BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74
NIRE nº 35.3.0046248-3
FATO RELEVANTE
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) ("Banco"), em cumprimento ao na Instrução CVM n.º
358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e na Instrução CVM n.º 480, de 18 de
novembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480/2009”) e em linha com as
melhores práticas de governança corporativa, informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que nesta data divulgou suas projeções para o exercício social de 2020
("Projeções").
Projeções
R$ Milhões

2020

Carteira de Crédito Total
Margem Financeira
Custo de Crédito

1

2

Despesas não decorrentes de juros 3

30%

40%

3.800

4.100

(1.400)

(1.550)

(1.600)

(1.700)

Alíquota efetiva de IR/CSLL
Amortização ágio líq. IR/CSLL

25%

35%
80

1. Inclui receita de operações de crédito + despesas de captação e derivativos + receita de prestação de serviços
2. Inclui provisão de crédito liquida da recuperação + comissão de agentes
3. Inclui despesa de pessoal + administrativa + operacional

Disponibilização das projeções
A apresentação com as projeções mencionadas neste Fato Relevante está disponível
no site da CVM (http://www.cvm.gov.br) e também no site de relações com investidores
do Banco (www.bancobmg.com.br/RI). Além disso, o item 11 (Projeções) do Formulário
de Referência do Banco será atualizado, conforme os prazos previstos na Instrução
CVM 480/2009.
Embora os planos de crescimento e projeções de resultados apresentados acima sejam
baseados em premissas da administração e em informações disponíveis no mercado
até o momento, tais expectativas envolvem imprecisões e riscos difíceis de serem
previstos, podendo, dessa forma, haver resultados ou consequências que diferem
daqueles aqui antecipados. Essas informações não são garantias de performance
futura. A utilização dessas expectativas deve considerar os riscos e as incertezas que
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envolvem quaisquer atividades e que estão fora do controle do Banco, e que incluem,
mas não são limitados a habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e
seus cronogramas, mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e
câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões
competitivas sobre produtos, preços, mudanças na legislação tributária, entre outras.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

BANCO BMG S.A.
Publicly-held Company
CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74
NIRE nº 35.3.0046248-3
MATERIAL FACT
Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) ("Bank"), in compliance with CVM Instruction No. 358,
of January 3, 2002, as amended, and CVM Instruction No. 480, of November 18, 2009,
as amended ("CVM Instruction 480/2009") and in line with the best corporate governance
practices, hereby informs its shareholders and the market in general that on this date it
released its projections for the 2020 fiscal year ("Projections").
Projections
R$ Million

2020

Total Credit Portfolio
Interest Margin
Cost of Credit

1

2

Non-interest Expenses 3
Effective Tax Rate
Goodwill amortization net of taxes

30%

40%

3,800

4,100

(1,400)

(1,550)

(1,600)

(1,700)

25%

35%
80

1. Includes revenue from credit operations + funding expenses and derivatives + revenue from services rendered
2. Includes credit provision net of recovery + agent commission
3. Includes personnel + administrative + operating expenses

Making projections available
The presentation with the projections mentioned in this Material Fact is available on the
CVM website (http://www.cvm.gov.br) and also on the Bank's investor relations website
(www.bancobmg.com.br/RI). In addition, item 11 (Projections) of the Bank's Reference
Form will be updated, in accordance with the terms set forth in CVM Instruction 480/2009.
Although the growth plans and projections of results presented above are based on
management's assumptions and on information available in the market to date, such
expectations involve inexactitudes and risks that are difficult to predict, and thus, there
may be results or consequences that differ from those anticipated here. This information
is not a guarantee of future performance. The use of these expectations should consider
the risks and uncertainties that involve any activities and that are beyond the Bank's
control, and that include, but are not limited to, the ability to perceive the dimension of

the projected synergies and their schedules, political and economic changes, volatility in
interest and exchange rates, technological changes, inflation, financial disintermediation,
competitive pressures on products, prices and changes in tax legislation, among others.

São Paulo, February 13, 2020.
FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO
INVESTOR RELATIONS OFFICER

