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CNPJ 92.702.067/0001-96

FATO RELEVANTE
O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (“Banrisul”), nos termos da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários 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, vêm a público, em
continuidade ao quanto informado no Fato Relevante divulgado em 26 de novembro de 2018, informar
que, em conjunto com a controlada BANRISUL CARTÕES S.A. (“Banrisul Cartões”), em 17 de junho de
2019, foi concluída a associação com a VG8 Tecnologia e Participações S.A. (atual denominação da
OPnGO Brasil Tecnologia S.A.) (“VG8”), plataforma digital que automatiza o pagamento de
estacionamentos em centros de compras no território brasileiro, e a OPnGO Group BV (“OPnGO
Group”), detentora da marca OPnGO, com experiência internacional no desenvolvimento de soluções
para estacionamento e mobilidade, para a formação de uma parceria estratégica com o objetivo de
oferecer uma solução integrada de pagamento (“Solução VeroGo”), voltada a centros de compras
localizados na área de atuação da JV no território nacional, que permitirá o pagamento tanto de
compras realizadas junto aos lojistas credenciados como de tarifas de estacionamento.
Em decorrência da conclusão da operação, aprovada pelas autoridades regulatórias aplicáveis, a
Banrisul Cartões, o Banrisul, a VG8 e a OPnGO Group se tornaram acionistas da VG8JV Tecnologia S.A.
(“VG8JV”), com participações societárias de 43,99% para a Banrisul Cartões, 6% para o Banrisul, 44,01%
para a VG8 e 6% para a OPnGO Group.
A VG8JV atuará sob o nome fantasia VeroGo e será o veículo utilizado para a oferta da Solução VeroGo,
resultante da integração do sistema de credenciamento da Banrisul Cartões – Rede Vero com o serviço
de conveniência de acesso e pagamento de estacionamentos conveniados prestado pela OPnGO.
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