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FATO RELEVANTE

O Banco Patagonia S.A. (“Companhia”), companhia registrada na Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) como emissora estrangeira de valores mobiliários categoria “A” e patrocinadora
de programa de certificados de depósito de ações (“BDRs”) Nível III (“Programa de BDRs”), com
lastro em ações ordinárias classe B de sua emissão, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º
do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da
CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que estará apresentando nos próximos dias à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), um plano para descontinuidade do Programa de BDRs da Companhia, aprovado em
Assembleia Geral de Extraordinária da Companhia, realizada em 25 de avril de 2019, nos termos
do Manual do Emissor divulgado pela B3 (“Plano de Cancelamento”).
Após concluída a descontinuidade do Programa de BDRs, a Companhia tomará as providências
para o cancelamento de seu registro, perante a CVM, como emissor estrangeiro registrado como
companhia aberta categoria “A”, bem como o consequente cancelamento da admissão à
negociação dos BDRs e da listagem da Companhia na B3.
A decisão de descontinuar o Programa de BDRs e cancelar seu registro como companhia aberta
no Brasil levou em consideração a baixa liquidez dos BDRs da Companhia e visa a reduzir custos
e complexidades operacionais, bem como unificar na Bolsas y Mercados Argentinos - ByMA a
negociação dos valores mobiliários emitidos pela Companhia.
As informações sobre os termos, condições e procedimentos específicos a serem adotados pelos
detentores de BDRs serão divulgados pela Companhia por meio de Aviso aos Detentores de BDRs
tão logo o Plano de Cancelamento seja aprovado pela B3.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados acerca do assunto objeto deste fato
relevante.
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