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FATO RELEVANTE

BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”, B3: BBRK3), em atendimento às
disposições da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e para os fins do
parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), em continuidade ao fato relevante divulgado em 26 de março de 2019, vem
informar ao mercado em geral que os acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) realizada nesta data, aprovaram a 1ª (primeira) emissão de
debêntures, conversíveis em ações ordinárias da Companhia, em série única, da espécie quirografária,
para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476,
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”).
A Companhia ressalta que, conforme aprovado na AGOE, o Conselho de Administração está
autorizado a deliberar e aprovar o efetivo lançamento da oferta, os termos, condições e cronograma,
bem como a finalização e celebração, pela Companhia, do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª
(primeira) Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária,
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Brasil Brokers Participações S.A.”,
inclusive para os fins previstos no art. 9-A, § 1º, da Instrução CVM 476. A ata de referida AGOE está
disponível nas páginas eletrônicas da Companhia, da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e pode
ser consultada para maiores informações.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o processo da Oferta
Restrita, nos termos da regulamentação aplicável.
Informações adicionais poderão ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da
Companhia, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida das Américas, nº 3.433,
bloco 3, salas 106 e 107, Barra da Tijuca, CEP nº 22640-102 ou na página eletrônica da Companhia
(http://ri.brasilbrokers.com.br).
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019.
Claudio Kawa Hermolin
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”, B3: BBRK3), pursuant to CVM Instruction
358 of January 3, 2002, as amended, and Paragraph 4 of Article 157 of Law 6,404 of December 15,
1976, as amended (“Brazilian Corporate Law”), and further to the material fact dated March 26, 2019,
hereby informs the market in general that the Company’s shareholders, at the Annual and Extraordinary
Shareholders’ Meeting (“AESM”) held on this date, approved the first issue of unsecured debentures,
convertible into common shares of the Company, in a single series, for public distribution with restricted
placement efforts, pursuant to CVM Instruction 476 of January 16, 2009, as amended (“CVM
Instruction 476” and “Restricted Offering”).
The Company points out that, as approved at the AESM, the Board of Directors is authorized to resolve
on and approve the effective placement of the offer, its terms, conditions and schedule, as well as the
conclusion and execution, by the Company, of the “Private Indenture of the First Issue of Convertible
Unsecured Debentures, in a Single Series, for Public Distribution with Restricted Placement Efforts of
Brasil Brokers Participações S.A.”, including the purposes set forth in Article 9-A, Paragraph 1, of CVM
Instruction 476. The minutes of this AESM are available on the websites of the Company, CVM and B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, and may be accessed for further information.
The Company will keep its shareholders and the market in general informed on the proceedings of the
Restricted Offering, pursuant to the applicable regulations.
Additional information may be obtained in the Company’s Investor Relations Department, at Avenida
das Américas, nº 3.433, bloco 3, salas 106 e 107, Barra da Tijuca, CEP nº 22640-102, in the city and
state of Rio de Janeiro, or on the Company’s website (http://ri.brasilbrokers.com.br).
Rio de Janeiro, April 26, 2019.
Claudio Kawa Hermolin
Chief Executive Officer and Investor Relations Officer
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