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FATO RELEVANTE
BANCO SOFISA S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157,
parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e
na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 3 de janeiro
de 2002, conforme alterada, vem a público comunicar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que recebeu, nesta data, correspondência (“Correspondência”)
encaminhada por sua acionista controladora, a Sra. Hilda Diruhy Burmaian
(“Ofertante”), a respeito da intenção de realizar, nos termos do artigo 34, §2º da
Instrução da CVM nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada (i) uma oferta
pública para a aquisição das ações preferenciais em circulação por aumento de
participação, nos termos da decisão do Colegiado da CVM proferida em
23.12.2015, no âmbito do Processo CVM nº RJ-2014-3723 e divulgada na mesma
data pela Companhia por meio de fato relevante (“OPA por Aumento de
Participação”); (ii) uma oferta pública para o cancelamento do registro da
Companhia para negociação de ações preferenciais no mercado como emissora
de valores mobiliários categoria "A", nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7
de dezembro de 2009, conforme alterada ("OPA para Cancelamento de Registro"),
cumulada com (iii) uma oferta pública para a saída da Companhia do segmento
especial de listagem da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores Mercadorias e
Futuros denominado Nível 2 de Governança Corporativa ("OPA para Saída do
Nível 2" e, em conjunto com a OPA por Aumento de Participação e com a OPA
para Cancelamento de Registro, “Oferta”).
A realização da Oferta estará sujeita às demais condições descritas na
Correspondência, cujo inteiro teor poderá ser obtido no website do Departamento
de Relações com Investidores da Companhia, no seguinte endereço:
www.sofisa.com.br/ri.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados acerca do assunto
objeto deste fato relevante.
Este fato relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma
oferta de aquisição de valores mobiliários.
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