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FATO RELEVANTE
O Banco Indusval S.A. ("Voiter” ou “Companhia”) (B3: IDVL4 e IDVL3), em cumprimento
ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e, em
complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 27.12.2019, 09.06.2020 e 13.08.2020,
vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, no âmbito da oferta pública para
aquisição de ações de emissão da Companhia visando à saída do segmento de listagem da
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Nível 2 a ser lançada por seu acionista
controlador (“Ofertante” e “OPA”, respectivamente), que recebeu, nesta data, nova versão
do laudo de avaliação das ações de emissão da Companhia, elaborado pela Mazars Cabrera
Assessoria, Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda. (“Laudo”).
A reemissão do Laudo decorre exclusivamente de ajustes necessários ao cumprimento das
exigências formuladas pela B3 no processo de análise da OPA.
Não houve alteração no preço justo inicialmente informado no Laudo.
A nova versão do Laudo de Avaliação foi disponibilizada simultaneamente à divulgação
deste Fato Relevante, por meio do Sistema IPE da Comissão de Valores Mobiliários e da
B3, na sede e no website da Companhia (Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 50,
4º andar, CEP 04543-000, São Paulo – SP; e https://www.bip.b.br/ri [neste website, em
“Informações Financeiras” na página inicial, acessar “Arquivos OPA”, em seguida, clicar no
documento da OPA que se deseja acessar]) e na sede e no website da Guide Investimento
S.A. Corretora de Valores na qualidade de Instituição Intermediária (Rua Iguatemi, 151,
27º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP; e https://www.guide.com.br/investimentos/ofertaspublicas/, na aba “Ações”, “Em andamento”, “OPA – Banco Indusval S/A”), nos termos do
artigo 8º, parágrafo 5º da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre desdobramentos
relevantes acerca do assunto objeto deste Fato Relevante.
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