Banco Bradesco Berj S.A.
Histórico

1945
O Banco Bradesco Berj S.A. foi fundado em 14 de agosto, por força de deliberação em Assembleia Geral de
Constituição, sob a denominação de Banco da Prefeitura do Distrito Federal S.A., constituindo-se em uma sociedade
de economia mista, criada e autorizada a funcionar pelo Decreto-Lei n° 7.355, de 02 de março de 1945.
1960
Com a transferência da sede do governo federal para Brasília, em 21 de abril, e a consequente criação do Estado da
Guanabara, a Instituição passou denominar-se Banco do Estado da Guanabara S.A. (BEG).
1975
Com o advento da fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, da qual resultou a formação do Estado do
Rio de Janeiro, o Banco do Estado da Guanabara S.A. incorporou o Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A.(BERJ),
adotando nova denominação, idêntica a da Sociedade incorporada, Banco do Estado do Rio de Janeiro, e passando
a ser conhecido com a sigla BANERJ.
1987
O BANERJ ingressou no regime de intervenção, previsto na Lei Federal n° 6.204/74, em decorrência de ato
decretado pelo Banco Central do Brasil, baseado na situação econômico-financeira da Sociedade.
1996
Em 23 de janeiro foi editado o Decreto Estadual n° 21.985, definindo a inclusão do BANERJ no Programa Estadual
de Desestatização. No mesmo ano de 1996, por deliberação de Assembleia Geral realizada em 08 de outubro, a
BANERJ - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., subsidiária integral do Banco do Estado do Rio de
Janeiro S.A., foi transformada em banco múltiplo, tendo sua denominação social alterada para Banco BANERJ S.A.
1997
O Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. colocou à venda, em leilão público, realizado em 26 de junho,
1.492.759.736 ações ordinárias nominativas de sua titularidade, representativas de 99,97% do capital social do
Banco Banerj S.A, tendo sido declarado licitante vencedor o Banco Itaú S.A.
2010
Em 20 de abril, o Estado do Rio de Janeiro, reiniciando o processo de privatização do Banco do Estado, inaugurado
em 2007, celebrou com este um contrato de serviços de folha de pagamento e outras avenças, tendo como
condição suspensiva a cessação do estado liquidatário do Banco do Estado, e o restabelecimento de sua
capacidade operacional.
2011
O Banco Bradesco S.A. foi declarado vencedor, em leilão ocorrido em 20 de maio, habilitando-se a adquirir
20.111.093.543 ações ordinárias e 14.692.904.718 ações preferenciais, representativas de 96,23% do capital social
do Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A.
Em 03 de novembro foram realizadas duas Assembleias Gerais Extraordinárias, deliberando, dentre diferentes
matérias, a transferência do controle, o levantamento do estado de liquidação ordinária, a nomeação da nova
administração e a alteração da denominação para Banco Berj S.A.
2012
Em atendimento à legislação vigente, foi realizada oferta pública de aquisição de ações dos acionistas minoritários,
e em decorrência obtido na CVM o cancelamento de registro da companhia como emissora de valores mobiliários.
Com aprovação de resgate da totalidade das ações dos acionistas minoritários, deliberado pela Assembleia Geral
Extraordinária de 15 de junho, e posteriores aumentos de capital por subscrição de ações, o Banco Bradesco S.A. e
o Banco Bradesco Cartões S.A passaram a deter a totalidade do capital social do Banco Berj S.A.
2013
A Assembleia Geral Extraordinária de 28 de março transferiu sua sede para a Praça Pio X, n° 118, 6° andar,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, e a Assembleia Geral Extraordinária de 15 de agosto modificou sua denominação para
Banco Bradesco Berj S.A.





