anterior. O Banco registrou receitas totais de R$ 3,612 bilhões nos três primeiros
meses de 2016, o que representou um crescimento de 84,2% na comparação
anual e de 2,7% em relação ao 4.º trimestre de 2015.
O lucro líquido por unit do Banco ficou em R$ 1,19 no primeiro trimestre de 2016,
com alta de 26,6% sobre o mesmo período do ano passado. O retorno sobre o
patrimônio líquido médio (ROAE) atingiu 18,8% ao final de março.
Em 31 de março de 2016, os ativos totais do BTG Pactual somavam R$ 234,5
bilhões. Em relação ao quarto trimestre de 2015, houve redução de 11,9% nos
ativos totais. Comparando com o terceiro trimestre de 2015, a redução foi de
30%. Ao final de março de 2016, o Índice de Basileia do BTG Pactual estava em
15,4%.
"Os resultados do primeiro trimestre comprovam que estamos no caminho certo.
Reorganizamos nossos negócios, preservamos a liquidez e obtivemos
resultados sólidos", diz Persio Arida, Presidente do Conselho de Administração
do BTG Pactual.
O co-presidente do BTG Pactual Roberto Sallouti reforça a solidez dos
resultados. “Os índices de capitalização e de liquidez do Banco nos colocam em
uma posição confortável, retornando ao curso normal dos negócios”, afirma.
O co-presidente do BTG Pactual Marcelo Kalim acrescenta: “Trabalhamos duro
todos os dias para buscar os melhores resultados para os nossos clientes.
Continuaremos apresentando um desempenho de excelência, mesmo em um
cenário bastante desafiador”, declarou.
Sobre o BTG Pactual
O BTG Pactual é uma inovadora empresa financeira global que atua nos
mercados de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth
Management e Asset Management. Desde a sua criação, em 1983, o BTG
Pactual tem sido administrado no modelo de partnership. Atualmente, conta com
198 sócios, 4.859 colaboradores e patrimônio líquido de R$ 23,2 bilhões. O
Banco tem escritórios em 20 países e a sua sede está localizada no Brasil. Para
mais informações, acesse www.btgpactual.com.
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