BANCO ABC BRASIL S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME nº 28.195.667/0001-06
FATO RELEVANTE
PROGRAMA DE INCENTIVO DE LONGO PRAZO (“ILP”)
A ADMINISTRADORES

Em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, o
Banco ABC Brasil S.A. (“ABC Brasil” ou “Companhia”) vem a público comunicar aos
Senhores Acionistas e ao mercado que, nos termos da Política de Remuneração de
Administradores aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de
fevereiro de 2021 (“Política”), implementará um novo sistema de Incentivo de Longo
Prazo (“ILP”) aos seus administradores, o qual foi aprovado também pelo Conselho de
Administração em reuniões realizadas em 21 de setembro de 2021 e 09 de fevereiro de
2022.
O ILP consiste em Programas direcionados aos membros do Comitê Executivo,
Diretores e profissionais-chave da Companhia, e inclui uma estrutura de remuneração
variável baseada na outorga faseada de ações preferenciais, atreladas à rentabilidade do
ABC Brasil, períodos mínimos de permanência do colaborador com o ABC Brasil,
prazos para efetiva atribuição das ações, bem como outras condições típicas de mercado
para a elegibilidade e permanência neste tipo de programa. No caso dos membros do
Comitê Executivo, o ILP conta, ainda, com a manutenção de um número mínimo de
ações preferenciais detidas por cada um de seus membros.
O objetivo do ILP é dar continuidade e reforçar as políticas de atração, motivação e
retenção de talentos, alinhando os interesses de colaboradores do ABC Brasil com a
geração de resultado e criação de valor sustentável no longo prazo. Adicionalmente, o
ILP visa estimular a sucessão organizada em posições chave do ABC Brasil.
O ILP substituirá o atual Acordo de Acionistas firmado em 8 de junho de 2009, entre a
Companhia, sua controladora, Marsau Uruguay Holdings Sociedad Anonima e alguns
administradores da Companhia. Em decorrência de sua implementação, as ações
ordinárias do ABC Brasil objeto do Acordo de Acionistas serão consolidadas em sua
controladora, e o Acordo de Acionistas será rescindido.
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