Ofício 9.958/2020‒BCB/Deorf/GTRJA
Processo 173040

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2020.

Ao
Banco Pan S.A.
Av. Paulista, 1374 – 16º andar ‒ Bela Vista
01310-100 São Paulo ‒ SP
A/C dos Senhores
Dermeval Bicalho Carvalho – Diretor de Controladoria e Compliance.
Alex Sander Moreira Gonçalves – Diretor.
Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.
Prezados Senhores,
Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou as
eleições de Mauro Dutra Mediano Dias, CPF 122.531.947-19, para o cargo de Diretor sem
designação específica, acumulado com o cargo de Diretor de Relações com Investidores, cujos
mandatos se estenderão até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de
Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2022.
2.
Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias contados da data do
evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para
as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Manual
de Organização do Sistema Financeiro - Sisorf, Seção 4.14.70.
3.
Reiterando os termos do nosso Ofício 660/2020, de 14 de janeiro de 2020, deverá
essa sociedade:
i.

na próxima assembleia geral que realizar, atualizar o artigo do estatuto referente ao valor do
capital social; e

ii.

promover novo aditamento ao acordo de acionistas para fins de atualização da composição
societária, além das retificações solicitadas no Correio Eletrônico 119098384, de 21 de
novembro de 2019, encaminhado no âmbito do PE 163031, que trata da análise do segundo
aditamento ao acordo de acionistas da sociedade.
Atenciosamente,
Alexandre Martins Bastos
Gerente-Técnico

Délio José Cordeiro Galvão
Coordenador
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