BANRISUL S.A. – Comunicado ao Mercado
Aumento de Participação Acionária Relevante
Porto Alegre, 06 de outubro de 2015, – BANRISUL – Banco do Estado do Rio Grande
do Sul (Bovespa: BRSR3; BRSR5; BRSR6), sediado à Rua Capitão Montanha, 177, na
cidade de Porto Alegre, Estado Rio Grande do Sul, com inscrição no CNPJ/MF sob o nº
92.702.067/0001-96, em cumprimento ao estabelecido na Instrução CVM nº 358/02, alterada
pela Instrução CVM nº 449/07, informa o recebimento do comunicado anexo do gestor de
carteiras e fundos de investimentos THE BOSTON COMPANY ASSET MANAGEMENT
LLC., declarando o aumento de sua participação acionária relevante, nos termos da
regulamentação em vigor.
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BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Rua Capitão Montanha, 177 – 4° andar
CEP: 90010-040.
Porto Alegre, RS
A/C:

Ricardo Richiniti Hingel, Diretor de Relações com Investidores

Prezado Senhor,
THE BOSTON COMPANY ASSET MANAGEMENT LLC, empresa constituída de acordo com as Leis dos
Estados Unidos da América, com sede em One Boston Place, 14th Floor, Boston, Massachusetts, 02108,
vem, nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07, solicitar a V.Sas.
a divulgação, por meio do Sistema IPE, do seguinte “Comunicado ao Mercado”:
“COMUNICADO AO MERCADO”
Fundos de Investimento e carteiras de clientes geridos discricionariamente pela THE BOSTON
COMPANY ASSET MANAGEMENT LLC, doravante denominados em conjunto (“FUNDOS”), nos termos
da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07, vem informar que, em
negociações realizadas no pregão da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, ao
longo das últimas semanas, ADQUIRIRAM, em conjunto, ações preferenciais de emissão do BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 92.702.067/0001-96 (“Companhia”),
sendo que, na data de 01/10/2015, os FUNDOS passaram a deter 11.049.300 (onze milhões quarenta e
nove mil e trezentas) ações preferenciais da Companhia. A referida participação dos FUNDOS representa
aproximadamente 5,42% (cinco vírgula quarenta e dois por cento) das ações preferenciais de emissão da
Companhia.
Ressalte-se que o aumento da participação nas ações tem o exclusivo objetivo de investimento, não
havendo qualquer interesse em alterar a composição do controle ou estrutura administrativa da
Companhia. Os FUNDOS comunicam ainda que (i) não detêm bônus de subscrição, direitos de subscrição
de ações, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia; e
(ii) não tem firmado acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de
valores mobiliários de emissão da Companhia.
Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2015.
Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos
que se façam necessários.
THE BOSTON COMPANY ASSET MANAGEMENT LLC
_______________________
By: Andrew Weiser
Title: Compliance Officer

