Comunicados ao Mercado

BANCO BMG ANUNCIA SEUS RESULTADOS CONSOLIDADOS DO 1T20
DESTAQUES DO PERÍODO
 O Lucro Líquido Recorrente no primeiro trimestre de 2020 foi de R$ 97 milhões,
crescimento de 31,4% em comparação com o 4T19, em linha com o esperado pela
Administração;
 O Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio Recorrente no primeiro trimestre de 2020
foi 10,5% a.a., aumento de 0,9 p.p. em comparação ao 4T19;
 Como reflexo do crescimento da carteira de varejo, a Margem Financeira Líquida reforça
a dinâmica de crescimento apresentada nos períodos anteriores e atinge 26,8% a.a. no
primeiro trimestre de 2020;
 O Patrimônio Líquido encerrou 31 de março de 2020 com saldo de R$ 3.968 milhões. O
Índice de Basileia atingiu 19,9%;
 Com a estratégia voltada para o financiamento ao consumo, a carteira de varejo atingiu
R$9.928 milhões, representando um crescimento de 21,0% nos últimos doze meses;
 Em mar/20, o Banco atingiu 4,3 milhões de clientes ativos, crescimento de 17% nos
últimos doze meses;
 O Banco encerrou o trimestre com 822 lojas help!, rede de franquias com um conceito
one-stop shop e modelo de atuação tech-touch;
 No trimestre, o Banco apresentou avanços em sua estratégia FIGITAL, em especial com
a superação da marca de 1 milhão de contas abertas e com o lançamento do aplicativo
para corban e franqueado, permitindo uma formalização digital mais rápida e segura;
 Em reforço a sua proposta de valor e diferenciação no banco digital, o Banco lançou o
Volta pra Mim, programa de cashback no qual os clientes terão parte do dinheiro gasto
nos cartões de débito ou crédito do BMG de volta, podendo ser resgatado ou investido
no Poupa Pra Mim e lançou o saque via QR Code.
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