
 

BOCOM BBM anuncia nova etapa da transferência de ações  

para o Bank of Communications 

 

Acordo engloba os 20% do capital restante que passarão a ser do BoCom, o processo é 

uma continuidade do movimento de 2016 

O BOCOM BBM anuncia o início do processo da transferência de 20% das ações de sua 

emissão, que passarão a pertencer ao Bank of Communications (BoCom). O movimento 

é uma continuidade do acordo fechado em 2016, quando a instituição adquiriu 80% do 

capital social do BBM. A conclusão da operação está sujeita à aprovação das autoridades 

regulatórias do Brasil e da China e deve ser concluída em aproximadamente um ano. 

“Desde a aquisição, o BOCOM BBM triplicou de tamanho no Brasil e a estratégia é 

continuar crescendo. Isso demonstra o quanto a sinergia entre as nossas culturas é bem-

sucedida e reforça o potencial de continuarmos a construir relações duradoras com 

nossos clientes”, diz o CEO do BOCOM BBM, Pedro Henrique Mariani. 

“A primeira aquisição internacional do BoCom tem sido extremamente positiva e vem 

tendo destaque como parte da nossa estratégia global. O contínuo fortalecimento do 

relacionamento entre Brasil e China mostra a importância desse investimento, 

aprofundando as relações financeiras dos nossos clientes com os mercados asiáticos”, 

ressalta o presidente do Conselho de Administração do BOCOM BBM, Sun Xu. “Quero 

ainda destacar o papel essencial da liderança brasileira na administração e garantir que 

vamos continuar a investir nesse time para alavancar os nossos negócios no Brasil”, 

completa o executivo. 

Pedro Henrique Mariani permanece no Conselho de Administração e CEO da operação, 

e dá início a um processo de transição da liderança do banco para Alexandre Lowenkron, 

atual diretor-executivo da instituição, que deve acontecer até 2023. Nesse período, 

Pedro continuará como coordenador dos comitês de Wealth Management, Risco, 

Crédito e ESG do BOCOM BBM. 

Com o anúncio, a partir de outubro, o banco também fará mudanças no Comitê 

Executivo, responsável pela orientação da estratégia da companhia e sua execução. 

Alexandre Lowenkron assume como presidente do comitê, contando com o suporte de 

Cássio von Gal e Leonardo Oliveira, ambos como vice-presidentes. Mais seis executivos 

brasileiros passam a integrar o Comitê Executivo. São eles: Breno Campos, Breno 

Figueiredo, David Cohen, Luiz Augusto, Monique Verboonen e Pedro Caldas. Sergio 

Freitas, Carlos Jourdan e Shen Fan permanecem no comitê. 

O foco estratégico do banco se manterá em crédito e serviços para companhias 

brasileiras, além de serviços de Wealth Management e Asset Management. O banco 

também conta com o suporte de áreas relevantes como pesquisa macroeconômica, 

análise e monitoramento de crédito. 


