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Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (“Banestes” ou “Companhia”), instituição financeira com sede
na Avenida Princesa Isabel, nº 574, Bloco B, Edifício Palas Center, 9º andar, Centro, Vitória (ES), CEP 29010-030, nos termos
do disposto no §4° do artigo 157 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e na Instrução CVM nº 358/2002, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada no dia 26.02.2018, o Conselho de Administração da Companhia
aprovou as projeções financeiras e operacionais referentes ao ano de 2018, conforme abaixo:

Indicadores

Projeções (%)

Carteira de Crédito Ampliada1

8 – 11

Depósito Total2

4–7

Despesa de Provisão de Crédito/Carteira de Crédito

Ampliada3

2,8 – 3,1

Eficiência Operacional4

53 – 56

Eficiência Operacional Ajustada ao Risco5

64 – 67

Renda de Serviços e Tarifas

7 - 10

¹Trata-se do total dos saldos da carteira de crédito (conceito Bacen), de TVM privado (debêntures, notas promissórias, CDBs – certificado de depósitos
bancários, letras financeiras, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio e CRIs – certificado de recebíveis imobiliários) e garantias
prestadas (fianças e avais).
²Trata-se do total dos saldos de depósitos à vista, poupança, a prazo e interfinanceiros.
³Trata-se da relação do resultado de provisão para créditos (resolução 2.682/99 do CMN) e TVM privado nos últimos 12 meses e o saldo da carteira de
crédito ampliada.
4Trata-se da relação entre o total da despesa administrativa (pessoal e outras) e o total do resultado bruto da intermediação financeira (excluindo provisão
para operações de créditos e outros créditos), receitas com serviços e receitas com tarifas.
5Trata-se da relação entre o total da despesa administrativa (pessoal e outras) e o total do resultado bruto da intermediação financeira, receitas com
serviços e receitas com tarifas.

Este Fato Relevante está disponível nos sítios da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), do Banestes
(www.banestes.com.br/ri) e no portal de notícias NEO1 (www.portalneo1.net).

Vitória, ES, 27 de fevereiro de 2018.
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