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FATO RELEVANTE

O BANCO PAN S.A. (B3: BPAN4 – Companhia), em cumprimento ao disposto na Instrução
CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, em linha com sua intenção de realizar uma eventual oferta pública de ações para a
recomposição do percentual mínimo de suas ações em circulação (Free Float), informada por
meio de Fato Relevante divulgado em 6 de agosto de 2019, a qual poderá ser realizada nos
termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Potencial Oferta”), estuda
engajar determinadas instituições financeiras locais e internacionais – Banco BTG Pactual S.A.,
Caixa Econômica Federal, Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Morgan Stanley S.A. – para
atuarem como coordenadores da Potencial Oferta.
A efetiva realização da Potencial Oferta ainda está sob a análise da Companhia e permanece
sujeita às condições dos mercados de capitais brasileiro e internacional, bem como às
aprovações regulatórias e societárias aplicáveis. Qualquer oferta de valores mobiliários da
Companhia será conduzida em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis.
Dessa forma, cabe ressaltar que, nesta data, não está sendo realizada pela Companhia
qualquer oferta pública de distribuição de ações ou outros valores mobiliários de emissão da
Companhia, no Brasil, nos Estados Unidos da América, ou em qualquer outra jurisdição.
Este Fato Relevante não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como, nem
constituir, uma recomendação de investimento ou uma oferta de venda, ou uma solicitação ou
uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários da Companhia no Brasil, nos Estados
Unidos, ou em qualquer outra jurisdição.
Por fim, a Companhia esclarece que, até a presente data, não há qualquer aprovação societária
ou mesmo definição sobre os termos e condições da Potencial Oferta, bem como que manterá
seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer desenvolvimentos acerca das
informações aqui divulgadas.
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