BTG Pactual tem lucro líquido de
R$ 940 milhões no 2º trimestre
Receitas totais do banco cresceram 27% no período
e chegaram a R$ 2,595 bilhões
São Paulo, 9 de agosto de 2016 – O lucro líquido do BTG Pactual, o maior
banco de investimentos da América Latina, atingiu R$ 940 milhões no 2.º
trimestre. Os ganhos no primeiro semestre foram de R$ 2,012 bilhões, alta de
7,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
O Banco registrou receitas totais de R$ 2,595 bilhões entre abril e junho, o que
representou um crescimento de 27% na comparação com o segundo trimestre
de 2015. Nos seis primeiros meses de 2016, as receitas foram de R$ 6,207
bilhões, alta de 55% sobre o mesmo período do ano passado.
O lucro líquido por unit do BTG Pactual atingiu R$ 1,07 no segundo trimestre de
2016 e o retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE), em termos
anualizados, alcançou 16,1% ao final de junho.
Em 30 de junho de 2016, os ativos totais do BTG Pactual somavam R$ 213,4
bilhões e o Índice de Basileia do banco estava em 14,2%.
"Passamos por uma situação de muito estresse, mas conseguimos reagir bem
aos desafios. Tomamos as medidas necessárias para preservar nossa solidez
financeira e atender as demandas e expectativas dos nossos clientes, mantendo
intactos nossos valores e nossa capacidade de fazer negócios. O BTG Pactual
que emerge desse período tem um balanço patrimonial sólido, uma boa estrutura
de governança e índices financeiros elevados. Nosso volume de recursos nas
plataformas de Asset e Wealth Management estão estáveis e apresentaram
fluxos positivos no final do trimestre”, diz Persio Arida, presidente do Conselho
de Administração do BTG Pactual.
“Fizemos o dever de casa lastreados no profissionalismo e na dedicação dos
nossos colaboradores. Permanecemos lucrativos durante todo o período e
estamos prontos para atender aos nossos clientes com o mesmo nível de
excelência que sempre nos caracterizou", afirma Arida.
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
189 sócios, 4.797 colaboradores e patrimônio líquido de R$ 23,5 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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