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FATO RELEVANTE
Novos Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração
A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”), em complemento ao Fato
Relevante de 18/04/2018, informa que o Conselho de Administração da Companhia, em
reunião realizada hoje, registrou a renúncia, com efeitos a partir de 01/06/2018, de seu
presidente, Sr. Pedro Pullen Parente, e elegeu os Srs. Antonio Carlos Quintella e Luiz
Nelson Guedes de Carvalho para os cargos de presidente e vice-presidente do
Conselho de Administração, respectivamente, também a partir da referida data. O
Conselho decidiu ainda que não proporá a eleição de um novo conselheiro em
substituição ao Sr. Parente, permanecendo assim com 13 Conselheiros até a
Assembleia Geral Ordinária de 2019.
A B3, em nome de seu Conselho de Administração e funcionários, agradece o
importante trabalho desempenhado e enorme dedicação do Sr. Pedro Parente à nossa
Companhia. Sua atuação ocorreu em momentos transformacionais para nós e para os
mercados financeiro e de capitais brasileiro. Atuou inicialmente como conselheiro de
administração da Bovespa Holding na época de sua abertura de capital em 2007 e
combinação com a BM&F em 2008, a qual resultou na criação da BM&FBOVESPA,
tendo permanecido como conselheiro desta por alguns meses de 2008.
Posteriormente, em 2011, retornou para o Conselho de Administração da
BM&FBOVESPA onde ocupou as posições de conselheiro, vice-presidente e
presidente, essa última por 5 anos. Nessa segunda passagem, dentre as suas inúmeras
contribuições, merece destaque o papel de liderança no processo de negociação e
combinação de negócios entre a BM&FBOVESPA e a Cetip, iniciado em 2015 e
concluído em 2017 com a criação da B3. O Sr. Parente contribuiu ainda para a boa
execução da integração entre as duas empresas no último ano.
Desejamos sucesso ao Sr. Pedro Parente e registramos aqui os nossos mais sinceros
agradecimentos.
São Paulo, 21 de maio de 2018
Daniel Sonder
Vice-Presidente Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores
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