17 de julho de 2020.
À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
At.: Superintendência de Relações com Empresas
Gerência de Acompanhamento de Empresas (GEA-1)
Ref.: Ofício nº 235/2020/CVM/SEP-GEA-1 – Solicitação de esclarecimentos sobre notícia
BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Banco”), em atendimento ao Ofício nº
235/2020/CVM/SEP-GEA-1, abaixo transcrito (“Ofício”), que solicita manifestação acerca de
notícia veiculada em 16 de julho de 2020 no portal Brazil Journal "EQI + BTG - e o que muda
para a XP", esclarece que: (i) o BTG Pactual realizou uma proposta aceita pela EQI
Investimentos (“EQI”) para que esta passe a ser sua contratada como agente autônomo, (ii) a
proposta prevê que o BTG Pactual apoiará o projeto da EQI de atuar – após a obtenção das
aprovações regulatórias aplicáveis – como uma corretora de valores mobiliários, e (iii) a EQI
informou o grupo XP de sua decisão, mas, nos termos dos contratos vigentes, se manterá
vinculada à XP pelo prazo contratual de 60 dias.
O Banco esclarece também que transações envolvendo agentes autônomos de investimentos
representam negócios corriqueiros pelo BTG Pactual e, portanto, usualmente não são passíveis
de divulgação por meio deste.
O Banco continuará a manter seus acionistas e o mercado informados acerca de qualquer
operação que deva ser divulgada, nos termos da legislação aplicável.
BANCO BTG PACTUAL S.A.
JOÃO MARCELLO DANTAS LEITE
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Ofício nº 242/2020/CVM/SEP/GEA-1
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2020.
Ao Senhor
José Miguel Vilela
Diretor de Relações com Investidores de
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Botafogo
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22250-040
E-mail: ri@btgpactual.com
c/c: emissores@b3.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.
Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data no portal Brazil Journal, sob o título: "EQI +
BTG - e o que muda para a XP", em que constam as seguintes afirmações:
Num desafio ao modelo de negócios da XP, um dos seus maiores agentes autônomos está se
desfiliando da companhia para se tornar uma corretora - e em sociedade com o BTG Pactual.
A EQI Investimentos, que administra R$ 9,5 bilhões a partir de sua sede em Balneário
Camboriú, notificou a XP de que pretende encerrar o relacionamento daqui a 60 dias, o
prazo contratual exigido.
[...]
O BTG parece ganhar de três formas: a valorização de seu equity na corretora (que vai apreciar
na medida em que a EQI crescer), a receita do 'back office as a service' e o fortalecimento de
sua plataforma de distribuição, inclusive na originação de Negócios para o seu banco de
desenvolvimento.
2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da notícia, e,
caso afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante, bem
como comente outras informações consideradas importantes sobre o tema.
3. Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET, categoria: Comunicado
ao Mercado, tipo: Esclarecimentos obre questionamentos da CVM/B3, assunto: Notícia
Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir a transcrição deste ofício. O atendimento à presente
solicitação de manifestação por meio de Comunicado ao Mercado não exime a eventual
apuração de responsabilidade pela não divulgação tempestiva de Fato Relevante, nos termos
da Instrução CVM nº 358/02.
4. Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no uso de suas
atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e na Instrução
CVM nº 608/19, caberá a determinação de aplicação de multa cominatória, no valor de R$
1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não cumprimento da
exigência contida neste ofício, enviado exclusivamente por e-mail, até 17.07.2020.

