BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ 00.00.000/0001-91
Assembleia Geral Extraordinária

São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Brasil S.A., companhia
aberta, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no SAUN,
Quadra 5, Lote B - Ed. Banco do Brasil, Torre Sul, 14º andar, Auditório, em Brasília (DF),
às 15 horas do dia 27 de novembro de 2019, a fim de:
I-

eleger membros do Conselho Fiscal indicados pelo acionista controlador;

II -

eleger membros do Conselho de Administração indicados pelo acionista
controlador;

III -

deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia.

Para participar e deliberar na Assembleia Geral o acionista deve observar que:
a)

nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976 e alterações posteriores, o

instrumento de mandato deverá ser depositado na sede do Banco do Brasil, na
Secretaria Executiva - SAUN, Quadra 5, Lote B - Ed. Banco do Brasil - Torre Norte, 16º
andar, em Brasília (DF), preferencialmente até 48 horas antes da realização das
Assembleias. Para admissão nas Assembleias, o acionista, ou seu representante legal,
deverá apresentar documento hábil de identidade e, no caso de titulares de ações
escriturais ou em custódia, comprovante expedido pela instituição financeira depositária;
b)

caso

opte

pelo

voto

a

distância,

deverá

transmitir

instruções

de

preenchimento até o dia 21.11.2019 (inclusive), enviando o boletim de voto a distância: 1)
ao escriturador das ações da Companhia, por meio de toda a rede de agências do Banco
do Brasil; ou 2) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos
acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; ou, ainda, 3)
diretamente à Companhia. Para informações adicionais, observar as regras previstas na
Instrução CVM nº 481/2009 e os procedimentos descritos no boletim de voto a distância
disponibilizado pelo Banco do Brasil;
c)

a documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na

sede do Banco do Brasil, na Secretaria Executiva - SAUN, Quadra 5, Lote B - Ed. Banco
do Brasil - Torre Norte, 16º andar, em Brasília (DF); na página de Relações com

Investidores (www.bb.com.br/ri) e na página da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores; e
d)

eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos no Manual do Acionista do

Banco do Brasil, disponível na página de Relações com Investidores (www.bb.com.br/ri)
ou por intermédio do e-mail secex.assembleia@bb.com.br.

Brasília (DF), 28 de outubro de 2019.

Hélio Lima Magalhães
Presidente do Conselho de Administração

