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FATO RELEVANTE
1) Nos termos do Parágrafo 4º, do artigo 157 da Lei 6.404/76 e da Instrução nº 358 da CVM - Comissão de
Valores Mobiliários, comunicamos aos acionistas e ao mercado em geral que o Grupo Silvio Santos,
na qualidade de principal acionista controlador do Banco Panamericano S.A., decidiu aportar na instituição,
mediante crédito na conta “Depósito de Acionista”, o valor de R$ 2,5 bilhões, obtidos mediante operação
financeira contratada com o FGC - Fundo Garantidor de Créditos, integralmente garantida por bens do
patrimônio empresarial do Grupo, com o objetivo de suportar os ajustes mencionados no item subseqüente,
sem qualquer alteração no capital social ou no patrimônio líquido da instituição.
2) Como ajustado em Termo de Comparecimento firmado com o Banco Central do Brasil, o aporte destina-se a
restabelecer o pleno equilíbrio patrimonial e ampliar a liquidez operacional da instituição, de modo a preservar
o atual nível de capitalização, em virtude de terem sido constatadas inconsistências contábeis que não
permitem que as demonstrações financeiras reflitam a real situação patrimonial da entidade. Assim, os ajustes
que estão sendo realizados nesta data não resultarão em perda patrimonial, vez que estão sendo cobertos
integralmente pelo citado aporte.
3) A decisão reflete o compromisso do controlador com a higidez da instituição, sua responsabilidade com o
mercado e com a preservação dos interesses dos seus clientes, depositantes, fornecedores e colaboradores,
além de preservar a integridade da atual participação dos demais acionistas.
4) Para implementar o Acordo de Acionistas recentemente celebrado entre o Grupo Silvio Santos e a CAIXAPAR Caixa Participações S.A., está sendo convocada, nesta data, uma AGE - Assembleia Geral Extraordinária,
para indicação de nomes que constituirão o novo Conselho de Administração.
5) Comunicamos, também, que o Conselho de Administração do Banco Panamericano S.A., em reunião
de 09.11.2010, elegeu nova Diretoria Executiva da instituição composta pelas pessoas abaixo:
6) Diretor Superintendente
Diretores
Celso Antunes da Costa
Ivan Dumont Silva
José Alfredo Lattaro
José Henrique Marques da Cruz
Raphael Rezende Neto
Celso Zanin
Eliel Teixeira de Almeida
Mário Ferreira Neto
São Paulo, 09 de novembro de 2010
Luiz Sebastião Sandoval
Presidente do Conselho de Administração

