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Relatório da Administração 
 
 
Prezado leitor, 
 
O C6 Bank, banco múltiplo, nasceu com o propósito de surpreender as pessoas com relações 
verdadeiras transformando a experiencia bancária. Sem agencias, com uso intenso de 
tecnologia, o C6 Bank se relaciona com seus clientes através de um aplicativo completo que 
possibilita serviços de conta corrente, crédito, investimentos e pagamentos. 
 
O C6 Bank irá oferecer plataforma completa de serviços bancários para todos os segmentos de 
pessoas físicas e jurídicas, se diferenciando pela experiencia do usuário e abordagem de baixo 
custo (low cost) que permitirá que o C6 Bank passe esses benefícios a seus clientes através de 
melhores taxas. 
 
Atualmente, o C6 Bank disponibiliza os seguintes servicos a seus clientes: cartão de débito e 
crédito, pagamento de boletos, saques, TED/DOCs, operações de crédito a pessoas jurídicas, 
CDBs e plataforma de corretora. Inovadoramente o C6 Bank lançou dois produtos que o 
diferenciam de seus concorrentes: o Taggy, um “cartão de débito do carro”, em que o valor do 
pedágio é debitado na conta corrente do cliente, e o Kick, uma funcionalidade no APP que 
permite a transferência de dinheiro de uma conta C6 para qualquer outra pessoa/banco, 
usando apenas o número de telefone do favorecido. 
 
Neste semestre, o C6 Bank inaugurou parceria com a varejista Havan, lançando um cartão de 
crédito sem anuidade que oferece uma conta livre de taxas para seus clientes. 
 
 
Apresentação das Demonstrações Financeiras Semestrais 
 
Junto a este Relatório  da  Administração, apresentamos as  Informações  Semestrais  
Individuais e Consolidadas  do  Banco C6 S.A. (C6 Bank) e suas controladas, relativos ao 
período findo em 30 de junho de 2019, elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo  Banco  Central  do  
Brasil,  a  partir  de  diretrizes  contábeis  emanadas  das  Leis  no  4.595/64  (Lei  do Sistema 
Financeiro Nacional) e no 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), com alterações 
introduzidas pelas  Leis  no  11.638/07  e  no  11.941/09,  para  a  contabilização  das  
operações,  associadas  às  normas  e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do 
Banco Central do Brasil (BACEN) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  
 
Acesse: www.C6Bank.com.br/Documentos/InformacoesFinananceiras. 
 
 
Desempenho Financeiro 
 
No semestre findo em 30 de junho de 2019, o C6 Bank possuía R$ 226,6 milhões de 
Patrimônio Líquido, R$ 89,6 milhões de Captações com clientes (CDBs, Letras Financeiras e 
Deposito a Vista) e R$ 75,8 milhões de Operações de Crédito ou com Característica de 
Crédito. O Prejuízo Líquido foi de R$ 88,5 milhões, decorrentes do primeiro semestre ter sido 
um período de investimentos para lançamento do Banco no 2º semestre. 
 
 
Auditores Independentes 
 
A política da Companhia na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa dos 
nossos auditores    independentes    se    fundamenta    na    regulamentação    aplicável    e    
nos    princípios internacionalmente aceitos que preservam a independência do auditor. Esses 
princípios consistem em: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não 
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deve exercer funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não deve promover os interesses 
de seu cliente.  
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