Brasília, 29 de agosto de 2018.
Alteração de Projeções Divulgadas - Guidance
Em conformidade com a Instrução CVM nº 358, de 2002, o BRB – Banco de Brasília
S.A.(BM&FBOVESPA – BSLI3 e BSLI4) comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que em Reunião realizada em 28/08/2018, a Diretoria Colegiada aprovou
a alteração do Guidance 2018, no tocante ao seguinte indicador:
(i)

Alteração da projeção de crescimento
imobiliário de 6% a 10% para 0% a 3%.

de
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de

crédito

Portanto, o Guidance para o ano 2018 passa a ser definido conforme o quadro abaixo.

Guidance - 2018

Crescimento da Carteira de Crédito PF

0% a 3%

Crescimento do Crédito Imobiliário

0% a 3%

Saldo das Captações

1% a 5%

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (RSPLm) - %a.a.

Índice de Inadimplência

14% a 18%

3% a 4%

Este Fato Relevante está disponível nos seguintes endereços eletrônicos: Comissão
de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), Portal de Relações com
Investidores do BRB (http://ri.brb.com.br) e no portal de notícias NEO1
(www.portalneo1.net).

DISCLAIMER
Este fato relevante contem projeções futuras. Tais afirmações refletem somente a
percepção da administração do Banco de Brasília - BRB sobre o futuro de seus
negócios.
Qualquer alteração na percepção ou nos cenários macroeconômicos nacionais ou
internacionais pode fazer com que os resultados concretos sejam diferentes das
projeções apresentadas nesse fato relevante. Em caso de alteração significativa
nestes fatores, as mesmas podem vir a ser revisadas. Estas são apenas projeções
e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da
Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores
externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados
pelo Banco de Brasília e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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