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COMUNICADO AO MERCADO 
 
 
 
Porto Alegre, 5 de junho de 2019 – O Banco Agibank S.A. (“Banco” ou “Agibank”), banco inovador que 
oferece soluções para melhorar o dia a dia e facilitar a vida financeira das pessoas, comunica ao 
mercado que concluiu, em 04/06/2019 (“Data de Emissão”), a 1ª (primeira) emissão de Letras 
Financeiras, no valor total de R$112.200.000,00 (cento e doze milhões e duzentos mil reais), série 
única, com vencimento em 24 meses a contar da Data de Emissão, superando o valor mínimo de 
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais). 
 
As Letras Financeiras foram objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da 
Instrução nº 476, da Comissão de Valores Mobiliários, sob a coordenação do Banco ABC Brasil S.A., 
tendo sido registrada junto à CVM no valor total de R$112.200.000,00. 
 
No quadro abaixo, seguem as principais características da emissão: 
 

1ª Emissão de Letras Financeiras realizada em 04/06/2019 

Emissor Banco Agibank S.A. 

Valor Total da Emissão R$ 112.200.000,00 

Vencimento 14/06/2021 

Remuneração CDI + 2,00% a.a. 

Rating Fitch Ratings: BBB, escala nacional 

Coordenador Banco ABC Brasil S.A. 

 
Para maiores informações, a área de Relações com Investidores do Agibank fica à disposição pelo 
telefone (51) 3921-1301 ou através do e-mail ri@agibank.com.br. 
 
 
 
 

Paulino Ramos Rodrigues 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

Banco Agibank S.A. 
 
 
 
 

Sobre o Agibank 
O Agibank é um banco inovador que tem o propósito de melhorar o dia a dia das pessoas e facilitar sua vida financeira. Oferece uma 
plataforma omnichannel com produtos e serviços cada vez mais simples, rápidos e acessíveis, da forma que o cliente preferir: pelo 
aplicativo, desktop, ou na sua rede com mais de 600 pontos de experiência, presentes em todas as cidades brasileiras com mais de 
100 mil habitantes. Com clientes em todos os estados do país, disponibiliza conta corrente sem taxa de manutenção, operações de 
crédito, cartões, investimentos, consórcios, seguros e meios de pagamento para mais de 1,3 milhões de clientes ativos. 


