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FATO RELEVANTE
A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Companhia” ou “B3”) vem, em complemento ao Fato
Relevante divulgado em 15 de março de 2019, informar a conclusão da operação de
aquisição pela B3 de 100% do capital social do Portal de Documentos S.A. (“Portal de
Documentos”), após cumprimento de todas as condições precedentes relacionadas à
transação, incluindo a confirmação da aprovação pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (“CADE”).
A conclusão da etapa de atendimento das condições precedentes resultou em ajuste
nos termos econômicos da transação. O valor final total da aquisição do Portal de
Documentos poderá chegar a R$155,0 milhões, sendo R$40,0 milhões à vista e o saldo
restante em um período de até 4 anos a partir do fechamento da transação, a depender
do atendimento de condições contratuais e do atingimento de metas financeiras e
operacionais.
A Companhia reitera que essa aquisição está alinhada com seu objetivo estratégico de
agregar valor aos seus clientes, pois aumentará e diversificará a oferta de produtos aos
bancos que atuam na cadeia de crédito de veículos e imóveis.

São Paulo, 11 de junho de 2019
Daniel Sonder
Vice-Presidente Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Company” or “B3”), in addition to the Material Fact
released on March 15, 2019, informs that it has concluded the acquisition of 100% of
Portal de Documentos S.A. ("Portal de Documentos"), after all conditions precedent
related to the transaction were met, including the confirmation of the approval by the
Anti-Trust Authority (CADE).
The conclusion of the period to meet conditions precedent resulted in an adjustment in
the economic terms of the transaction. The total value of the acquisition of Portal de
Documentos may reach up to R$ 155.0 million, of which R$ 40.0 million will be paid
upfront and the remaining balance in a period of up to 4 years from the closing of the
transaction, depending on the achievement of financial and operational targets, as well
as other contractual conditions.
The Company reiterates that this acquisition is in line with the Company's strategy of
adding value to its customers, as it will increase and diversify the products offered to
banks that originate and manage vehicles and real estate loan portfolios.

São Paulo, June 11, 2019
Daniel Sonder
Chief Financial Officer
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