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FATO RELEVANTE
Novo Hamburgo, RS, 16 de maio de 2022 – A FINANSINOS S.A. – CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (“Companhia”), em complemento ao fato 
relevante divulgado em 11 de novembro de 2019, sobre o Contrato de Compra 
e Venda de Ações (“Contrato”), conforme aditado, celebrado entre DMCARD
CARTÕES DE CRÉDITO S.A. (“DMCard”), na qualidade de compradora, e
MARIA HELENA ADAMS PEREZ, MARIA LUIZA ADAMS SANVITTO, DANIELA
ODY NEDEL e CESARO PARTICIPAÇÕES S.S. LTDA. (“Acionistas Contro-
ladores”), na qualidade de vendedores, informa que o Banco Central do Brasil  
(“BACEN”) publicou o ofício com a aprovação da transferência do controle societá-
rio da Companhia para Denis César Correia e o ingresso do participante qualificado 
Willian Brunelli de Souza. A transação foi aprovada por meio do Ofício 9.987/2022-
BCB/Deorf/GTPAL, por meio do qual o BACEN destacou que publicação da apro-
vação no Diário Oficial está condicionada ao efetivo fechamento da operação nos 
termos contratados, a ser comprovado com a apresentação: (a) informações a 
respeito do valor final da transação, considerados inclusive os ajustes previstos 
no Contrato; (b) documentos que evidenciem o pagamento da parcela devida no 
fechamento, conforme definida no Contrato; (c) documentos que comprovem a 
origem dos recursos e a movimentação financeira pertinente; (d) mapa de com-
posição de capital refletindo a nova composição societária dessa instituição, que 
deverá ser transmitido eletronicamente por meio do Sistema de Transferência de 
Arquivos (STA), conforme Sisorf 3.4.30.70. A consumação da transação está sujeita 
ao cumprimento de determinadas condições precedentes, habituais em operações 
de natureza similar. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados 
sobre quaisquer novos fatos relevantes relacionados a esse assunto.

Novo Hamburgo, RS, 16 de maio de 2022. 
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