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Disclaimer
Nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é dada quanto à precisão, veracidade ou completude das informações ou opiniões contidas nesta Apresentação e nenhuma responsabilidade é assumida por tais informações ou opiniões

pelo Banco ou suas afiliadas, conselheiros, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou consultores por quaisquer erros ou omissões.
Esta Apresentação não foi aprovada por nenhuma autoridade reguladora e não constitui um prospecto ou uma oferta ou convite para vender ou emitir, ou solicitação de qualquer oferta para comprar ou subscrever ou de qualquer outra forma
adquirir certificados de depósito de ações (“Units”) do Banco ou quaisquer outros valores mobiliários em qualquer jurisdição. Esta Apresentação não pretende conter todas as informações que possam ser necessárias para avaliar qualquer
investimento no Banco ou em qualquer um de seus valores mobiliários e não deve ser utilizada como base para qualquer contrato ou compromisso ou qualquer decisão de investimento. O mérito e a adequação de um investimento no Banco
devem ser avaliados de forma independente e é recomendado que qualquer potencial investidor do Banco procure assessoria independente quanto a consultorias legais, tributárias, contábeis, financeiras, creditícias e outras consultorias
relacionados antes de tomar sua decisão de investimento.
Esta Apresentação contém informações sobre os mercados em que o Banco atua, incluindo crescimento de mercado, tamanho de mercado e tamanho de segmento de mercado, informações sobre participação de mercado e informações sobre a
posição competitiva do Banco. Essas informações ainda estão em forma de minuta e não foram verificadas por especialistas independentes ou reunidas coletivamente e estão sujeitas a alterações, e não há garantia de que as informações contidas
nesta Apresentação sejam precisas ou completas e não sejam enganosas, nem que a definição do Banco sobre seu mercado de atuação é precisa ou completa e não enganosa. As informações incluídas nesta Apresentação estão sujeitas a
atualização, conclusão, revisão e alteração e essas informações podem mudar materialmente. Nenhuma pessoa tem obrigação de atualizar ou manter atualizadas as informações contidas na Apresentação e quaisquer opiniões expressas em
relação a elas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
O BANCO OU QUALQUER AFILIADAS, CONSELHEIROS, ACIONISTAS, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES OU CONSULTORES NÃO SE RESPONSABILIZAM POR QUALQUER PERDA RELACIONADAS À UTILIZAÇÃO DESSA APRESENTAÇÃO OU DO SEU
CONTEÚDO.
Esta apresentação inclui considerações sobre estimativas e perspectivas sobre o futuro que refletem as intenções, crenças ou expectativas atuais do Banco. Tais considerações envolvem todos os assuntos que não se tratam de fatos históricos. Tais
considerações podem ser identificadas pelo uso de palavras que incluem "poderá", "irá", "iria", "deveria", "espera", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "projeta", “acredita", "procura"," planeja", "prevê", "continuará", bem como
expressões semelhantes ou seus negativos. Tais considerações são feitas com base em premissas e expectativas que, embora o Banco acredite que sejam razoáveis no momento, podem revelar-se errôneas. As considerações estão sujeitas a riscos,
incertezas, premissas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais das operações do Banco, condição financeira, liquidez, desempenho, perspectivas ou oportunidades, bem como os mercados em que atua ou pretende atender,
difiram materialmente daqueles expressos ou sugeridos por tais considerações. Fatores importantes que podem causar essas diferenças incluem, entre outros: mudanças nos negócios ou outras condições de mercado, condições econômicas
gerais nas jurisdições aplicáveis e a capacidade do Banco em responder às tendências de seu setor de atuação. Fatores adicionais podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou metas difiram materialmente. O Banco e cada um de seus
conselheiros, executivos, funcionários e consultores se eximem expressamente de qualquer obrigação ou compromisso de divulgar qualquer atualização ou revisão de quaisquer considerações ou estimativas desta Apresentação e qualquer
mudança nas expectativas do Banco ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nas quais essas considerações ou estimativas se baseiam, exceto conforme exigido pela lei ou regulamento aplicável.

A disrupção no mercado apenas começou
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Grande mercado endereçável com importantes alavancas positivas
Oportunidade de investimento

~R$9 tri(1)

Número de CPFs cadastrados na B3
‘000

Crescimento do mercado
endereçável de AuC

813

dez-15

dez-18

3.449

4.209

dez-20

nov-21

dez-21

Quadro regulatório positivo

Up for grabs

R$1 tri
em contas poupança detidos por 84% dos
investidores brasileiros(2)

557

3.173

Transferência de AuC de
incumbentes para disruptores

PIX

BC+

Open finance

BC#

Forte tendência de digitalização

AuC(3)

~R$39,3 bi

Expansão contínua de nosso
mercado endereçável em novas
áreas

Modal
está aqui
Source: ANBIMA, Banco Central do Brasil, B3 e AMI
Notas: (1) Conjunto total de investimentos, dados do Banco Central do Brasil e estimativas de mercado; (2) 2019. (3) Assets under Custody = Ativos sob Custódia.

Consumidores online no Brasil como % da população

49%

Jan-20

61%

+25%
Dez -20
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Modalmais: transformando a experiência dos investidores

R$39,3 bi
AuC 1T22

Banco digital
integrado lançado
em 2018

Experiência
para Varejo,
HNW(1) e B2B

Educação Financeira
e UX(2) como pilares

1,8 mi

587,6 mil

Clientes Cadastrados

Clientes Ativos

R$238,9 mi
Receita Bruta 1T22 (+ 80,2% YoY)

Ecossistema Financeiro
Completo

Parceria
estratégica com
Credit Suisse

Partnership verdadeiro
com alto alinhamento
de interesses

R$45,3 mi

20,4%

LL Ajustado(3) 1T22

Margem Líquida 1T22

(+ 88,4% YoY)

(+1,1 p.p. YoY)

Notas: (1) Investidores de alta renda (high-net-worth). (2) User experience. (3) Lucro Líquido das Operações Continuadas, ajustado à provisão do Plano de Phantom Stock Options após impostos
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Forte histórico de execução
FORTALECIMENTO E EXPANSÃO
DO NOSSO ECOSSISTEMA

BANCO DIGITAL INTEGRADO À
PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS
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Ecossistema Modal deixando a vida do cliente mais fluida
Plataforma de Investimentos

Serviços Bancários

Renda Fixa

Conta Corrente

Tesouro Direto

Transferências e PIX

Mercado de Capitais (DCM, ECM e M&A)

Pagamento de Boletos

Mesa Institucional

Produtos Estruturados

Cartão de Crédito e de Débito

Ações e Futuros
Fundos de Investimentos
Research reports

Plataformas de negociação

Mesa secundária de Renda Fixa
Câmbio e Derivativos

Conteúdo Educacional e Assessoria
Parceria estratégica com o

Crédito Colateralizado
Seguros

+ 1600 produtos

Conteúdo educacional de padrão
renomado

Assessoria especializada

Conteúdo educacional gamificado e grátis

Oferta personalizada de produtos

Reports globais do Credit Suisse

Serviços de suporte online

Reports nacionais e globais da Eleven e Morningstar
Lives com influencers
Análises econômicas e de mercado

Time de assessores Prestige (R$ 50K – 300K)
Time de bankers exclusivos Premium (+R$ 300K)

Amplo network de escritórios AAIs

Nossa plataforma de investimentos
Prateleira completa de produtos e serviços

15+
Categoria de
Produtos

765+

Fundos de
Investimentos

50+

Emissores de
Renda Fixa

25+

Plataformas de
Negociação

#1

#1

Top

em número de
Fundos

em número de Emissores
de Renda Fixa

em volume de Títulos do
Tesouro
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Casa de
Research

Oferta de produtos
exclusivos

~10%
Market Share
Negociação secundária
de Debêntures
Incentivadas
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Relacionamento com cliente via múltiplos pontos de contato
PROSEEK

VAIVOA
Escolas de capacitação em
tecnologia e assessoria financeira

Capacitação



Canal B2C










Cliente

Relacionamento personalizado
Acesso ao Ecossistema Modal
completo
Conhecimento das dores do cliente
Assessoria financeira

Canal B2B

Modal as
a Service
(B2B2C)

Expertise de mercado em M&A, DCM e
ECM
Capacidade de execução e distribuição
Integração com plataforma digital
completa

Empresas não financeiras podem oferecer
experiência de um banco digital para seus
clientes
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Assessoria Modal – nossa abordagem B2C
Segmentação de clientes e serviços por faixa de patrimônio

Start

Prestige

Patrimônio de até R$ 50 mil

Patrimônio de R$ 50 - 300 mil

Autoatendimento

Assessor Modal

✓ Conteúdo educacional completo na
plataforma Investir Juntos
✓ Acesso a plataforma completa de
produtos (a partir de R$10,00)

Premium
Patrimônio de R$ 300 mil +
Banker Modal

✓ Carteira recomendada Eleven

✓Carteira recomendada Credit
Suisse / Eleven

✓ Seleção de Produtos do Credit
Suisse

✓ Produtos exclusivos do Credit
Suisse
✓ App Modal Premium

✓ Inteligência de dados para direcionar
as ofertas

✓ Research Reports nacionais

✓ Research Reports nacionais e globais
da Eleven / Morningstar
✓ Análises Econômicas e Políticas

10

Nossa proposta diferenciada para os parceiros B2B
Alinhamento de longo prazo com nossos escritórios parceiros

Vantagens únicas

Uma nova abordagem B2B
Protagonismo e alinhamento de longo prazo
Acesso a produtos exclusivos do Credit Suisse

AAIs

Family Offices

Assets

Companhias

Ampla e completa estrutura de parcerias B2B
Soluções exclusivas de research
Proseek para recrutar e capacitar profissionais
Acesso a ecossistema crescente de produtos e serviços
financeiros, com serviços bancários 100% integrados

Potencial para sinergias relevantes

Apoio na expansão, inclusive geográfica, das operações
Agilidade operacional e capacidade de execução

Open Finance e Modal as a Service
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Modal Empresas – soluções completas para nossos clientes
Full Service e assessoria em todo o ciclo de crescimento dos clientes, da gestão de valor ao IPO
Destaques

Gestão de Valor
• Valuation
• Gestão por alavanca

Assessoria completa para empresas

Full Service

Renda Variável
• IPO / Follow-on
• OPA

Soluções de Tesouraria

Amplo relacionamento com

• Câmbio
• Derivativos
• Investimentos

+570 investidores institucionais

Time especializado e com experiência
empreendedora

M&A

Modal as a Service
• Banking
• Insurance

Transações de mercado de capitais e M&A
nos últimos 12 meses

+ 35 transações
Suporte:

Renda Fixa
• Debêntures / Notas Comerciais
• Fundos de Investimento
• Securitização
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Canal B2B2C – para que qualquer empresa possa ser um banco...
Modal as a Service - MaaS permitirá que empresas, de qualquer porte e segmento, ofertem produtos e
serviços financeiros aos seus clientes, por meio de integração via um banco (banking everywhere)
Nova era em que bancos se tornam facilitadores e as finanças
estão invisivelmente embutidas no estilo de vida do cliente

Possibilita a experiência de um
banco digital para seus
clientes, com atendimento às
regulações e normas do Bacen

Varejistas
Agronegócios

Plataforma MaaS

B2B

Consumidor
final

Marcas que já possuem
credibilidade e engajamento
Telecom com o seu público alvo

B2B2C

(Modal as a Service)
Ecossistema Modal

Indústrias
Conecta empresas ao sistema
bancário por meio de APIs

Experiência
hiper personalizada

Clubes de futebol
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...por meio da união do Ecossistema Modal com tecnologia robusta e
escalável
Confiabilidade
25 anos de experiência
aliado a parceria exclusiva
com Credit Suisse

SEU LOGO

Histórico de execução comprovado

Ecossistema Modal

Interface modular e White Label

Plataforma completa de investimento
associada a banco digital,
combinados a conteúdo e educação
financeira

Experiência única para cada empresa e
marca, permitindo a oferta de produtos
distintos para cada perfil único de cliente

Curadoria de Produtos

Ampla base de clientes

Oferta direcionada e customizada
valendo-se de experiência e expertise

Conectada a diversos nichos de clientes por
meio de empresas de diversos portes,
tamanhos e setores

Inteligência

Alta identificação e engajamento

Dados e Open Finance para assessoria
personalizada e contato assertivo com o cliente

Soluções para monetização e ampliação do ponto
de contato

Referência nos mercados de atuação

Rica base de informações estratégicas sobre o
comportamento do consumidor

B2B2C - Soluções personalizadas
para cada parceiro

Clientes engajados em diferentes nichos
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Crescimento acelerado com rentabilidade
Clientes

AuC

Milhares

1.267

R$ Bi

42,5%
47,4%

1.541

1.355

1.717

100,9%

1.805

26,0

30,4

34,3

39,3

19,6
399

440

501

580

588

1T21
1Q21

2T21
2Q21

3T21
3Q21

4T21
4Q21

1T22
1Q22

1T21
1Q21

2T21
2Q21

Receita Líquida

1T22
1Q22

Lucro Líquido Ajustado (1) e Margem Líquida

R$ Mi

R$ Mi | %

88,4%

78,3%

256,3
212,5

45,9

49,0

46,0

45,3

1Q21
1T21

2Q21
2T21

3Q21
3T21

4Q21
4T21

1Q22
1T22

19,3%

25,8%

23,0%

17,9%

20,4%

222,0
24,0

124,5

1T21
1Q21

4T21
4Q21

Cadastrados

Ativos

177,6

3T21
3Q21

2T21
2Q21

3T21
3Q21

4T21
4Q21

1T22
1Q22
Margem
Líquida (%)

(1) Lucro Líquido das Operações Continuadas, ajustado à provisão do Plano de Phantom Stock Options após impostos.
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