
 

 
 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 
CNPJ 92.702.067/0001-96 

 

FATO RELEVANTE 
EXTINÇÃO DE ASSOCIAÇÃO SOCIETÁRIA 

 

O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. ("Banrisul"), em cumprimento ao disposto na Lei 

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e a regulamentação da Comissão de Valores 

Mobiliários ("CVM"), em especial a Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, informa que,  

juntamente com a sua controlada Banrisul Cartões S.A., a VG8 Participações Ltda. (atual denominação 

da OPnGO Brasil Tecnologia S.A.) ("VG8"), e a Mobility and Digital Services S.A.S. (atual sucessora da 

"OPnGO Group" na associação) (“M.D.S.”), encerrou o contrato de associação societária firmado em 

19.11.2018, associação consolidada em 19.06.2019, com a constituição da Joint Venture VG8VJ 

Tecnologia S.A. (“JV”).  

 

A associação constituída por meio da J.V., comunicada ao mercado por meio de Fatos Relevantes em 

26.11.2018 e 19.06.2019, e com participações societárias distribuídas em: 44,01% para a VG8, 6% para 

a M.D.S., 43,99% para a Banrisul Cartões e 6% para o Banrisul, tinha como objetivo formar uma parceria 

estratégica para oferecer uma solução integrada de pagamento ("Solução VeroGo") voltada a centros 

de compras localizados na área de atuação da JV, território nacional, para permitir o pagamento tanto 

de compras realizadas junto aos lojistas credenciados como de tarifas de estacionamento.   

 

A descontinuidade dos negócios da JV, com o desinvestimento dos sócios na Companhia e o 

consequente encerramento das atividades, deu-se em razão das mudanças estruturais apresentadas 

pelo setor de adquirência entre o signing do Contrato de Associação em novembro de 2018 e o início da 

operação ocorrido em junho de 2019, e a decorrente perda de margens do setor de adquirência que se 

seguiu, agravadas pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Desse modo, a 

Companhia perdeu fonte de receitas projetada, afetando o business plan original e o breakeven 

planejado.  

 

O Banrisul manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer novos fatos atinentes à 

matéria em questão. 
 
 
Porto Alegre, 22 de abril de 2021. 
 

Atenciosamente, 
 
 

Marcus Vinícius Feijó Staffen 
Diretor de Finanças e Relações com Investidores 

 
Unidade de Relações com Investidores 

Telefone: +55 (51) 3215-3232  
E-mail: ri@banrisul-ri.com.br 

Website: www.banrisul.com.br/ri 
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