BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ/MF n° 28.127.603/0001-78 - NIRE 32300000703
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (“Banestes” ou “Companhia”), instituição financeira
com sede na Avenida Princesa Isabel, n.º 574, Bloco B, Edifício Palas Center, 9º andar, Centro, Vitória (ES), CEP
29010-930, em cumprimento ao disposto no §4° do artigo 157 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e na Instrução CVM
n° 358/2002, informa aos seus acionistas que, de acordo com a Política de Pagamento de Dividendos e/ou Juros
sobre o Capital Próprio da Companhia, foi declarado pelo Conselho de Administração, nesta data, o pagamento de
Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP) Intermediários, referentes ao semestre encerrado em 31.12.2018, no valor
bruto de R$ 12.334.730,02 (doze milhões, trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e trinta reais e dois centavos),
sendo R$ 0,03904472271 por ação (ON e PN) com retenção de imposto de renda na fonte de 15%, excetuados
dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos.
De acordo com a Carta-Circular Bacen nº 3.516/11, que orienta acerca de distribuição de resultados aos acionistas
declarada após o período contábil a que se referem suas demonstrações financeiras, o pagamento dos JSCP será
submetido à aprovação da Assembleia Geral Ordinária de 2019 (AGO) a se realizar no dia 30.04.2019. Serão
beneficiados os acionistas, ordinaristas e preferencialistas, que estiverem inscritos nos registros da Companhia no
dia 06.05.2019, passando as ações a serem negociadas “ex-direito” aos juros intermediários a partir do dia
07.05.2019, e o pagamento será realizado em até 20 dias após a data de direito referenciada.
Após a aprovação dos JSCP em AGO, a Companhia divulgará informações complementares orientando sobre o
assunto. Este Fato Relevante está disponível nos sítios da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br) e do Banestes (www.banestes.com.br/ri) e no portal de notícias NEO1 (www.portalneo1.net).

Vitória, ES, 14 de janeiro de 2019.
João Fabio de Souza Tavares
Diretor de Relações com Investidores e de Finanças

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ/MF n° 28.127.603/0001-78 - NIRE 32300000703
Publicly-Held Company
MATERIAL FACT

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (“Banestes” or “Company”), financial institution
headquartered at Avenida Princesa Isabel, n.º 574, Bloco B, Edifício Palas Center, 9º andar, Centro, Vitória (ES),
Brazil, CEP 29010-930.
In accordance with Law No. 6.404/1976 and CVM Instruction 358/2002, and in compliance with the Banestes’
Dividend Payment Policy and/or Interest on Equity, the company hereby informs the shareholders that the Board of

Directors approved today the payment of Interim Interest on Shareholders’ Equity referring to the second semester of
2018. The total gross amount of BRL 12,334,730.02 consists of BRL 0.03904472271 per common and preferred
share, with withholding income tax at 15%, except for legal entity shareholders proven to be immune or exempt.
The Annual General Meeting (AGM) of 2019 submit the payment of Interim Interest on Shareholders’ Equity for
approval, in accordance with Circular Letter of Central Bank No 3.516/11. This meeting will take place on April 30,
2019. It will benefit both common and preferred shareholders registered in our records as of May 6, 2019, being the
Company's shares traded "ex-right" on Interim Interest on Shareholders’ Equity as of May 7, 2019. The payment will
take place within 20 days after the “ex-right” date.
After approval in the AGM, the Company will disclose supplementary information on the subject. This Material Fact is
available on the website of the Brazilian Securities and Exchange Commission (www.cvm.gov.br), Banestes Investor
Relations (www.banestes.com.br/ri) and on the NEO1 news portal (www.portalneo1.net).

Vitória, ES, January 14, 2019.

João Fabio de Souza Tavares
Chief Investor Relations and Finance Officer

