COMUNICADO AO MERCADO
O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul comunica que adequou as Propostas da
Administração, que contêm as instruções requeridas pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro
de 2009, para as Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária que serão realizadas no dia 29 de
abril de 2011, originalmente encaminhadas em 29 de março de 2011, via sistema IPE, à Comissão
de Valores Mobiliários, sem prejuízo das demais informações nele presentes, conforme abaixo:
(Redação anterior) Item 1. Proposta de Destinação do Resultado. O lucro acumulado no exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2010 totalizou R$741,2 milhões. A proposição de distribuição abrange a constituição de Reservas
Legal, Estatutária e de Expansão e o pagamento de juros sobre o capital e/ou dividendos em volume correspondente a
40% do lucro líquido do exercício.

(Redação adequada) Item 1. Proposta de Destinação do Resultado. O lucro acumulado no exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2010 totalizou R$741,2 milhões. A proposição de distribuição abrange a constituição de Reservas
Legal, Estatutária e de Expansão e o pagamento de juros sobre o capital e/ou dividendos em volume correspondente a
40% do lucro líquido do exercício, e pagamento de dividendos totais de 40% para o exercício de 2011.

(Redação anterior) Item 4 Proposta de Alteração do Estatuto Social. A proposta reúne alterações nos artigos
4º, 5º, 19, 27, 29, 68 e 69 do Estatuto Social da Instituição, em seu item 2 que trata, respectivamente:
...
•
da distribuição do Capital Social em ações, alterada em decorrência de conversões de 177.056 (cento e
setenta e sete mil e cinquenta e seis) ações preferenciais classe A, observado o disposto no §4º do Artigo 5º do Estatuto
Social do Banrisul, em ações preferenciais classe B ocorridas entre 30 de março de 2010 e 22 de março de 2011 (Artigo 5º
do Estatuto Social)
(Redação adequada) Item 4 Proposta de Alteração do Estatuto Social. A proposta reúne alterações nos artigos
4º, 5º, 19, 27, 29, 68 e 69 do Estatuto Social da Instituição, em seu item 2 que trata, respectivamente:
...
•
da distribuição do Capital Social em ações, alterada em decorrência de conversões de 99.076 (noventa
e nove mil e setenta e seis) ações preferenciais classe A, observado o disposto no §4º do Artigo 5º do Estatuto Social do
Banrisul, em ações preferenciais classe B ocorridas entre 30 de março de 2010 e 22 de março de 2011 (Artigo 5º do
Estatuto Social)

As informações acima foram reapresentadas nesta data via sistema IPE, data na qual também
publicamos o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária.

Porto Alegre, 14 de abril de 2011.
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