BTG Pactual anuncia o ex-ministro Nelson Jobim como sócio e
membro do Conselho de Administração, responsável por
Relações Institucionais e Políticas de Compliance
São Paulo, 26 de julho de 2016 – O BTG Pactual tem o prazer de anunciar o ex-ministro e expresidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Azevedo Jobim como sócio e membro do
Conselho de Administração, responsável por Relações Institucionais e Políticas de Compliance.
“A vinda do ex-ministro Nelson Jobim é mais um importante passo em direção ao
aprimoramento da gestão do BTG Pactual. Sua notável trajetória, experiência e conhecimento
contribuirão para aperfeiçoar ainda mais a governança do banco”, disse Persio
Arida, Presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual.
Para Roberto Sallouti, também Membro do Conselho de Administração e co-CEO do BTG
Pactual, o ex-ministro traz uma experiência única para o banco. “Estou certo de que ele terá
uma contribuição extremamente relevante em todas as nossas áreas de negócios”, afirma.
Nascido em Santa Maria (RS) em 12 de abril de 1946, Nelson Jobim foi ministro da Defesa
entre 2007 e 2011 e ministro da Justiça de 1995 a 1997. Jobim foi ministro do Supremo
Tribunal Federal entre 1997 e 2006 e presidente da mais alta Corte de Justiça do País entre
2004 e 2006.
Sobre o BTG Pactual
O BTG Pactual é uma inovadora empresa financeira global que atua nos mercados de
Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management e Asset
Management. Desde a sua criação, em 1983, o BTG Pactual tem sido administrado no modelo
de partnership. Atualmente, conta com 198 sócios, 4.859 colaboradores e patrimônio líquido
de R$ 23,2 bilhões. O Banco tem escritórios em 20 países e a sua sede está localizada no Brasil.
Para mais informações, acesse www.btgpactual.com.
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