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O Banco do Nordeste do Brasil S.A. esclarece que em matéria veiculada no jornal
Folha de São Paulo sob o título “Banco do Nordeste prevê aumento de 51% de
gastos com sete diretores”, faz 05 (cinco) anos que não se aplica reajuste nos
honorários de seus Dirigentes e que não há previsão de reajuste para o ano de
2021. Tal fato foi clarificado à equipe daquele periódico, no entanto, por alguma
razão, os esclarecimentos prestados foram desconsiderados e não citados na
matéria.
O periódico não observou, embora tenha sido explicado por e-mail, no dia
05/03/2021, que os valores para o ano de 2021 constantes do documento
“Proposta da Administração”, a ser apreciada pela 68ª Assembleia Geral de
Acionistas, referem-se aos valores orçados para a remuneração dos dirigentes
do Banco do Nordeste, e que os valores dos demais anos (2018 a 2020) referemse aos valores efetivamente gastos. O orçamento proposto é um limite
máximo, que pode ser gasto no ano, mas que, normalmente, usa-se um valor
menor, considerando vacância de cargos de diretores e conselheiros, além de
outras ocorrências. Na proposta de orçamento de 2020, inclusive, o valor foi de
R$ 10,96 milhões, ligeiramente superior ao atualmente proposto para 2021, de
R$ 10,3 milhões, mas o efetivamente gasto foi de aproximadamente R$ 7
milhões, portanto bem abaixo da projeção original.
O Banco do Nordeste reitera seu compromisso com a verdade dos fatos, com a
transparência e a tempestividade de comunicação aos seus acionistas, aos seus
investidores e à sociedade.

Fortaleza (CE), 29 de março de 2021.
Atenciosamente,
SÉRGIO BRITO CLARK
Superintendente responsável pela Relações com Investidores

Equipe RI
Sérgio Brito Clark
Superintendente de Oper.
Financeiras e de Mercado
de Capitais

José Danilo Araújo do Andrey Dantas da Costa Zaíra Laura Moura Brasil Gomes
Nascimento
Gerente Executivo
Gerente de Oper. Financeiras
Gerente de Ambiente

www.bnb.gov.br
ri@bnb.gov.br
SAC: 0800-7283030
relacionamento@bnb.gov.br
Ouvidoria: 0800-0333033

