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COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE À INTERRUPÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE 

REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES 

PREFERENCIAIS DO  

 

BANCO AGIBANK S.A. 
Companhia de Capital Autorizado 
CNPJ/MF nº 10.664.513/0001-50 

NIRE: 43.300.059.898 
Rua Mostardeiro, nº 266 

CEP 90430-000, Porto Alegre, RS 
 

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO,  
NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE AÇÕES. 

 
O Banco Agibank S.A. (“Banco”), o Sr. Marciano Testa (“Acionista Vendedor”), em conjunto com 
o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse” ou “Coordenador 
Líder”), o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“BofA Merrill Lynch”), o Banco 
Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Agente Estabilizador”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) 
e o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BofA 
Merrill Lynch, o Agente Estabilizador e o BTG Pactual, os “Coordenadores da Oferta”), nos termos 
do artigo 10 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro 
de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e do aviso ao mercado divulgado em 1º de 
junho de 2018 e novamente divulgado em 8 de junho de 2018, vêm a público comunicar que 
protocolaram perante a CVM nesta data pedido de interrupção do prazo de análise do pedido de 
registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais do Banco 
(“Oferta”), por um período de até 60 (sessenta) dias úteis contados a partir da divulgação deste 
comunicado, tendo em vista as atuais condições de mercado, de modo que a fixação do preço por 
ação de emissão do Banco prevista para ocorrer nesta data não será realizada. 
 
Ainda, o Banco esclarece que prosseguirá com o pedido de registro inicial de emissor de valores 
mobiliários categoria “A” protocolado junto à CVM. O Banco, o Acionista Vendedor e os 
Coordenadores informarão o mercado caso a análise do pedido de registro da Oferta seja retomada 
e, caso o seja, será publicado novo cronograma da Oferta, bem como será aberto novo prazo para 
pedidos de reserva e agendada nova data para realização do procedimento de coleta de intenções 
de investimento de potenciais investidores institucionais. 
 

São Paulo, 21 de junho de 2018. 

 
 

Coordenador Líder  Agente Estabilizador  

 


