São Paulo, 25 de abril de 2019
Resultados e Teleconferências do 1T19
Prezado (a) Senhor (a),
O Banco Bradesco (B3: BBDC3, BBDC4; NYSE: BBD, BBDO; e Latibex: XBBDC) anuncia hoje seus resultados
referentes ao 1º trimestre de 2019 (1T19). Consulte o Press Release anexo para conferir os principais
destaques. As Demonstrações Contábeis completas estão disponíveis no site de Relações com Investidores banco.bradesco/ri no Relatório de Análise Econômica e Financeira.
Nesta mesma data, 25 de abril, o Bradesco tem o prazer de convidá-lo (a) para suas teleconferências sobre os
resultados. A teleconferência em português terá tradução simultânea para o inglês.
Teleconferência em Português
Tradução simultânea para Inglês (apenas modo de escuta)
25/04/2019 às 11h30 (Horário de Brasília)
Webcast: banco.bradesco/ri
Brasil: +55 (11) 3127-4971 ou +55 (11) 3728-5971
EUA (toll free): +1 (866) 866-2673 ou +1 (855) 836-9256
EUA (ligação local): +1 (929) 378-3440 ou +1(516) 300-1066
Outros países: +1 (516) 300-1066

Teleconferência em Inglês
25/04/2019 às 13h30 (Horário de Brasília)
Webcast: banco.bradesco/ri
Brasil: +55 (11) 3127-4971 ou +55 (11) 3728-5971
EUA (toll free): +1 (866) 866-2673 ou +1 (855) 836-9256
EUA (ligação local): +1 (929) 378-3440 ou +1(516) 300-1066
Londres (ligação local): +44 (20) 3972-0813
Outros países: +1 (516) 300-1066

A teleconferência será conduzida pelos senhores:
Octavio de Lazari Jr.
Diretor-Presidente do Bradesco
André Rodrigues Cano
Diretor Vice-Presidente e CFO
Vinicius Albernaz
Diretor-Presidente da Bradesco Seguros
Leandro de Miranda Araujo
Diretor Executivo e
Diretor de Relações com Investidores

Carlos Wagner Firetti
Diretor de Relações com o Mercado
Durante o período de 25 de abril a 01 de maio de 2019, o replay do áudio das teleconferências estará disponível
pelo telefone: +55 (11) 3127 4999, identificador da gravação: 51026491 (evento em português), 17308170
(evento em português com tradução simultânea para o inglês) e 12841687 (evento em inglês), ou no site de
Relações com Investidores do Bradesco - banco.bradesco/ri, cerca de duas horas após o término dos eventos.
Atenciosamente,
Banco Bradesco S.A.
Carlos Wagner Firetti
Diretor de Relações com o Mercado
Dúvidas ou mais informações entrar em contato com o DRM - Departamento de Relações com o Mercado
investidores@bradesco.com.br
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