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COMUNICADO AO MERCADO
Eleição de novos membros da Diretoria
O BANCO MODAL S.A. (“modalmais”) (B3: MODL11) vem comunicar aos acionistas e ao
mercado em geral que o Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data,
elegeu os novos membros Sr. André Luiz Lauzana dos Santos e Sr. Adeodato Arnaldo Volpi
Netto para compor a Diretoria da Companhia, na qualidade de Diretores Executivos.
O Sr. André Lauzana, que se junta ao time do modalmais na posição de Diretor
Financeiro (CFO), possui mais de 25 anos de experiência em gestão financeira e de
investimentos, atuando em empresas nacionais e globais. Antes de ingressar na
Companhia, atuou durante mais de 9 anos na SulAmérica, onde foi Vice-Presidente
Comercial e Marketing além de Diretor Financeiro. Antes disso, foi CFO da Icatu Seguros
de 2006 a 2011 e CFO da Prudential do Brasil de 2002 a 2006. Acumula também
passagens na Brasilcap, na Companhia de Seguros Aliança do Brasil e na KPMG. Sr. André
é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
é pós-graduado em Seguros pela IAG/PUC RJ e possui MBA pela Coppead UFRJ.
O Sr. Adeodato Volpi é atualmente responsável pela divisão de B2B, Produtos e
Educacional do modalmais. É também estrategista-chefe e sócio fundador da Eleven
Financial Research, sociedade adquirida pelo modalmais em fevereiro de 2021. Possui
mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, em operações cambiais e
macroeconomia, tendo atuado ao lado de gestores de Private Equity, essencialmente
em operações entre companhias brasileiras e internacionais. Atualmente, é também
membro do grupo de profissionais de mercado que discute política monetária e
macroeconomia com o Banco Central do Brasil. Sr. Adeodato é especialista em Mercado
de Capitais pela DePaul University (Kellstadt) em Chicago (EUA).
Os membros da Diretoria da Companhia ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante
à aprovação do Banco Central do Brasil.
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